MESTO PODOLÍNEC
H la v n ý k o nt ro l ór mes ta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec

STANOVISKO
Hlavného kontrolóra mesta Podolínec k záverečnému účtu
Mesta Podolínec za rok 2019
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 479/2010 Zb. o obecnom zriadení
predkladám mestskému zastupiteľstvu mesta Podolínec stanovisko k záverečného
účtu Mesta Podolínec za rok 2019.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z podkladov – „Záverečný účet Mesta Podolínec za
rok 2019“ , ktorý vypracovala samostatná účtovníčka mesta.

1. Zákonnosť predloženej správy
1.1.
-

-

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
vypracovanie záverečného účtu je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov konkrétne § 16 ods. 5.
v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
konkrétne § 16 ods. 3, mesto je povinné dať overiť účtovnú uzávierku. K dátumu
vypracovania stanoviska kontrolóra bol uvedený odsek zákona splnený.
súčasne pri zostavovaní záverečného účtu boli plne zohľadnené ustanovenia zákona č.
523 /2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení podľa § 9 ods. 2 je mesto
povinné zverejniť rozpočet mesta najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním v obecnom
zastupiteľstve, predkladá na verejnú diskusiu (§ 16 ods. 9 Zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), spôsobom obvyklým v meste, aby
sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť, pričom tá istá podmienka platí aj pre záverečný
účet mesta.
Záverečný účet mesta bol zverejnený na internetovej stránke mesta
(www.podolinec.eu) ako aj na viditeľnom mieste (vývesnej tabuli mesta) dňa
2.6.2020. Podmienka zverejnenia záverečného účtu pred jeho prerokúvaním
v mestskom zastupiteľstve bola splnená.
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-

-

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov konkrétne § 16 ods. 5 Zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
záverečný účet je zostavený a predložený v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a obsahuje všetky zákonné náležitosti vrátane formálnej stránky a predpísanej
štruktúry. Záverečný účet je vypracovaný na základe odporučenej štruktúry
dokumentu platnej v čase spracovania záverečného účtu.
mesto v zmysle § 16 ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov si splnilo povinnosť dať si overiť
účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení / § 9 ods. 4 / . Záverečný účet bol
overený audítorskou spoločnosťou GemerAudit, spol. s r.o., Šafárikova 65, 048 01
Rožňava.

2. Metodická správnosť
Záverečný účet vychádza z vývoja plnenie rozpočtu Mesta Podolínec schváleného
mestským zastupiteľstvom na svojom riadnom zasadnutí dňa 28. decembra 2018
uznesením č. 16/2018, so zohľadnením úprav schválených mestským zastupiteľstvom
v Podolínci v priebehu rozpočtového roka.
Sled úprav:
-

rozpočtovým opatrením č.1/2019 schváleným primátorom mesta dňa 1. 3. 2019
rozpočtovým opatrením č.2/2019 schváleným uznesením MsZ č.46/2019 dňa 25.4.2019
rozpočtovým opatrením č.3/2019 schváleným uznesením MsZ č.73/2019 dňa 27.6.2019
rozpočtovým opatrením č.4/2019 schváleným primátorom mesta dňa 28.6. 2019
rozpočtovým opatrením č.5/2019 schváleným uznesením MsZ č.91/2019 dňa 22.8.2019
rozpočtovým opatrením č.6/2019 schváleným primátorom mesta dňa 26.8. 2019
rozpočtovým opatrením č.7/2019 schváleným primátorom mesta dňa 2.9. 2019
rozpočtovým opatrením č.8/2019 schváleným uznesením MsZ č.105/2019 dňa 29.10.2019
rozpočtovým opatrením č.9/2019 schváleným primátorom mesta dňa 4.11.2019
rozpočtovým opatrením č.10/2019 schváleným uznesením MsZ č.127/2019 dňa 12.12.2019
rozpočtovým opatrením č.11/2019 schváleným primátorom mesta dňa 16.12.2019
rozpočtovým opatrením č. 12/2019 schváleným primátorom mesta dňa 31.12.2019
Vyššie uvedené zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami sú v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších podľa § 14 ods. 1 a 2.
Zmeny rozpočtu súviseli s meniacimi sa požiadavkami vzniknutými v priebehu
rozpočtového roka kedy bol už rozpočet mesta schváleným a záväzným dokumentom.
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Záverečný účet Mesta Podolínec za rozpočtový rok 2019 je konečný.
Vnútorne je členený na :
-

bežné príjmy a výdaje : daňové, nedaňové a ostatné
kapitálové príjmy a výdaje
finančné operácie
príjmy a výdaje RO s právnou subjektivitou

Plnenie rozpočtu za rok 2019
Príjmy skutočné
Bežné
2 626 793,84
Kapitálové
189 520,28
Finančné operácie
305 622,36
RO s právnou
105 870,97
subjektivitou
Spolu
3 227 807,45

Výdaje skutočné
1 159 803,06
591 628,46
68 368,56

Rozdiel
1 466 990,78
- 402 108,18
237 253,80

1 319 711,67

- 1 213 840,70

3 139 511,75

88 295,70

Porovnanie skutočných príjmov a výdajov z hospodárskych rokov 2017, 2018 a 2019
ukazuje nasledovná tabuľka
Celkové príjmy
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
RO s právnou
subjektivitou

2019
2 626 793,84
189 520,28
305 622,36

2018
2 256 682,17
16 593,69
423 445,29

2017
2 233 354,23
33 652,76
178 084,34

105 870,97

98 204,66

101 950,96

2019
1 159 803,06
591 628,46
68 368,56

2018
958 439,12
464 816,48
71 741,52

2017
1 007 161,20
352 825,38
81 538,76

1 319 711,67

1 157 222,70

1 097 637,81

Celkové výdaje
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
RO s právnou
subjektivitou
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3. Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia
Výsledok hospodárenia mesta je v plnom súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších podľa § 2 písm. b) a c) definujúci prebytok hospodárenia ako kladný
rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a schodok rozpočtu ako záporný
rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta. Súčasne je splnený § 10 ods. 3
písm. a), b) a c) potvrdzujúcom jeho členenie na bežné príjmy a bežné výdaje /bežný
rozpočet/, kapitálové príjmy a kapitálové výdaje /kapitálový rozpočet/ a finančné
operácie.
Na základe podkladov k záverečnému účtu mesta predstavuje rozdiel bežných príjmov
a bežných výdajov kladný rozdiel hospodárenia, teda prebytok hospodárenia vo výške
1 466 990,78 €, rozdiel kapitálových príjmov a kapitálových výdajov záporný rozdiel
teda schodok hospodárenia vo výške - 402 108,18 €. Finančné operácie vykazujú kladný
rozdiel hospodárenia a teda prebytok vo výške 237 253,80 € .
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta je rozdiel skutočných bežných, kapitálových
príjmov mesta a rozpočtových bežných, kapitálových príjmov rozpočtových organizácií
s právnou subjektivitou vo výške 2 961 186,11 € , skutočných bežných a kapitálových
výdajov mesta, rozpočtových bežných a kapitálových výdajov rozpočtových organizácií
s právnou subjektivitou vo výške 3 084 907,69 € čo predstavuje záporný rozdiel a teda
schodok hospodárenia v celkovej výške - 123 721,58 €.
Hospodárenie mesta vypočítané podľa § 10 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z.z. sa
v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov upraví o sumy:
a) 9 610,18 € (nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo viazané na bežné
výdaje poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku)
b) 50 670,62 € (nevyčerpané prostriedky z nenávratného príspevku k projektu viazané na
bežné výdaje poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku)
c) 15 522 € (nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu)
ktoré sa vylučujú z celkového prebytku hospodárenia na účely tvorby peňažných fondov.
Upravený schodok hospodárenia pre účely tvorby fondov tak predstavuje sumu vo výške
- 199 524,38 €.
V zmysle §15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. môže obec vytvárať peňažné fondy, ktorých
jedným zo zdrojov je prebytok hospodárenia. Súčasne však podľa § 15 ods. 4 obec musí
vytvoriť rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom najmenej však vo výške 10 %
z prebytku hospodárenia § 10 ods. 3 písm. a), b).
Mesto vykázalo schodok hospodárenia vo výške – 199 524,38 € z čoho vyplýva, že mesto
nemôže vytvárať peňažné fondy.
Schodok rozpočtu je možné vysporiadať z finančných operácií, ktoré vykazujú kladný
rozdiel v danom rozpočtovom roku ako aj z rezervného fondu, ktorý bol vytvorený
z prebytkov hospodárenia predchádzajúcich rozpočtových rokov.
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V rozpočtovom roku 2019 vykazuje rozdiel finančných operácií prebytok hospodárenia
vo výške 237 253,80 €, ktorý sa použije na vysporiadanie upraveného schodku bežného
a kapitálového rozpočtu rozpočtového roka 2019.
Po vysporiadaní schodku rozpočtu vysporiadaním s finančnými operácia je upravené
hospodárenie mesta vo výške 37 729,42 €.
Návrhom v rámci záverečného účtu je vysporiadať schodok rozpočtu mesta z finančných
operácií, ktoré vykazujú prebytok uvedený vyššie s čím sa aj ja stotožňujem a zároveň
odporúčam k schváleniu mestskému zastupiteľstvu.
Na základe uvedených skutočností odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Podolínci
predložený záverečný účet Mesta Podolínec - celoročné hospodárenie mesta za rok 2019
schváliť bez výhrad.

V Podolínci dňa 11.6.2020

Ing. Juraj Zima
Hlavný kontrolór mesta
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