MESTO PODOLÍNEC
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec

STANOVISKO
Hlavného kontrolóra mesta Podolínec k správe o plnení rozpočtu Mesta
Podolínec za rok 2012 – k záverečnému účtu
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 479/2010 Zb. o obecnom zriadení
predkladám mestskému zastupiteľstvu mesta Podolínec stanovisko k správe o plnení
rozpočtu Mesta Podolínec za rok 2012.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z predloženej správy o plnení rozpočtu
vypracovanej p. Osvaldovej, účtovníčky 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 spôsobom obvyklým v meste, aby
sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť, pričom tá istá podmienka platí aj pre záverečný
účet mesta. Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v § 16 ods. 9, súčasne hovorí, že pred schválením sa návrh záverečného účtu mesta
predkladá na verejnú diskusiu. Na internetovej stránke mesta bolo zverejnenie
realizované dňa 11.6.2012 čím táto podmienka bude splnená 26.6.2012.
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov konkrétne § 16 ods. 5.
záverečný účet je zostavený a predložený v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a obsahuje všetky zákonné náležitosti vrátane formálnej stránky a predpísanej
štruktúry.
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2. Metodická správnosť
Záverečný účet vychádza z vývoja plnenie rozpočtu mesta so zohľadnením úprav
schválených mestským zastupiteľstvom v Podolínci.
Záverečný účet mesta Podolínec za príslušný rozpočtový rok 2012 je konečný.
Vnútorne je členený na :
-

bežné príjmy a výdaje : daňové, nedaňové a transfery
kapitálové príjmy a výdaje
finančné operácie

Plnenie rozpočtu za rok 2012
Príjmy skutočné
Bežné
1844197
Kapitálové
742697
Finančné operácie
55281
Spolu
2642175

Výdaje skutočné
1775757
180011
686312
2642080

Rozdiel
68440
562686
-631031
95

Porovnanie skutočných príjmov a výdajov z hospodárskych rokov 2010, 2011 a 2012
ukazuje nasledovná tabuľka
Celkové príjmy
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie

2010
1709610
122771
105756

2011
1782412
213648
975342

2012
1844197
742697
55281

2010
1542915
231318
61739

2011
1735094
962486
213864

2012
1844197
742697
55281

Celkové výdaje
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
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Rozpočet mesta Podolínec na rok 2012 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva
č. 11/2012 zo dňa 19.1.2012. Jednotlivé zmeny rozpočtu boli prostredníctvo uznesení
z mestského zastupiteľstva priebežne schvaľované a to nasledovne:
- uznesenie č. 14/2012 z 10.5.2012 bod C1
- uznesenie č. 16/2012 z 23.7.2012 bod A1
- uznesenie č. 17/2012 z 27.9.2012 bod B1
- uznesenie č. 18/2012 z 13.12.2012 bod B1
Realizácia vyššie uvedených doplnkov a zmien prebehla 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.
Dôvody zmien rozpočtu súviseli s meniacimi sa požiadavkami vzniknutými v priebehu
hospodárskeho roka kedy už bol rozpočet mesta schváleným a záväzným dokumentom.
3. Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia
Mechanizmus stanovenia výsledku 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.
Podľa správy k záverečnému účtu predstavuje rozdiel bežných príjmov a bežných výdajov
kladný rozdiel hospodárenia, teda prebytok hospodárenia vo výške 68 440 €, rozdiel
kapitálových príjmov a kapitálových výdajov taktiež kladný rozdiel teda prebytok
hospodárenia vo výške 562 686 €. Finančné operácie vykazujú záporný rozdiel vo výške
- 631 031 € .
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta je rozdiel rozpočtovaných súm a vykazuje
prebytok vo výške 95,- €.
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).
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Na základe uvedených skutočností odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Podolínci
predloženú správu o plnení rozpočtu Mesta Podolínec za rok 2012 – záverečný účet
schváliť.

V Podolínci dňa 19.6.2013

Ing. Juraj Zima
Hlavný kontrolór mesta
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