Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta
Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

STANOVISKO
HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA K ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA ZA
ROK 2017

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám „Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2017“ (ďalej len
„stanovisko“).
Záverečný účet mesta je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový
rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie, ktorým je spravidla kalendárny rok.
Stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2017 som vypracovala na základe predloženého
návrhu Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2017.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané najmä na posúdenie súladu obsahu
spracovaného návrhu záverečného účtu s príslušným právnym predpisom a na posúdenie súladu hospodárenia
mesta s príslušnými právnymi normami.
Záverečný účet obsahuje všetky náležitosti v zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017 som spracovala na základe dostupných materiálov
a písomných podkladov, z ktorých sa pri spracovaní záverečného účtu vychádzalo.
Stanovisko k Záverečnému účtu mesta Hnúšťa za rok 2017 je rozdelené do troch základných častí:
A: Východiská spracovania odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Hnúšťa za rok 2017
B: Stanovisko k zostaveniu záverečného účtu a k rozpočtovému hospodáreniu
C. Záver a odporučenie mestského zastupiteľstvu k uzatvoreniu prerokovania návrhu Záverečného účtu mesta
Hnúšťa za rok 2017.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU MESTA HNÚŠŤA
Pri spracovaní odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta za rok 2017 som vychádzala z posúdenia
dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2017
2. Metodická správnosť predloženého návrhu Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2017
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1. Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2017
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2017 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) 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.
Pri spracovaní návrhu záverečného účtu bolo mesto okrem vyššieho citovaného zákona povinné zabezpečiť aj
dodržiavanie:
-

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-

zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

-

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

-

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadenia mesta Hnúšťa
Návrh Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2017 bol zostavený v súlade Rozpočtovými pravidlami mesta
Hnúšťa a ich dvomi dodatkami.
1.3. Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany mesta
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 odst.2 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a s § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta
V zmysle § 16 odst.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné si dať overiť
účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v platnom znení.
Uvedená povinnosť pre mesto vyplýva tiež aj zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov z ustanovenia § 9 ods. 4. V súlade s ustanoveniami § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov audítor pri overovaní

účtovnej závierky overuje tiež

v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 a 8

dodržiavanie povinnosti zostavovania rozpočtu (vyrovnaný alebo prebytkový), povinnosť prerokovania
záverečného účtu mesta do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka (§ 16 ods. 12) a pravidlá používania
náhradných zdrojov financovania (§ 17).
Táto povinnosť bola splnená, výrok audítora bude doložený k prerokovaniu návrhu záverečného účtu.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2017
Mestom predložený návrh záverečného účtu mesta za rok 2017 obsahuje všetky povinné náležitosti uvedené
v ustanoveniach § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
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Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou t.j.
bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len
"kapitálový rozpočet") a finančné operácie.

b)

Tvorba a použitie peňažných fondov

c)

Návrh na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta

d)

Bilancia aktív a pasív

e)

Prehľad o stave a vývoji dlhu

f)

Prehľad o majetku mesta

g)

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom

h)

Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií zriadených mestom

i)

Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta za rok 2017 v členení podľa jednotlivých príjemcov

j)

Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu

Okrem povinných náležitostí návrh záverečného účtu za rok 2017 obsahuje informácie o finančnom usporiadaní
hospodárenia mesta vrátane finančných vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR
č.MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie v znení neskorších zmien, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu v oblasti príjmov bol spracovaný podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej
kategórie, kategórie a položky a podpoložky.
Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov bol spracovaný a predložený podľa funkčnej
klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej
kategórie a kategórie položky.
Vykázaný prebytok mesta bol vyčíslený za rok 2017 v súlade s ustanoveniami § 2 písm. b) a § 10 ods. 3) písm.
a), b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B. STANOVISKO K ZOSTAVENIU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU A K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU
Mesto po ukončení rozpočtového roka 2017 zostavilo „Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2017“, v ktorom
spracovalo súhrnne údaje o rozpočtovom hospodárení mesta. Pri zostavovaní

záverečného účtu mesto

postupovalo podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V súlade s
ustanovením § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a ostatným
fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo

Stránka 3 z 18

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta
Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu Banskobystrického
samosprávneho kraja.
1.1. Rozpočtové hospodárenie (údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou)
Rozpočet mesta na rok 2017 zostavený ako prebytkový a bol predložený mestskému zastupiteľstvu na
schválenie v roku 2016. Predložený rozpočet bol mestským zastupiteľstvo schválený dňa 05.12.2016 uznesením
č. 27/347/2016.
V priebehu roka 2017 bol rozpočet mesta upravovaný 8 krát (5 zmien MsZ a 3 primátor mesta) . 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 (zmeny rozpočtu sú prehľadne spracované
v tabuľkovej časti na str. 6 záverečného účtu).
Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový, kapitálový aj po zmenách rozpočtu ako schodkový a finančné
operácie ako prebytkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných
operácií.
Tab. č. 1 Rozpočet mesta v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
vrátane RO v eurách:
Schválený
rozpočet rok 2017
Príjmy bežné
Príjmy kapitálové
Finančné operácie
Príjmy rozpočtu spolu:
Výdavky bežné
Výdavky kapitálové
Finančné operácie (FO)
Výdavky rozpočtu spolu:
PREBYTOK(+) SCHODOK (-) (bez FO)

4 628 828,00
4 721 907,00
404 829,00
9 755 564,00
4 424 408,00
5 128 936,00
202 220,00
9 755 564,00
-202 609,00

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné hospodárenie
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE - prebytok

204 420,00
-407 029,00
202 609,00
0,00

Rozpočet po
Plnenie rozpočtu
zmenách v roku v roku 2017
2017
4 825 944,01
4 572 320,66
630 092,00
247 787,63
266 334,71
155 730,90
5 722 370,72
4 975 839,19
4 615 665,31
4 142 870,26
896 444,44
285 301,39
202 220,00
194 504,09
5 714 329,75
4 622 675,74
-56 073,74
391 936,64
210 278,70
-266 352,44
64 114,71
8 040,97

429 450,40
-37 513,76
-38 773,19
353 163,45
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Tab. č. 2 Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých rozpočtov k 31.12.2017(porovnanie s rokom 2016)v eurách:
Plnenie rozpočtu
Plnenie rozpočtu
Plnenie rozpočtu
Zvýšenie/zníženie
v roku 2016
v roku 2017
Bežný rozpočet
436 421,20
429 450,40
-38 697,08
Kapitálový rozpočet
2 529,02
-37 513,76
-34 984,74
Rozpočet bez finančných operácií
438 950,22
391 936,64
-47 013,58
Finančné operácie
-109 191,51
-38 773,19
+70 418,32
Rozpočet s finančnými operáciami
329 758,71
353 163,45
+23 404,74
Hospodársky výsledok +/329 758,71
353 163,45
+23 404,74
Pri porovnaní hospodárenia mesta Hnúšťa v rozpočtovom roku 2017 s rozpočtovým rokom 2016 musím
pozitívne hodnotiť zlepšenie hospodárskeho výsledku o sumu 23 404,74 €
1.2. Plnenie rozpočtu príjmov mesta Hnúšťa
Príjmy rozpočtu mesta v roku 2017 tvorili výnosy dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu, výnosy
miestnych daní a poplatkov, nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku, príjmy zo správnych
poplatkov, z predaja tovarov a služieb podľa osobitných predpisov, výnosy z finančných prostriedkov mesta,
dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie účelové dotácie zo
štátneho rozpočtu.
Príjmy vrátane príjmov škôl s právnou subjektivitou a príjmových finančných operácií:
Tab. č.3
Schválené príjmy
9 755 564,00

Upravené po zmenách
5 722 370,72

Skutočnosť
4975 839,19

% plnenia
86,95

Rozpis rozpočtu príjmov mesta bez škôl s právnou subjektivitou v € (porovnanie s predchádzajúcimi rokmi):
Tab. č. 4
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
2013
2014
2015
2016
2017
Bežné príjmy
3 480 356,00 3 602 367,82
4 208 573,31
4 221 339,59
4 472 221,61
Kapitálové príjmy
864 045,00
329 337,77
92 314,95
309 371,10
247 787,63
Finančné operácie
297 323,00
233 840,81
171 217,11
84 584,11
155 730,90
SPOLU
4 641 724,00 4 165 546,00
4 472 105,37
4 615 294,80
4 875 740,14
Ako môžeme vidieť z tabuľky príjmovej časti rozpočtu nárast príjmov v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 bol
v sume 260 445,34 €. Pozitívne hodnotím zlepšujúci sa trend plnenia rozpočtu príjmov mesta, kde v príjmovej
časti rozpočtu bol prekročený aj príjem rozpočtu z roku 2013.
1.2.1.

Bežné príjmy

Mesto vo svojom rozpočte v roku 2017 nastavilo príjmovú časť bežného rozpočtu v reálnych hodnotách. V roku
2017 mesto dodržalo vyrovnanosť bežného rozpočtu, čím bola splnená zákonná podmienka. Bežné príjmy
zahŕňajú hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy a transfery a granty.
Porovnanie príjmov bežného rozpočtu za rok 2017 a predchádzajúcich rokov:
Tab. č. 5 (v eurách)
Rok 2013
3 480 356

Rok 2014
3 602 367,82

Rok 2015
4 208 573,31

Rok 2016
4 221 359,59

Rok 2017
4 472 221,61
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Pri porovnaní príjmovej časti bežného rozpočtu za rok 2017 s predchádzajúcimi rokmi je vidieť nárast príjmov od
roku 2013.

Nárast bežných príjmov v roku 2017 oproti roku 2013 je v sume o 991 865,61 € . Uvedený nárast

v príjmovej časti bežného rozpočtu hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko je možné vidieť zlepšenie výšky
príjmovej časti bežného rozpočtu z pohľadu viacročného hodnotenia. Nárast bežných príjmov v roku 2017 bol
oproti roku 2016 vo výške 250 861 €.
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Daňové príjmy

Tab. č. 6
Rozpočet na rok 2017 v eurách

Skutočnosť k 31.12.2017 v eurách

2 650 769,44

% plnenia

2 672 625,24

100,8

a1) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má príjem z podielu na výnose dane z príjmov fyzických
osôb poukázaný mestu zo ŠR podľa Zák. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „podielová daň“). Skutočný príjem z podielovej dane v roku
2017 bol vo výške 2 318 815 €, čo je v porovnaní s rokom 2016 nárast o 133 731 € ( rok 2016: 2 185 084 €).
a2) Výnos dane z nehnuteľnosti (v eurách) Tab. č. 7

Daň z nehnuteľnosti

(daň
z pozemkov,
stavieb a bytov)
1z

Skutočnosť
rok 2012

Skutočnosť
rok 2013

Skutočnosť
rok 2014

Skutočnosť
rok 2015

Skutočnosť
rok 2016

343 145

151 020

132 385

170 914

145 695

Skutočnosť
rok 2017
166 7131

Predpis 157 384 €

celkovej sumy 166 713 €, tvorili úhrady dane za rok 2017 sumu 128 748 €.

Najväčší podiel na dani z nehnuteľností má daň zo stavieb. Výber na dani zo stavieb bol k 31.12.2017 vo výške
116 195 € . Je však potrebné upozorniť na výber dane z nehnuteľnosti, keď výber nedosiahol ani predpis na rok
2017. Výber dane bol oproti predpisu nižší o sumu 28 636 € (predpis 157 383 €, výber 128 748 €) .
Nárast príjmov na dani z nehnuteľnosti v roku 2017 oproti roku 2016 bol z dôvodu, že v roku 2017 boli mestu
uhradené na dani z nehnuteľnosti nedoplatky z predchádzajúcich rokov firmou SLZ NOVA a GE-NE-S, a.s.
Mesto eviduje k 31.12.2017 pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 58 697 € (v roku 2016 v sume
90 908,43 €). V roku 2017 môžeme pozorovať pokles pohľadávok na dani z nehnuteľnosti v porovnaní s rokom
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2016 o sumu 32 211 €, ktorý bol spôsobený hlavne odpisom pohľadávok spoločnosti T-GUM Hnúšťa s.r.o.
(zrušenie spoločností výmazom z OR).
Odporúčam do budúcnosti pokračovať v nastavenom trende výberu uvedenej dani a dbať hlavne na to, aby sa
nezvyšovali pohľadávky na uvedenej dani, nakoľko na sa jedná o jeden z najdôležitejších príjmov mesta.
a3) Výnos z miestnych daní a poplatkov
Mesto eviduje na miestnych daniach a poplatkov k dátumu 31.12.2017 nasledovné nedoplatky:
-

Poplatky za alkohol a tabak

9 855,45 € ( r. 2016 vo výške 10 026,39 €)

-

Na dani za psy

-

Na dani za užívanie verej. priestranstva

5 198,05 € (r. 2016 vo výške 6 753,90 €)

-

Za užívanie bytu na iné účely

208,43 € (ako v roku 2016)

10 421,58 € (r. 2016 vo výške 9 303,70 €)

Spolu mesto eviduje k 31.12.2017 nedoplatky vo výške 25 683,51 € (rok 2016 vo výške 26 292,42 €).
Nedoplatky z výnosu miestnych daní majú klesajúci trend okrem výnosu daní za psy, kde je vyšší nedoplatok
oproti roku 2016 o sumu 1 117,88 €.
a4) výnos poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v € (Tab.č. 8)

- za KO z toho:
príjmy z miest. poplat.
za KO

Skutočnosť Skutočnosť
rok 2012
rok 2013
176 436
200 907
154 672
158 228

Skutočnosť
rok 2014
177 388
122 987

Skutočnosť
rok 2015
178 442
138 861

Skutočnosť Skutočnosť
rok 2016
Rok 2017
176 072
174 985
148 239
147 835

komunálny odpad
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150 000
100 000
50 000
0
rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad patria spolu s podielovými daňami a daňou
z nehnuteľnosti k najdôležitejšou položkou v príjmovej časti rozpočtu mesta.
V roku 2017 mesto zaznamenalo pri výbere príjmov z miestnych poplatkov za komunálny odpad v porovnaní
s rokom 2016 mierny pokles (404 €).
Musím však konštatovať, že ani v roku 2017 nebolo naplnené plnenie predpisu poplatkov za KO na rok 2017,
ktorý bol vo výške 160 917 €.

Výber poplatkov ani v roku 2017 nedosiahol hodnoty výberu v rokoch 2012

a 2013.
Mesto eviduje k 31.12.2017 pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad vo výške 269 332,86 €, čo predstavuje
mierny nárast nedoplatkov v porovnaní s rokom 2016 o sumu 491,86 € (rok 2016 nedoplatky v sume 268 481
€).
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Je potrebné uviesť, že výška pohľadávok zaznamenáva neustále medziročný nárast. Uvedené nedoplatky sú
vymáhané výzvami a exekučnými príkazmi. Problémy s vymáhaním sú u nezamestnaných a sociálne slabých
rodín, ktoré poberajú sociálne dávky.
Je potrebné pokračovať v nastavenom trende výberu daňových nedoplatkov, ktorý zaručí pre mesto nárast
disponibilných príjmov a teda zlepšenie celkovej finančnej situácie mesta.
b) Nedaňové príjmy (Tab. č. 9)
Rozpočet na rok 2017 v eurách
309 672

Skutočnosť k 31.12.2017 v eurách
288 944

% plnenia
93,3

b1) príjmy z podnikania a vlastníctva majetku v eurách (tab. 10)

Príjmy z podnikania
a vlastníctva
majetku, z toho:
- príjmy
z prenajatých
pozemkov
- príjem
z prenajatých
budov, priestorov
a objektov

Skutočnosť
rok 2012

Skutočnosť
rok 2013

Skutočnosť
rok 2014

Skutočnosť
rok 2015

Skutočnosť
rok 2016

Skutočnosť
rok 2017

135 626

161 847,37

135 890

250 347

200 674

172 823
Predpis 190 055

2 553

6 952

5 459

15 848

11 918

7 057

133 074

154 895

130 430

234 499

188 756

165 766

Ako je vidieť z tabuľky mesto pri príjmoch z podnikania a vlastníctva majetku zaznamenáva v roku 2017 pokles
uvedených príjmov v porovnaní s rokom 2017 hlavne z dôvodu, že v roku 2016 bola do príjmov zahrnutá úhrada
nedoplatku na nájomnom od MIS s.r.o. Hnúšťa za predchádzajúce roky.
Nedoplatky z prenajatých budov, priestorov a objektov k 31.12.2017 boli evidované vo výške 67 706,87 €, čo
predstavuje pokles nedoplatkov na uvedených príjmov oproti roku 2016 (178 871 €) vo výške 111 164 €.
Najvyššiu pohľadávku nedoplatkov na príjmoch z nájmu eviduje mesto k firme Mageba Slovakia vo výške
47 332,27 € ( v roku 2016 v sume 47 633,87 €).
Odporúčam naďalej sa zameriavať na vymožiteľnosť dlžnej sumy. Finančné prostriedky získané z úhrady
pohľadávok na uvedených príjmoch by mohlo mesto využiť na ďalší rozvoj mesta.
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b2) Administratívne a iné poplatky (správne poplatky) v € Tab. č. 11
Skutočnosť
rok 2012

Skutočnosť
rok 2013

Skutočnosť
rok 2014

Skutočnosť
rok 2015

Skutočnosť
rok 2016

Skutočnosť
rok 2017

91 753

96 158

Administratívne
82 382
90 350
86 857
93 407
poplatky a iné poplatky
a platby
Rozpočet za administratívne a iné poplatky bol v roku 2017 naplnený na 101,3%.

Rozpočet 94 922

b3) Úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy:
-

úroky z vkladov boli vo výške 814 €,

-

iné nedaňové príjmy boli vo výške 19 149 € (príjmy zo splátok pôžičiek FO, príjmy z lotérií, vratky zo
zúčtovania so ZP a iné).

b4) Granty a transfery v € (Tab. č. 12)
Skutočnosť za rok 2015
1 545 110

Skutočnosť za rok 2016
1 374 835

Skutočnosť za rok 2017
1 510 385

Najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške
1 150 385 €. Ostatné transfery tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a boli
účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané prostriedky ŠR vo výške 6 302,93 € (preplatenie
dopravného, grant MŠ NR, projekt zvýšenia bezpečnosti) budú čerpané v nasledujúcom rozpočtovom roku.
c) Kapitálové príjmy v € (Tab. č. 13)
Rozpočet na rok 2017 po zmenách
630 092,00

Skutočnosť k 31.12.2017
247 787,63

% plnenia
39,33

Rozpočet bol schválený vo výške 4 721 907 €. V tejto sume Skutočný príjem bol vo výške 247 787,63 €. Uvedený
príjem tvorili:
c1) Nedaňové príjmy
1)

príjem z predaja kapitálových aktivít v sume 16 262 €

Príjem z predaja kapitálových aktivít bol rozpočtovaný na 5 000 €.
2)

Príjem z predaja pozemkov v sume 4 861 €.

Príjem z predaja pozemkov bol rozpočtovaný na 5 000 v.
c2) Granty a transfery
Rozpočet kapitálových grantov a transferov bol schválený v sume 4 711 907 €. Celkový upravený rozpočet
kapitálových grantov a transferov bol vo výške 226 665 €. Podrobnejší rozpis uvedených príjmov v rozpočte za
rok je na str. 12 záverečného účtu.
Odporúčam kapitálový rozpočet do budúcich rozpočtových rokov zostavovať naďalej po dôkladnej analýze na
základe očakávaných skutočností a na základe reálnych možností.
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Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy rozpočtových organizácií správnou subjektivitou

100 099,05 €

Základná škola Klokočová

24 812,69 €

Základná škola Nábrežie Rimavy

59 615,73 €

Základná umelecká škola

15 670,63 €

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov
Celkové výdavky vrátane výdavkov škôl s právnou subjektivitou a výdavkoch finančných operácií v € (Tab. č. 14):
Schválený rozpočet na rok
2017
9 755 564,00

Aktuálny rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5 714 329,75

4 622 675,74

80,90

Mesto malo v roku 2017 celkovo 11 programov v rámci ktorých boli výdavky rozdelené v štruktúre bežné,
kapitálové a finančné operácie pri dodržaní ekonomickej klasifikácie v zmysle Finančného spravodajca 14/2004
v znení neskorších zmien a doplnkov. V priebehu roka bolo plnenie jednotlivých výdavkových položiek
nasledovné:
2.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov (Tab. č. 15):
Rozpočet na rok 2017 v eurách
2 804 199

Skutočnosť k 31.12.2017 v eurách
2 440 064

% plnenia
83,65

Plnenie bežných výdavkoch bolo v roku 2017 vo výške 2 440 064 €, čo je v porovnaní s rokom 2016 zvýšenie
čerpania bežných výdavkov o sumu 128 424 € (v roku 2016 boli vo výške 2 311 640 €). Rozdelenie čerpania
bežných výdavkov je rozpísané na str. 16 záverečného účtu. Z pohľadu hlavnej kontrolórky na čerpanie bežných
výdavkov v roku 2017 podľa funkčnej klasifikácií musím konštatovať, že nenaplnenie rozpočtu výdavkov nebolo
na úkor činnosti samosprávy, ale z dôvodu efektívneho vynaloženia prostriedkov alebo úspor pri vynakladaní
finančných prostriedkov, čo hodnotím pozitívne.
Pre porovnanie nárastu bežných príjmov a bežných výdavkov dávam do pozornosti nasledovné:
-

nárast bežných príjmov 2016/2017

250 861,00 €

-

nárast bežných výdavkov 2016/2017

128 424,00 €

Bežné príjmy rástli v oveľa vyššej miere, ako bežné výdavky, čo z pohľadu hlavnej kontrolórky mesta
hodnotím pozitívne.
2.2. Výdavky podľa programov – hodnotenie plnenia
Výdavková časť je v záverečnom účte hodnotená podľa programov. Príspevkové organizácie mesta hodnotím
v závere tejto časti, nakoľko ich činnosti sú obsiahnuté vo viacerých programoch. Mesto malo v programovom
rozpočte na rok 2017 schválených 11 programov.
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Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Upravený

Skutočnosť

2014

2015

2016

rozpočet

2017

Program

2017
1.Plánovanie,manažment ,kontrola
2. Interné služby
3.Správa majetku
4.Služby občanom a podnikateľom
5.Bezpečnosť
6.Odpadové hospodárstvo a ŽP
7.Kultúra a šport
8.Vzdelávanie
9.Sociálne služby
10.Technické služby mesta Hnúšťa
11.Administratíva (bez FO)
Spolu výdavky
Príjmy
Výdavky
Prebytok (schodok) rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Výsledok
rozpočtového
hospodárenia s FO

30 790
79 008
496 554
57 252
156 779
21 641
144 036
1 872 593
185 287
447 745
488 462
3 980 148
3 988 593
3 980 148
8 445
233 841
189 798
52 488

37 852
60 473
317 464
52 674
168 781
24 312
158 348
2 169 249
202 204
437 106
499 810
4 128 272
4 377 641
4 128 272
249 369
171 217
191 769
228 818

41 368
99 814
386 323
57 918
176 772
15 450
165 474
2 098 433
199 214
446 442
491 751
4 178 960
4 617 910
4 178960
438 950
84 584
193 776
329 758

57 326
113 208
1 168 258
66 398
194 673
41 711
187 662
2 472 320
242 169
420 555
547 830
5 512 110
5 456 036
5 512 110
-56 074
266 335
202 220
8 041

47 782
96 972
427 399
53 764
181 687
2 526
182 720
2 315 003
208 019
420 555
491 744
4 428 172
4 820 108
4 428 172
391 937
155 731
194 504
353 163

Z tabuľkového prehľadu výdavkov podľa programov je zrejmé, že mesto ani v jednom programe neprekročilo
plánovaný rozpočet, čo hodnotím veľmi pozitívne.
Podiel programu 8. Vzdelávanie na celkových bežných výdavkoch za rok 2017 predstavuje 52,28% (2 315 003
€), v roku 2016 to bolo 50,21% (2 098 433€), čo predstavuje nárast vo výške 216 570 €.
Záverečný účet nám podáva veľmi dobrý prehľad o čerpaní bežných výdavkoch podľa ekonomickej rozpočtovej
klasifikácií a tiež aj podľa funkčnej klasifikácií a to aj v grafickej forme.
Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia, vrátane finančných operácií, vo výške 353 163 € po vylúčení
príjmových finančných operácií vo výške 391 937 €.
2.3. Čerpanie kapitálových výdavkov:
Mesto z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov na rok 2017 vo výške 893 444,44 € skutočne čerpalo
k dátumu 31.12.2017 kapitálové výdavky v sume 282 301,39, čo je 37,13%.
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Tab.č.17) Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 a porovnanie s rokom
2017 :
Kapitálové výdavky mesta
r. 2016
r. 2017
Výkonné a zákonodarné orgány (0111)
2 169,00
30 819,00
Transfery všeobecnej povahy (0180)
42 485,00
2 709,00
Nakladanie s odpadmi (0510)
161 111,00
0,00
Rozvoj obcí (0620)
101 077,00
225 651,00
Rekreačné a športové služby (0810)
0,00
17 656,00
Vysielacie a vydavateľské služby (0830))
0,00
2 514,00
Vedľajšie služby v školstve (0960)
0,00
2 953,00
SPOLU
306 842,00
282 301,00
Najväčšie navýšenie čerpania kapitálových výdavkov oproti roku 2016 bolo hlavne v položke 0111 Výkonné
a zákonodarné orgány vo výške 28 650 €, v položke 0620 Rozvoj obce vo výške 124 574 € . Podrobnejší popis
čerpania kapitálových výdavkoch je na str.23 – 24 záverečného účtu.
3. Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa
návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky
a návratné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových
účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta. Overením Finančného výkazu
o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy

FIN 1-12 k dátumu

31.12.2017 bol zistený nasledovný stav finančných operácií: (Tab. č. 18):

Finančné operácie
Príjmové FO
Výdavkové FO

Rozpočet po úpravách
266 334,71
202 220,00

Skutočnosť
155 730,90
194 504,09

Porovnanie vývoja finančných operácií za roky 2016,2015, 2014, 2013 (Tab. č.19)

Príjmové FO
Výdavkové FO
Prebytok (+) schodok (-)

Skutočnosť
rok 2013
v eurách
297 323,36
561 661,57
-264 338,21

Skutočnosť
rok 2014
v eurách
233 840,81
189 798,20
44 042,61

Skutočnosť
rok 2015
v eurách
171 217,11
191 768,77
-20 551,66

Skutočnosť
rok 2016
v eurách
84 458
193 776
-109 192

Skutočnosť
rok 2016
v eurách
155 731
194 504
-38 773

4. Výsledok hospodárenia mesta
Výsledok hospodárenia zistený za rok 2017 podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) v spojitosti
s ustanovením § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona pravidlách územnej samosprávy bol prebytok vo výške
391 936,64 €.
Podľa ustanovenia § 4 odst. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu (ESA 95),
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podľa ktorej výsledok hospodárenia ovplyvňujú položky časového rozlíšenia vrátane zmeny stavu záväzkov
a pohľadávok, bol vykázaný prebytok hospodárenia vo výške 378 867 €.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pri usporiadaní
prebytku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) pre

účely tvorby peňažných fondov vylučujú

nevyčerpané účelovo určené prostriedky (bežné a kapitálové) poskytnuté v predchádzajúcom roku zo
ŠR, z rozpočtu EU alebo na základe osobitného predpisu, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom
roku 2018 v celkovej výške 152 628,91 € (presný rozpis vylúčených účelových prostriedkov zo ŠR je uvedený na
str. 27 záverečného účtu).
Po znížení o účelovo určené prostriedky ŠR bol vyčíslený prebytok rozpočtu vo výške 239 307,73 €. Uvedený
prebytok tvorí základ pre tvorbu peňažných fondov v zmysle § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Finančné prostriedky v sume 23 931 € je navrhnuté previesť do rezervného fondu a finančné prostriedky
v sume 5 500 € za predaj bytov do Fondu rozvoja bývania.
4.2. Výsledky hospodárenia z účtovníctva - individuálny účtovná závierka - Výkaz ziskov a strát Úč
ROPO SFOV 2-01 v €
. Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje porovnaním výnosov a nákladov (Tab. č.20):
Náklady (účtovná trieda 5)
Výnosy (účtovná trieda 6)
Výsledok hospodárenia
z účtovníctva

Rok 2013
3 307 749,00
2 982 150,00
-325 599,00

Rok 2014
3 260 876,41
3 023 338,38
-237 538,03

Rok 2015
3 660 521,90
3 290 686,69
-369 835,21

Rok 2016
3 580 015,95
3 531 956,72
-48 059,23

Rok 2017
3 792 159,61
3 862 897,82
70 738,21

Dosiahnutý výsledok hospodárenia zisk vo výške 70 738,21 € bude zaúčtovaný prostredníctvom syntetického
účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Pozitívne hodnotím účtovný

hospodársky výsledok mesta za rok 2017, nakoľko sa mestu podarilo preklenúť svoje hospodárenie
z dlhoročnej vykazovanej straty zo záporného účtovného výsledku (straty) do kladného účtovného
výsledku (zisku).
výsledok hospodárenia
100 000
0
-100 000
-200 000
-300 000
-400 000
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Je potrebné uviesť, že všetky výsledky hospodárenia mesta za rok 2017 - rozpočtový výsledok,
výsledok podľa ESA, účtovný výsledok sú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi mimoriadne dobré, čo
hodnotím pozitívne.
5.

Bilancia aktív a pasív

Záverečný účet obsahuje bilanciu aktív a pasív k 31.12.2017 v prehľadnej štruktúre a v súlade s výkazom Súvaha
Úč ROPO SFOV 1-01. Každá rozpočtová a príspevková organizácia mesta zostavuje súvahu samostatne.
Aktíva, t.j. majetok (neobežný majetok+obežný majetok+časové rozlíšenie súčet) spolu podľa účtovnej závierky
predstavujú sumu:
k 31.12.2017-

27 353004,78 (brutto)21293 170,91 (netto)

k 31.12.2016 - 27 248 453,81 (brutto) 21 662 281,46 (netto)
k 31.12.2015 - 27 310 142 € (brutto) 22 104 290 € (netto)
k 31.12.2014 - 27 412 459 € (brutto) 22 913 060 € (netto)
Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky podľa účtovnej závierky predstavujú sumu:
k 31.12.2017- 21 293 170,91 (z toho vlastné imanie 11 953 465,86)
k 31. 12.2016 21 662 281,46 € (z toho vlastné imanie12 107 583,76 €)
k 31. 12.2015 - 22 104 290 € (z toho vlastné imanie12 179 715€)
k 31.12.2014 - 22 913 060 € (z toho vlastné imanie 12 553 300 €)
Bilancia aktív a pasív je vyrovnaná a neboli zistené rozdiely vo vykázaných číselných údajov.
6. Bilancia pohľadávok a záväzkov
6.1. Pohľadávky k 31.12.2016
K 31.12.2017 mesto vykazovalo pohľadávky celkom vo výške 432 665 €, čo v porovnaní s rokom 2016 (797 549
€) predstavuje pokles nedoplatkov na pohľadávkach o 364 884 €.
Pokles pohľadávok k dátumu 31.12.2017 bol spôsobený najmä kapitalizáciou pohľadávky voči MIS Hnúšťa s.r.o.
vo výške 100 741,46 € a zaúčtovaním odpisu pohľadávky voči T-GUM Hnúšťa s.r.o. vo výške 22 884 € a
zaúčtovaním kapitálového transferu MIS Hnúšťa s.r.o. vo výške 224 856 € na ťarchu účtu 428.
Pohľadávky eviduje mesto podľa doby splatnosti v nasledovnej výške (Tab. č. 20) :
Pohľadávky podľa doby splatnosti

Zostatok rok Zostatok
Zostatok
Zostatok
2014
rok 2015
rok 2016
Rok 2017
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:
262 131,81
246 375,47
226 771,63
1 341,94
Pohľadávky so zostatk. dobou splat. do jedného roka
18 905,70
21 519,36
20 785,52
1 341,94
vrátane
Pohľadávky so zostatk. dobou splat. od 1do 5 rokov
75 480,00
75 480,00
75 480,00
0
vrátane
Pohľadávky so zostatk. dobou splat. dlhšou ako 5 rokov
167 746,11
149 376,11
130 506,11
0
Pohľadávky po lehote splatnosti
712 982,83
609 643,42
570 777,80
431 325
Pohľadávky spolu
975 114,64
856 018,89
797 549,43 432 665,10
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S pohľadávkami sa pracuje, nedoplatky sú vymáhané písomnými upozorneniami, výzvami a exekúciami .
Aj napriek zlepšeným výsledkom pri vymáhaní pohľadávok a následne ich poklese odporúčam naďalej s
pohľadávkami pracovať a nedoplatky vymáhať písomnými upozorneniami, výzvami a exekúciami.
6.2. Záväzky k 31.12.2017 (dlhodobé a krátkodobé)
K 31.12.2017 mesto vykazovalo záväzky v lehote splatnosti vo výške 353 989 €, čo predstavuje zvýšenie
záväzkov oproti roku 2016 (284 171 €) vo výške 69 818 €. Mesto záväzky po lehote splatnosti neeviduje.
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov
financovania
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2017 s porovnaním stavu k predchádzajúcimi rokmi:
Tab. č. 21
Zostatok
dlhu
k 31.12. celkom
Bez ŠFRB k 31.12.

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

1 764 718,25

1 543 704,45

1 038 374,70

1 010 974,61

819 205,84

625 430,22

430 926,13

1 543 704,45

1 351 704,45

852 447,41

831 272,37

646 013,40

459 022,90

271 635,99

Vývoj dlhovej služby v rokoch 2012, 2013, 2014, 2015,2016 a 2017 v €:
Tab. č. 22

Suma
dlhu
k 31.12.
príslušného roku
Splátka
istín
úverov
a úrokov
Skutočné bežné príjmy
predchádzajúceho
rozpočtového roka
% úverovej zadlženosti
% sumy ročných splátok
dlhu

Rok 2012
951 796,95

Rok 2013
852 447,41

Rok 2014
831 272,37

Rok 2015
646 013,40

Rok 2016
459 022,90

Rok 2017
271 635,99

184 410,10

176 896,95

183 532,57

205 170,98

196 651,38

193 514,30

3 652 567

3 975 805

3 540 504,00

3 659 255,33

4 285 326,41

4 308 539,10

26,20
5,08

21,44
4,45

23,48
5,93

17,65
5,61

10,71
4,59

6,30
4,49

Mesto v roku 2017 dodržalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa ustanovenia § 17 odsek 6
zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.. V roku 2017 mesto nečerpalo žiaden nový investičný úver, preto stav záväzkov voči bankám
klesol na úroveň 430 926,13 €, čo je pokles oproti roku 2016 (625 430,22 €) o sumu 194 504,09 €.
Čo sa týka údajov uvedených v záverečnom účte ohľadne prehľadu o stave vývoja dlhu mesta pozitívne
hodnotím vypovedaciu hodnotu uvedených údajov a prehľadné a vhodné deklarovanie dlhu mesta na základe
uvedených prepočtov v záverečnom účte.
8.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

Záverečný účet v prílohe obsahuje spracované údaje o hospodárení príspevkových organizácií.
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Poskytnuté príspevky príspevkovým organizáciám z rozpočtu mesta:
Organizácia

Bežný príspevok

Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa

Tab. č. 23 (v €)

Kapitálový príspevok

Spolu

122 000
Dni mesta 5 780

0

127 780

417 846

2 709

420 555

Technické služby Hnúšťa
Hospodárenie príspevkových organizácií:
1. Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
Tab. č. 24 (v €)
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
Celkové náklady HČ
Celkové výnosy HČ
Výsledok hospodárenia HČ
Celkové náklady VČ (podnikateľská)
Celkové výnosy VČ (podnikateľská)
Výsledok hospodárenia VČ účtovný
Výsledok hospodárenia spolu

Rok 2012
143 865
144 703
-5 450
8 923
10 034
+1 111
-4 339

Rok 2013
138 285
142 907
+4 622
6 775
7 164
+389
5 011

Rok 2014
141 091
144 703
+3 612
7 495
8 245
+750
+4 362

Rok 2015
165 829,21
160 602,44
-5 226,77
5 397,12
5 920,50
+523,38
-4 703,39

Rok 2016
195 236,67
186 460,27
-8 776,40
7 676,22
8 548,07
+871,85
-7 904,55

Rok 2017
179 333,96
185 334,89
6 000,93
5 408,20
6 363,93
755,02
6 755,95

V roku 2017 vykázalo Mestské kultúrne stredisko v hlavnej činnosti zisk vo výške 6 775,95 €, čo je
zlepšenie hospodárskeho výsledku v porovnaní s rokom 2016, keď bola vykázaná strata vo
výške -7 904,55 €. Zisk po odpočítaní tvorby fondov bude zúčtovaný na účte 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov. Kladne hodnotím, že celkové náklady v roku 2017 sú nižšie ako
v roku 2016, ale na druhej strane je potrebné upozorniť, že celkové výnosy sú tiež nižšie v roku 2017 ako
v roku 2016. Je potrebné sa zamerať sa na zlepšenie výnosovej časti rozpočtu, aby nedochádzalo k vykázaniu
strát z hospodárenia MsKs v budúcich rokoch.
2. Technické služby mesta Hnúšťa
Tab. č. 25 v €
Technické služby mesta Hnúšťa
Celkové náklady HČ
Celkové výnosy HČ
Výsledok hospodárenia HČ
Celkové náklady VČ (podnikateľská)
Celkové výnosy VČ (podnikateľská)
Výsledok hospodárenia VČ účtovný
Výsl. hospodár.spolu

Rok 2012
650 838
581 298
-69 540
288 716
291 310
+2 594
-66 946

Rok 2013
594 498
564 434
-30 064
265 286
279 110
+13 824
-16 240

Rok 2014
539 084
539 254
169,61
250 814
250 978
163,25
332,86

Rok 2015
573 923,67
575 703,16
1 779,49
246 325,70
255 688,20
9 362,50
11 141,99

Rok 2016
577 603,22
577 838,58
235,36
243 401,66
243 653,93
252,27
487,63

Rok 2017
613 708,48
185 334,89
2 898,40
230 068,68
242 743,59
12 674,91
15 573,31

Vykázaný výsledok hospodárenia zisk vo výške 15 573,31 € bude po odpočítaní rezervného fondu zaúčtovaný
na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Kladne hodnotím výsledky hospodárenia
TS v pokračujúcom trende vykazovania kladného hospodárskeho výsledku od roku 2014.
Širšie informácie o hospodárení príspevkových organizácií mesta sú uvedené v prílohe záverečného účtu.
Mesto Hnúšťa vo svojom záverečnom účte za rok 2017 uvádza okrem hospodárenia príspevkových organizácií
tiež informácie o hospodárení

rozpočtových organizácií mesta, materských škôl a

školských jedálni.

Hospodárenie uvedených organizácií je bližšie rozvedené v Prílohe k záverečnému účtu mesta Hnúšťa za rok
2017.
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Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2017 neposkytlo záruky.
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách
Podľa § 16 ods. 5 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Záverečný účet mesta Hnúšťa
obsahuje aj prehľad o poskytnutých dotáciách v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 citovaného zákona v VZN mesta
Hnúšťa o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
11. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
Mesto Hnúšťa vykazovalo vo Výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 k 31.12.207 nulové hodnoty v
stĺpci podnikateľská činnosť.
12. Hodnotenie plnenia programov mesta
12.1. Rozpočet mesta Hnúšťa bol na rok 2017 zostavený ako programový rozpočet v súlade so zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výdavky rozpočtu boli alokované do 11 programov, ktoré sa
vnútorne členili na podprogramy a prvky. Každý program má zadefinovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer
vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí
merateľným ukazovateľom.
Súčasťou predloženého návrhu záverečného účtu na rok 2017 je aj hodnotiaca správa o plnení programového
rozpočtu. Hodnotenie programov v predloženom návrhu záverečného účtu je na úrovni číselného vyhodnotenia
plnenia merateľných ukazovateľov a slovného zdôvodnenia plnenia, či neplnenia jednotlivých programov mesta,
vrátane jeho prvkov. Hodnotenia plnenia programov rozpočtu v rámci záverečného účtu považujem za prehľadné
a spracované na vysokej odbornej úrovni.
12.2.

Z hľadiska hodnotenia hlavného kontrolóra som sa zamerala aj na niektoré indikátory finančnej

stability mesta Hnúšťa k 31.12.2017:


Dlhová služba - tento ukazovateľ informuje o tom, aké vysoké výdavky má mesto v súvislosti s obsluhou
dlhu (zákonný limit je 25%). V roku 2017 vo výške 4,49%, v roku 2016 vo výške 5,61% a v roku 2015 vo
výške 5,93% - hodnotím pozitívne.



Celkový dlh - ukazovateľ informuje o pomere dlhu k bežným príjmom predchádzajúceho roka a podľa
zákona by nemal presiahnuť 60%.

V roku 2017 vo výške 6,30%, v roku 2016 vo výške 10,71% a v roku

2015 vo výške 23,48% - pokles celkového dlhu hodnotím pozitívne.


Okamžitá likvidita -

ukazovateľ informuje o tom, do akej miery postačujú dostupné prostriedky na

finančných účtoch samosprávy na splatenie krátkodobých záväzkov. Pri výpočte som čerpala údaje zo
Súvahy:. (finančný majetok/krátkodobé záväzky)x100
Rok 2017: (842 210,76/190 106,22)x100 = 443,02 %
Rok 2016: (653 906,53/106 945,04) x100= 611,44%
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Oproti roku 2017došlo k zníženiu okamžitej likvidity, hlavne z dôvodu zvýšenia sumy nevyfakturovaných
dodávok uvedených v riadku 156 súvahy a zvýšenia záväzkov voči zamestnancom a orgánov SP a ZP
uvedených v riadkoch 163, 164,165
Je potrebné do budúcnosti zlepšiť tento indikátor finančnej stability, aby mesto malo vytvorenú rezervu na
splácanie svojich záväzkov.

C. ZÁVER a odporúčanie mestskému zastupiteľstvu k uzatvoreniu prerokovania návrhu
Záverečného účtu mesta Hnúšťa
Návrh Záverečného účtu Mesta Hnúšťa za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods.
5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov o použití prebytku rozpočtu
rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu mesta.
Naďalej odporúčam venovať, aj napriek tomu, že bol vykázaný veľmi dobrý hospodársky výsledok za rok 2017,
zvýšenú pozornosť plneniu vlastných príjmov a ešte väčšiu pozornosť zamerať na čerpanie výdavkov nielen zo
strany mesta, ale aj ostatných subjektov, ktoré sú na jeho rozpočet zapojené.
Celkové spracovanie Záverečného účtu mesta za rok 2017 bolo na vysokej profesionálnej úrovni prehľadne,
zrozumiteľne a na odborne požadovanej úrovni a pre používateľa má dostatočnú výpovednú hodnotu o celkovom
hospodárení mesta a jeho rozpočtových a príspevkových organizáciách. Spracovaný Záverečný účet mesta
Hnúšťa za rok 2017 obsahuje všetky predpísané náležitosti.
Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov hospodárenia odporúčam v zmysle ustanovenia § 16 ods. 10 písm. a)
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Mestskému zastupiteľstvu v Hnúšti uzatvoriť
prerokovanie návrhu Záverečného účtu za rok 2017 s výrokom:

„Mestské zastupiteľstvo celoročné hospodárenie Mesta Hnúšťa za rok 2017
schvaľuje bez výhrad“

V Hnúšti, dňa 05.06.2018

Ing. Anna Baričová
hlavná kontrolórka mesta
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