MESTO STROPKOV

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stropkove
4. zasadnutie, konané dňa 10.4.2019

k bodu programu rokovania č.

13

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu
mesta Stropkov za rok 2018

Spracoval:

Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka

Predkladá:

Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka

Dôvodová správa
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu mesta Stropkov za rok 2018 je predkladané
na rokovanie MsZ na základe § 18f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Tento návrh nepodlieha prerokovaniu vo vedení mesta, MsR a v komisiách MsZ.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s § 18f ods.1. písm.d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p.
berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu mesta Stropkov za rok 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu Záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2018

V súlade s ust.§ 18f ods. 1 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
predkladám na rokovanie MsZ v Stropkove odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu
mesta Stropkov za rok 2018.
Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol písomný materiál:
 Návrh Záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2018,
 Rozpočet mesta Stropkov na rok 2018 a jeho úpravy,
 Finančné a účtovné výkazy mesta k 31.12.2018 - súvaha, výkaz ziskov a strát k 31.12.2018,
poznámky k účtovnej závierke,
 Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Stropkov za rok 2018
Záverečný účet mesta je definovaný ako usporiadaná sústava ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky
hospodárskej činnosti mesta za uplynulý rok. Je to dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia
mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie, ktorým je spravidla kalendárny rok. Záverečný účet
mesta podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä
údaje o plnení rozpočtu a porovnanie údajov skutočnosti vo vzťahu k rozpočtu vrátane jeho aktualizácií.
Stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2018 je rozdelené do troch základných častí:
A: východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2018
B: spracovanie návrhu Záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2018
C: záver.

A: VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA ZA ROK 2018
Pri spracovaní odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2018 som vychádzala
z posúdenia dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2018
2. Metodická správnosť predloženého návrhu Záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2018

 Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2018 je posudzovaná v
3 rovinách:
1.a)

Súlad so všeobecne záväznými predpismi
_____________________________________






1.b)

Návrh záverečného účtu mesta za rok 2018 bol spracovaný 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,
zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov
ostatnými súvisiacimi právnymi normami
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta
________________________________________

Vyvesením Záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2018 na úradnej tabuli dňa 25.03.2019 bola splnená
povinnosť uložená v § 9 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa ktorého má byť záverečný účet pred jeho schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť a povinnosť uložená v § 16 ods. 9 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., podľa
ktorého sa návrh záverečného účtu pred schválením predkladá na verejnú diskusiu. Na internetovej stránke
mesta bol návrh záverečného účtu zverejnený 25.03.2019.
1.c)

Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta
___________________________________
Mesto Stropkov si splnilo povinnosť podľa §16 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť
obce dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade s § 9 ods. 5 uvedeného zákona Mesto Stropkov dalo overiť účtovnú
závierku za rok 2018 audítorskej spoločnosti.

2.

Metodická správnosť predloženého návrhu Záverečného účtu za rok 2018

Predložený návrh Záverečného účetu mesta Stropkov za rok 2018 obsahuje súhrnný prehľad o rozpočtovom
hospodárení mesta Stropkov za rozpočtový rok 2018. Bol spracovaný v súlade s § 16 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení
podľa § 10, ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, údaje o hospodárení
príspevkových organizácií. Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade
s Opatrením MF SR MF/010175/2004- 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
Vykázaný výsledok hospodárenia mesta Stropkov za rok 2018 bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10
ods. 3 písm.a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia je spracovaný v súlade s § 16, ods. 6,7 a 8 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B:

SPRACOVANIE NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

MESTA ZA ROK 2018

Mesto Stropkov postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu.
V súlade s § 16, ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne vysporiadalo
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu
a ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.
Samotné spracovanie návrhu Záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2018 je hodnotené v 6 okruhoch.
1.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE – ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie mesta Stropkov sa v roku 2018 riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
MsZ v Stropkove na svojom 28. zasadnutí a to dňa 13.12.2017.
Celkový rozpočet na rok 2018 bol schválený ako prebytkový a to vo výške 2.675.-EUR.
V priebehu roka 2018 bol rozpočet mesta upravovaný päť krát.
1.úprava - 31. zasadnutie MsZ dňa 25.04.2018
2.úprava - 33. zasadnutie MsZ dňa 27.06.2018
3.úprava - 35. zasadnutie MsZ dňa 26.09.2018
4.úprava - 35. zasadnutie MsZ dňa 26.09.2018
5.úprava - 2. zasadnutie MsZ dňa 12.12.2018, na ktorom bol rozpočet mesta Stropkov schválený
s prebytkom 920.-EUR
Všetky zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade so zákonom a interným predpisom na vykonávanie zmien
rozpočtu a boli vykonané orgánom príslušným na vykonanie týchto zmien.
Predložený návrh Záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2018 obsahuje súhrnný prehľad o rozpočtovom
hospodárení mesta Stropkov za rozpočtový rok 2018.
V zmysle platnej metodiky zistenia výsledku hospodárenia skončilo hospodárenie mesta Stropkov za rok 2018
s prebytkom 589.144,62 EUR.

1a:ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV A KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2018

Bežné príjmy
Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť za rok 2018
9 011 695
9 135 620
8 566 679
8 369 065

Rozdiel
123 925
- 197 614

% plnenia
101,37 %
97,69 %

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť za rok 2018
200 705
340 372
1 055 628
1 008 918

Rozdiel
139 667
- 46 710

% plnenia
169,59 %
95,58 %

Bežné príjmy mesta sú tvorené príjmom z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, poukazovanej územnej
samospráve zo ŠR – podielové dane a z miestnych daní. V roku 2018 bola pre mesto Stropkov zverejnená výška
podielových daní v sume 4 311 554.-EUR a v skutočnosti boli poukázané prostriedky v sume 4 487 317.- EUR,
čo predstavuje navýšenie podielových daní v sume 175 763.-EUR – plnenie na 104,08 %.
Ďalšou položkou bežných príjmov sú príjmy daňové – daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie
prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatky
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, iné dane za tovary a služby a sankcie uložené v daňovom konaní.
Ich výška za rok 2018 je 5 094 234.- EUR a príjmy nedaňové – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku,
administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov, a iné nedaňové príjmy
– v sume 1 024 729.- EUR.
Poslednou zložkou bežných príjmov sú granty a transfery v sume 2 736 261.- EUR.
Kapitálové príjmy tvoria príjmy z predaja kapitálových aktivít, príjem z predaja pozemkov a nehmotných
aktivít a granty a transfery.
Bežné výdavky mesta Stropkov - mzdy, platy, poistné do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery ako aj
splácanie úrokov a platieb súvisiacich s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami sú plnené
na 97,69 %.
Kapitálové výdavky mesta Stropkov – 10 funkčných klasifikácií – verejná správa, ochrana, verejný poriadok
a bezpečnosť, ekonomická oblasť, ochrana životného prostredia, bývanie a občianska vybavenosť, zdravotníctvo,
rekreácia, kultúra a náboženstvo, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie sú plnené na 95,58 %.
1b:

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové fin. operácie
Výdavkové fin.operácie

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť za rok 2018
642 056
576 473
263 242
263 307

Rozdiel
- 65 583
65

% plnenia
89,79 %
100,02 %

Príjmové finančné operácie tvoria prijaté úvery – v roku 2018 neboli rozpočtované, zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov, iné príjmové finančné operácie a prevod prostriedkov z peňažných fondov.
Výdavkové finančné operácie tvoria splátky istín z prijatých úverov, ktoré boli realizované v zmysle
úverových zmlúv a vrátenie finančných zábezpek.
1c:

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA STROPKOV ZA ROK 2018

Celkový rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Rozpočet
Plnenie
Rozpočet
Plnenie
Rozpočet
Plnenie
rok
31.12.2018
rok
31.12.2018
rok
31.12.2018
2018
2018
2018
Príjmy
Výdavky
Výsledok

9 886 469
9 885 549
+ 920

10 230 435,79 9 011 695
9 641 291,17 8 566 679
+ 589 144,62 + 445 016

9 135 620,47
8 369 065,66
+ 766 554,81

200 705
1 055 628
- 409 907

340 372,20
1 008 918,10
- 668 545,90

Finančné operácie
Rozpočet
Plnenie
rok
31.12.2018
2018
674 069
263 242
+ 410 827

754 443,12
263 307,41
+ 491 135,71

Výsledok hospodárenia mesta Stropkov za rok 2018 je zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 odst.3 písm. a) a b)
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Výsledok – rozdiel medzi prímami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu je

prebytok v sume 98.008,91 EUR.

2.

NÁVRH NA POUŽITIE ZOSTATKOV NA ÚČTOCH MESTA A FINANČNÉ VYSPORIADANIE
VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA MESTA STROPKOV ZA ROK 2018

V zmysle ustanovenia § 16 ods.6 zákona 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri vysporiadaní
prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) citovaného zákona, z prebytku vylučujú:


nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
vo výške 27.811,23 EUR EUR



nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom r
roku vo výške 110.985,74 EUR

Nevyčerpané účelové finančné prostriedky bežné a kapitálové spolu predstavujú 138.796,97 EUR.
Výsledok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov je v sume -40.788,06 EUR
Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta Stropkov je prebytok vo výške 491.135,71EUR.
Z tohto prebytku sa vylučujú účelovo určené finančné prostriedky v sume 113.101,60 EUR a po ich odpočítaní
výsledok finančných operácií je prebytok v sume 378.034,11 EUR.
Časť prebytku v sume 40.788,06 EUR bola použitá na krytie schodku hospodárenia.
Základom pre výpočet do fondov je 337.246,05 EUR.
V zmysle § 15 odsek 4) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov obec vytvára rezervný fond vo výške určenej MsZ najmenej však 10% z prebytku
bežného a kapitálového rozpočtu.
Zostatok finančných prostriedkov v sume 271.709,01 EUR je navrhnutý previesť do rezervného fondu, zostatok
finančných prostriedkov za predaj bytov v sume 65.537,04 EUR previesťfo fondu rozvoja bývania.

3.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Hodnota aktív a pasív k 31.12.2018 predstavuje 28.453.271,41 EUR. Z toho na strane aktív neobežný majetok
19.242.284,71 EUR, finančný majetok 1.090.022,62 EUR a časové rozlíšenie 302,21 EUR.
Stranu pasív tvoria vlastné zdroje krytia v sume 20.517853,77 EUR, rezervy 1.750.- EUR, zúčtovanie medzi
subj. verejnej správy 138.663,84 EUR, záväzky 1.733.526,59 EUR, bankové úvery 230.129,53 EUR
a časové rozlíšenie 5.831.247,68 EUR.
Strana aktív a pasív sa rovná.
4.

REHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Mesto Stropkov k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči ŠFRB
- voči dodávateľom

230.129,53 EUR
1.258.377,82 EUR
27.474,50 EUR

Mesto Stropkov k 31.12.2018 eviduje tieto pohľadávky:
- voči odberateľom
- ostatné pohľadávky
- za miestne dane a poplatky

58.901,08 EUR
68.878,86 EUR
353.908,09 EUR

5

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou evidujú k 31.12.2018
a pohľadávky v celkovej výške 4.011,82 EUR
6. HODNOTENIE PLNENIA

ORGANIZÁCI

záväzky v celkovej výške 37.329,45 EUR

PROGRAMOV MESTA STROPKOV

Návrh Záverečného účtu za rok 2018 bol spracovaný v štruktúre podľa programového rozpočtu, plnenie ktorého je
spracované a predložené v hodnotiacej správe.

C:

Z Á V E R:

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že Záverečný účet mesta Stropkov za rok 2018 je spracovaný
v súlade s príslušnými právnymi normami, objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie ako aj stav majetku a
záväzkov Mesta Stropkov za rok 2018.
Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov hospodárenia odporúčam:
celoročné hospodárenie Mesta Stropkov za rok 2018 na základe predloženého návrhu Záverečného účtu mesta
Stropkov za rok 2018
schváliť bez výhrad.
Zároveň odporúčam schváliť aj predložený návrh na vysporiadanie výsledkov hospodárenia Mesta Stropkov
za rok 2018.

V Stropkove, 2.4.2019

Ing. Gabriela Maruščáková
hlavná kontrolórka

