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

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

č.j. 6729/2020/Bar

ODBORNÉ STANOVISKO
HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA HNÚŠTA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
MESTA HNÚŠŤA ZA ROK 2019

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 2019“ (ďalej len
„stanovisko“).
Návrh „Záverečného účtu“ a ďalšiu súvisiaca dokumentácia je možné nazvať aj ako súhrnné spracovanie údajov
charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný kalendárny rok. Povinnosť zostavenia určuje §
16 zákona NR SR 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 mesta Hnúšťa za rok 2019 som vypracovala na základe predloženého
návrhu Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2019 a na základe dostupných materiálov a písomných
podkladov, z ktorých sa pri spracovaní záverečného účtu vychádzalo. 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 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy .
Stanovisko k Záverečnému účtu mesta Hnúšťa za rok 2019 je rozdelené do troch základných častí:
A: Východiská spracovania odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Hnúšťa za rok 2019
B: Stanovisko k zostaveniu záverečného účtu a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019
C. Záver a odporučenie mestskému zastupiteľstvu k uzatvoreniu prerokovania návrhu Záverečného účtu mesta
Hnúšťa za rok 2019.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU MESTA HNÚŠŤA
Pri spracovaní odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta za rok 2019 som vychádzala z posúdenia
dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2019
2. Metodická správnosť predloženého návrhu Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2019
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1. Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2019
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh „Záverečného účtu“ je spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (v čase
spracovávania návrhu), ktoré spracovateľ podrobne uvádza v textovej časti návrhu rozpočtu alebo pri hodnotení
jednotlivých programov rozpočtu. Návrh záverečného účtu je spracovaný najmä v súlade s § 16 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 č. 583/2004 Z. z.“) a § 20 zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení
neskorších zmien a doplnkov. Návrh „Záverečného účtu“ zohľadňuje ustanovenia §§ zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadenia mesta Hnúšťa
Návrh Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2019 bol zostavený v súlade Rozpočtovými pravidlami mesta
Hnúšťa a ich dodatkami.
1.3. Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany mesta
Vyvesením návrhu „Záverečného účtu“ na úradnej tabuli mesta a webovom sídle v zákonom stanovenej lehote
dňa 09.06.2020, bola splnená povinnosť uložená v § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a

§

16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej
15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia alebo odborná verejnosť.
1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta
Mesto si splnilo svoju povinnosť v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a dalo si účtovnú závierku overiť audítorom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Táto povinnosť bola splnená, výrok audítora bude doložený k prerokovaniu návrhu záverečného účtu.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2019
Mestom predložený návrh záverečného účtu mesta za rok 2019 obsahuje všetky povinné náležitosti uvedené
v ustanoveniach § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
a)

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
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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 2019 v členení podľa jednotlivých príjemcov

j)

Hodnotenie plnení programov mesta za rok 2019

Okrem povinných náležitostí návrh záverečného účtu za rok 2019 obsahuje informácie o finančnom usporiadaní
hospodárenia mesta vrátane finančných vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatreniami MF, ktoré sú
záväzné pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. V súlade s týmito právnymi predpismi sa jednotne
určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými
aktívami a pasívami.
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.
Skutočne vykázaný prebytok mesta bol vyčíslený za rok 2019 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 2019 zostavilo „Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2019“, 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
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 na rok 2019 bol predložený na schválenie v roku 2018. Nakoľko v r. 2018 mestské zastupiteľstvo
nerokovalo o návrhu rozpočtu, v období rozpočtového provizória sa spracoval upravený návrh so zapracovaním
nových rozpočtových požiadaviek. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 19. 2. 2019
uznesením č.3/19/2019 so schodkom 528 940 € na úrovni bežného a kapitálového rozpočtu a ako vyrovnaný
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vrátane finančných operácií. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 97 624€, kapitálový rozpočet bol
schválený so schodkom 626 564 € a finančné operácie s prebytkom 528 940 €. Schodok kapitálového rozpočtu
bol v schválenom rozpočte krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.
Skutočne vykázaný prebytok rozpočtu bez finančných operácií bol vo výške 2 201 019,75 €. Celkové
hospodárenie mesta za rok 2019 skončilo s prebytkom 2 549 011,85 €.
Do výsledkov hospodárenia sa zahŕňa iba bežný a kapitálový rozpočet, ktorý vytvára príjmy a výdavky vytvorené
v danom roku. Do hodnotenia výsledku hospodárenia sa nezahŕňajú finančné operácie, t. j. prostriedky, ktoré
zostali na účtoch z predchádzajúceho roka, prevody z peňažných fondov alebo napr. prijaté úvery.
V priebehu roka 2019 bolo schválených 13 rozpočtových opatrení k zmenám rozpočtu (5 zmien MsZ a 8
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).
Tab. č. 1 Rozpočet mesta v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
vrátane RO v eurách:
Schválený
rozpočet rok 2019
Príjmy bežné
Príjmy kapitálové
Finančné operácie
Príjmy rozpočtu spolu:
Výdavky bežné
Výdavky kapitálové
Finančné operácie (FO)
Výdavky rozpočtu spolu:

5 240 121,00
766 136,00

637 380,00
6 643 637,00
5 142 497,00
1 392 700,00
108 440,00
6 643 637,00

Rozpočet po
Plnenie rozpočtu
zmenách v roku v roku 2019
2019
5 817 980,92
5 739 863,75
2 891 963,34
2 297 876,91
652 916,71
456 394,36
9 362 860,97
8 494 135,02
5 714 488,64
5 264 066,98
3 539 732,33
572 653,93
108 640,00
108 402,26
9 362 860,97
5 945 123,17

PREBYTOK(+) SCHODOK (-) (bez FO)

-528 940,00

-544 276,71

2 201 019,75

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE – prebytok

97 624,00
-626 564,00
528 940,00
0,00

103 492,28
-647 768,99
544 276,71
0,00

475 796,77
1 725 222,98
347 992,10
2 549 011,85

Tab. č. 2 Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých rozpočtov k 31.12.2019 (porovnanie s rokom 2018) v eurách:
Plnenie rozpočtu
Plnenie rozpočtu
Plnenie rozpočtu
Zvýšenie/zníženie
v roku 2018
v roku 2019
Bežný rozpočet
311 810,34
475 796,77
145 986,43
Kapitálový rozpočet
-141 009,98
1 725 222,98
1 866 232,96
Rozpočet bez finančných operácií
170 800,36
2 201 019,75
2 012 219,39
Finančné operácie
197 617,64
347 992,10
150 374,46
Rozpočet s finančnými operáciami
368 417,84
2 549 011,85
2 180 594,01
Celkové hospodárenie
368 417,84
2 549 011,85
2 180 594,01
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Mesto Hnúšťa hospodárilo v rozpočtovom roku 2019 s hospodárskym výsledkom lepším o 2 180 594,01 €
v porovnaní s hospodárením v roku 2018.
1.2. Plnenie rozpočtu príjmov mesta Hnúšťa
Príjmy rozpočtu mesta v roku 2019 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
Upravené po zmenách
Skutočnosť
6 643 637,00
9 362 860,97
8 494 135,02

% plnenia
90,72%

Rozpis plnenia rozpočtu príjmov mesta bez škôl s právnou subjektivitou v € (porovnanie s predchádzajúcimi
rokmi):
Tab. č. 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Bežné príjmy
3 480 356 3 602 367 4 208 573 4 221 339 4 472 221 4 806 505
5 478 881,77
Kapitálové príjmy
864 045
329 337
92 314
309 371
247 787 1 599 326
2 297 876,91
Finančné operácie
297 323
233 840
171 217
84 584
155 731
362 366
453 057,94
SPOLU
4 641 724 4 165 546 4 472 105 4 615 294 4 875 740 6 768 198
8 229 816,62
Ako je vidieť z tabuľky príjmovej časti rozpočtu, môžeme hovoriť o zlepšujúcom sa trende plnenia rozpočtu
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, čo hodnotím pozitívne.
Bežné príjmy
V roku 2019 mesto dodržalo vyrovnanosť bežného rozpočtu, čím bola splnená zákonná podmienka. Mesto vo
svojom rozpočte v roku 2019 nastavilo príjmovú časť bežného rozpočtu v reálnych hodnotách. Bežné príjmy
zahŕňajú hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy a transfery a granty.
Z rozpočtovaných upravených bežných príjmov v sume 5 557 206,43 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
5 478 881,77 €, čo predstavuje 98,59 % plnenie.
Porovnanie príjmov bežného rozpočtu za rok 2019 a predchádzajúcich rokov:
Tab. č. 5 (v eurách)
Rok 2013
3 480 356

Rok 2014
Rok 2015
3 602 367,82 4 208 573,31

Rok 2016
4 221 359,59

Rok 2017
4 472 221,61

Rok 2018
4 806 505,49

Rok 2019
5 478 881,77

Pri porovnaní príjmovej časti bežného rozpočtu za rok 2019 s predchádzajúcimi rokmi je vidieť nárast príjmov od
roku 2013. Medziročný 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 2019 bol oproti roku 2018 vo výške 672 376,28 €.
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Daňové príjmy

Tab. č. 6
Rozpočet na rok 2019 v eurách

Skutočnosť k 31.12.2019 v eurách

3 140 468,08

100 000 000

% plnenia

3 142 519,29

98,59

Daňové príjmy v členení
Podiel. daň

1 000 000

Daň z nehnuteľnosti
Príjem za KO

10 000

Špecifické dane

100
1

a1) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR (ďalej len „podielová daň“) bol poukázaný mestu do jeho rozpočtu
k 31.12.2019 v sume 2 816 029 € (k 31.12.2018 v sume 2 571 472,22 €), čo je v porovnaní s rokom 2018
zvýšenie o sumu 244 556,78 €. Podielová daň tvorí 89,61 % z celkových daňových príjmov a z celkových
bežných príjmov 51,39% . Pri uvedenom príjme je potrebné si uvedomiť dôležitosť uvedených príjmov pre
mesto, nakoľko ich vývoj je jedinečný pre progresívny hospodársky rast mesta za posledné roky.
Dlhodobý nárast podielových daní je možné sledovať aj v priemernom zvýšení v prepočte na
obyvateľa:
Počet obyvateľov
K 31.12.
Podiel. dane

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

2017

Rok 2018

Rok 2019

7 272

7 218

7 229

7 169

7 102

7 052

6 955

6 929

6 854

1 509 819

1 504 995

1 610 328

1 698 667

1 934 356

2 185 084

2 318 084

2 571 472

2 816 029

Podielové dane/1 207,62
obyvateľa
Rozdiel v rokoch

208,51

222,76

236,95

272,37

309,85

333,30

371,11

410,86

0,89

14,25

14,19

35,42

37,48

23,45

37,81

39,75

%nárast/pokles

-0,32

7,00

5,49

13,87

12,96

6,12

10,90

9,51

0

a2) Výnos dane z nehnuteľnosti (v eurách) Tab. č. 7

Daň z nehnuteľnosti
(daň z pozemkov, stavieb
a bytov)
1z

rok 2012

rok 2013

rok 2014

343 145

151 020

132 385

rok 2015
170 914

rok 2016

rok 2017

145 695

166 713

rok 2018

Rok 2019

130 650

celkovej sumy 149 857 €, tvorili úhrady dane za rok 2019 sumu 142 078 € a za predchádzajúce roky v sume 7 779 €.
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Členenie dane z nehnuteľnosti: Tab č. 8

Daň z pozemkov
Zo stavieb
Z bytov a nebyt. priestorov
v bytovom dome

Schválený
rozpočet
35 000,00
112 000,00
13 000,00

Rozpočet po
zmenách
35 000,00
112 000,00
13 000,00

Skutočnosť
rok 2019
33 065,96
102 264,98
14 526,29

% plnenia
94,47
91,30
111,74

Najväčší podiel na dani z nehnuteľností má daň zo stavieb. Výber na dani zo stavieb bol k 31.12.2019 vo výške
102 264,98, čo je v porovnaní s rokom 2018 nižší výber o sumu 18 368,02 € .
Pri výbere dane z nehnuteľnosti je potrebné upozorniť, že ani v roku 2019 nedosiahol výber dane výšku
predpisu na rok 2019.
Mesto eviduje k 31.12.2019 pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 51 906 € (v roku 2016 v sume
90 908,43 € , v roku 2017 v sume 58 697 € a v roku 2018 v sume 45 626 €). Je potrebné poznamenať, že pri
minuloročnom poklese pohľadávok na uvedenej dani sme v roku 2019 zaznamenali nárast pohľadávky
v porovnaní s rokom 2018 o sumu 6 280 €.
Odporúčam do budúcnosti dbať hlavne na to, aby sa nezvyšovali pohľadávky na uvedenej dani, nakoľko sa
jedná o jeden z najdôležitejších príjmov mesta.
a3) Výnos z miestnych daní a poplatkov
Mesto eviduje na miestnych daniach a poplatkov k dátumu 31.12.2019 nasledovné nedoplatky:
-

Poplatky za alkohol a tabak

9 054,55 (r. 2016: 10 026,39,r. 2017: 9 855,45 , r. 2018: 9 265,20)

-

Na dani za psy

-

Na dani za užívanie verej. priestr

-

Za užívanie bytu na iné účely

208,43 (ako v roku 2016,2017,2018)

-

Na dani za ubytovanie

584,88

12 904,42 (r. 2016: 9 303,70, r. 2017: 10 421,58, r.2018: 12 331,57)
4 980,76 (r. 2016: 6 753,90 €, r. 2017: 5 198,05 €)

Spolu mesto eviduje k 31.12.2019 nedoplatky vo výške 27 732,99 € (rok 2016 vo výške 26 292,42 €, v roku
2017 vo výške 25 683,51 €, rok 2018 vo výške 27 003,25 €). Nedoplatky z výnosu miestnych daní majú klesajúci
trend, čo hodnotím pozitívne, okrem výnosu daní za psy, kde je vyšší nedoplatok oproti roku 2018 o sumu
572,85 € a dani z ubytovania, kde v roku 2019 vznikol nedoplatok vo výške 584,88 €. Pohľadávky na dani
za psa majú medziročne rastúci trend a daňovníci si na uvedenej dani neplnia svoje povinnosti voči mestu ani na
základe výziev.
a4) výnos poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v € (Tab.č. 9)
- za KO z toho:
príjmy
z miest.
poplat. za KO

rok 2012
176 436
154 672

rok 2013
200 907
158 228

rok 2014
177 388
122 987

rok 2015
178 442
138 861

rok 2016
176 072
148 239

rok 2017
174 985
147 835

rok 2018
149 542
128 270

rok 2019
166 563
142 354
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Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad patria spolu s podielovými daňami a daňou
z nehnuteľnosti k významným položkám v príjmovej časti rozpočtu mesta. Predpis na príjmy z poplatkov za
komunálny odpad na rok 2019 bol vo výške 145 475,96 € a skutočne uhradené príjmy za uvedené poplatky boli
ku dňu 31.12.2019 vo výške 142 354,25 € - z toho úhrada za rok 2019 v sume 107 598,10 a úhrada za
predchádzajúce roky k 31.12.2019 v sume 34 756,15 €. Na základe uvedených čísiel musím konštatovať, že ani
v roku 2019 sa mestu nepodarilo naplniť plnenie predpisu poplatkov za KO na rok 2019. V percentuálnom
zobrazení bol predpis uvedeného poplatku naplnený na 98,85 (v roku 2018 to bolo 72,24%). V roku 2019 bolo
vydaných 2 827 rozhodnutí na úhradu príjmov z poplatkov za komunálny odpad.
V roku 2019 mesto zaznamenalo pri výbere príjmov z miestnych poplatkov za komunálny odpad v porovnaní
s rokom 2018 nárast príjmov o sumu 14 084 € z dôvodu úhrady poplatkov za prechádzajúce roky.
Rozpis úhrad poplatkov za komunálny odpad k 31.12.2019: Tab. č. 10
Právnické osoby
Rok 2018/2019
32 126,47/32 759,17
27 363,12/27 281,67
1 248,80/13 857,48
47 925,83/38 711,16

Fyzické osoby
Rok 2018/2019
114 436,81/112 716,79
78 506,98/80 316,43
21 151,33/20 898,67
222 671,20/232 775,96

Spolu
Rok 2018/2019
146 563,28/145 475,96
105 870,10/107 598,10
22 400,13/34 756,15
270 597,03/271 487,12
560 ks

Predpis k 31.12.2019
Úhrady za bežný rok
Predchádzajúce roky
Nedoplatky k 31.12.2019
Zaslané
výzvy
na
zaplatenie nedoplatkov
Mesto eviduje k 31.12.2019 pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad vo výške

271 487,12 €,

čo

predstavuje mierny nárast nedoplatkov v porovnaní s rokom 2018 o sumu 890,09 € (pokles rozdielu nedoplatku
v porovnaní s rokmi 2017/2018, kde bol rozdiel v sume 1 264,17 €).
Prehľad nedoplatkov:
rok 2019
rok 2017
rok 2015
rok 2013
0

50 000

100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

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.
Pri vývoji vlastných daňových príjmov, musím konštatovať, že situácia nie je priaznivá, nakoľko ani v roku 2019
sa nepodarilo naplniť rozpočtované (predpísané) príjmy a to nie je z pohľadu napĺňania vlastných daňových
príjmov pozitívna správa.
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b) Nedaňové príjmy (Tab. č. 11)
Rozpočet na rok 2019 v eurách
316 169

Skutočnosť k 31.12.2019 v eurách
268 804

% plnenia
85,02 ( v r. 2018 plnenie 98,93)

Členenie nedaňových príjmov
200 000
Prenájom pozemky

150 000

Prenájom budov.....

100 000

Administratívne a iné popl.
Úroky z vkladov

50 000

Iné nedaňové príjmy

0

b1) príjmy z podnikania a vlastníctva majetku v eurách (tab. 12)
rok 2012
Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku,
z toho:
- príjmy z prenajatých
pozemkov
- príjem z prenajatých
budov,
priestorov
a objektov

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

Rok 2019

135 626

161 847,37

135 890

250 347

200 674

172 823

164 482

151 505

2 553

6 952

5 459

15 848

11 918

7 057

8 182

25 129

133 074

154 895

130 430

234 499

188 756

165 766

156 300

126 376

Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 12 je vidieť, že mesto pri príjmoch z podnikania a vlastníctva majetku
zaznamenáva v roku 2019 pokles uvedených príjmov v porovnaní s rokom 2018 o sumu 12 977 € (nárast
príjmov z prenajatých pozemkov a pokles príjmov z prenajatých budov a priestorov v porovnaní s rokom 2018) .
Podrobný rozpis uvedených príjmov je uvedený na str. 11 Záverečného účtu.
Z uvedeného dôvodu odporúčam, aby sa efektívne hospodárilo s vlastným majetkom a venovala sa do
budúcnosti väčšia pozornosť analýze využívania majetku mesta (pozemky, budovy, nebytové priestory), na
základe čoho bude mesto vedieť, aká je miera efektivity pri hospodárení s vlastným majetkom.
b2) Administratívne a iné poplatky (správne poplatky) v € Tab. č. 13

Administratívne
poplatky
a iné
poplatky a platby

rok 2012

rok 2013

rok 2014

82 382

90 350

86 857

rok
2015
93 407

rok 2016
91 753

rok 2017
96 158

rok 2018
100 907

rok 2019
103 444

Rozpočet za administratívne a iné poplatky bol v roku 2019 naplnený na 104,44 %.
b3) Úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy:
-

úroky z vkladov boli vo výške 996 €
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iné nedaňové príjmy boli vo výške 12 859 € (príjmy zo splátok pôžičiek FO, príjmy z lotérií, vratky zo
zúčtovania so ZP a iné, rozpísané na str. 11 záverečného účtu).

b4) Granty a transfery v € (Tab. č. 14)
Skutočnosť za rok Skutočnosť za rok Skutočnosť za rok Skutočnosť za rok Skutočnosť za rok
2015
2016
2017
2018
2019
1 545 110
1 374 835
1 510 385
1 623 345
2 067 558
Najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške
1 402 223 €. 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 776,35 € (preplatenie
dopravného ZŠ NR Hnúšťa) budú čerpané v nasledujúcom rozpočtovom roku. Podrobný rozpis príjmov
z grantov a transferov je na str. 11-12 záverečného účtu.
c) Kapitálové príjmy v € (Tab. č. 15)
Schválený rozpočet
766 136

Rozpočet po zmenách
2 891 963,24

Skutočnosť
2 297 876,91

c1) Nedaňové príjmy - rozpočet bol schválený v sume 10 000 €.
1) príjem z predaja kapitálových aktivít nebol v roku 2019 realizovaný, rozpočet bol schválený v sume 5 000 €.
2) príjem z predaja pozemkov bol rozpočtovaný v sume 5 000 €, skutočný príjem bol vo výške 5 668,28 €.
Plnenie bolo vo výške 113,37%.
c2) Granty a transfery
Rozpočet kapitálových grantov a transferov bol schválený v sume 756 136 €. Celkový upravený rozpočet
kapitálových grantov a transferov bol vo výške 2 881 963,34 € a skutočné plnenie v sume 2 292 208 €. Plnenie
rozpočtu bolo vo výške 79,54%. Podrobnejší rozpis uvedených príjmov v rozpočte za rok 2019 je na str. 13
záverečného účtu.
Odporúčam kapitálový rozpočet do budúcich rozpočtových rokov zostavovať naďalej po dôkladnej analýze na
základe očakávaných skutočností a na základe reálnych možností.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

260 981,98 € (r. 2018: 159 802,78 €)

Základná škola Klokočová

93 972,69 € ( r. 2018: 42 793,27 €)

Základná škola Nábrežie Rimavy
Základná umelecká škola

151 718,09 € (r.2018: 101 771,44€)
15 291,20 € (r.2018: 15 238,07 €)

Nárast príjmov v porovnaní s rokom 2018 bol najmä z prijatých dotácií na projekty a dotácií z UPSVaR.
2. Čerpanie rozpočtu výdavkov
Rozpočet výdavkov je členený na rozpočet bežných výdavkov a rozpočet kapitálových výdavkov.
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Celkové výdavky vrátane výdavkov škôl s právnou subjektivitou a výdavkoch finančných operácií v € (Tab. č. 16):
Schválený rozpočet na rok
Aktuálny rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
2019
6 643 637,00
9 362 860,97
5 945 123,17
63,50
Mesto malo v roku 2019 celkovo 11 programov v rámci ktorých boli výdavky rozdelené v štruktúre bežné,
kapitálové a finančné operácie pri dodržaní ekonomickej klasifikácie v zmysle platného opatrenia MF v znení
neskorších zmien a doplnkov.
V priebehu roka bolo plnenie jednotlivých výdavkových položiek nasledovné:
2.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov mesta (Tab. č. 17):
Rozpočet na rok 2019 v eurách
3 359 260

Skutočnosť k 31.12.2019 v eurách
3 042 311

% plnenia
90,56

Plnenie bežných výdavkoch bolo v roku 2019 vo výške 3 042 311 €, čo je v porovnaní s rokom 2018 zvýšenie
čerpania bežných výdavkov o sumu 281 814 €. Rozdelenie čerpania bežných výdavkov je rozpísané na str. 16
-17 záverečného účtu. V návrhu záverečného účtu je podrobne zdôvodnené čerpanie bežných výdavkov podľa
ekonomickej a funkčnej klasifikácie.
Z pohľadu hlavnej kontrolórky na čerpanie bežných výdavkov v roku 2019 podľa funkčnej klasifikácií musím
konštatovať, že mesto čerpalo bežné výdavky v porovnaní s rozpočtom na 90,56 % (v roku 2018 na 94,09 %)
a plnenie rozpočtu bežných príjmov bolo na 98,59 % (v roku 2018 na 99,16 %).
Pre porovnanie rastu bežných príjmov a bežných výdavkov (r. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) dávam do
pozornosti nasledovné:
-

nárast bežných príjmov 2018/2019

672 376,28 €

-

nárast bežných výdavkov 2018/2019

281 814,00 €

Rozdiel

390 562,28 €

-

nárast bežných príjmov 2017/2018

334 283,88 €

-

nárast bežných výdavkov 2017/2018

320 432,00 €

-

Rozdiel

-

nárast bežných príjmov 2016/2017

250 861,00 €

-

nárast bežných výdavkov 2016/2017

128 424,00 €

Rozdiel

122 437,00 €

13 851,88 €

Je potrebné poukázať na fakt, že použiteľné bežné príjmy na pokrytie neustále rastúcich bežných výdavkov
v roku 2019 zaznamenali nárast a to hlavne z výnosov dane z príjmov fyzických osôb, kde bol zaznamenaný
nárast oproti roku 2018 o sumu 244 557 €. Aj keď v roku 2019 bol nárast bežných príjmov výrazný oproti roku
2018, odporúčam aj v nasledujúcom rozpočtovom roku systematicky sledovať a hodnotiť stav

plnenia príjmov rozpočtu a minimálne udržať percento úspešnosti výberu miestnych daní a služieb
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poskytovaných mestom. Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu môže mať za následok zníženie prebytku
bežného rozpočtu, ktorý je dôležitým zdrojom na realizáciu mestom naplánovaných rozvojových programov.
2.2. Hodnotenie plnenia programov mesta Hnúšťa za rok 2019
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 2019 schválených 11 programov. Tab. č. 18
Rozpočtový rok
Program
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

Rok
2014
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

Rok
2015
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

Rok
2016
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

Rok
2017
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

Rok
2018
53 691
115 417
1 982 077
51 691
178 837
42 608
210 755
2 555 869
215 098
451 343
537 448
6 394 834

Rozpočet
upr. 2019
54 933
130 648
3 678 273
77 362
250 632
143 265
208 275
3 147 515
286 354
539 090
710 793
9 524 221

Skutočnosť
2019
48 565
119 679
698 269
71 550
209 015
123 264
205 815
2 948 207
240 322
537 730
634 304
5 836 721

Mesto zaznamenalo v medziročnom porovnaní vo všetkých programoch vyššie výdavky (okrem Program 1
Plánovanie, manažment, kontrola, Programu 3 Správa majetku, Program 7 Kultúra a šport). Na základe vyššie
uvedených skutočností je možné konštatovať, že spracovatelia rozpočtu pri zostavovaní rozpočtu v tejto položke
postupovali veľmi uvážlivo, rozpočet bol postavený na reálnych predpokladoch, čo dokumentujú dosiahnuté
výsledky čerpania výdavkov k 31.12.2019.
2.3. Čerpanie kapitálových výdavkov:
Mesto z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov na rok 2019 vo výške 3 524 767,34 € a skutočné
čerpanie k dátumu 31.12.2019 bolo v sume 557 688,94 €, čo je 15,82%. Podrobný rozpis čerpania kapitálových
výdavkov je na str. 24 - 25 záverečného účtu.
Tab.č.19) Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 a porovnanie s rokmi
2018, 2017 a 2016 :
Kapitálové výdavky mesta
Výkonné a zákonodarné orgány (0111)
Transfery všeobecnej povahy (0180)
Nakladanie s odpadmi (0510)
Rozvoj obcí (0620)
Vysielacie a vydavateľské služby (0830))
Vedľajšie služby v školstve (0960)
SPOLU

r. 2016
2 169,00
42 485,00
161 111,00
101 077,00
0,00
0,00
306 842,00

r. 2017
30 819,00
2 709,00
0,00
225 651,00
2 514,00
2 953,00
282 301,00

r. 2018
16 422,00
10 728,00
5 040,00
1 705 254,00
780,00
2 112,00
1 740 336,00

r. 2019
0,00
10 640,00
0,00
547 049,00
0,00
0,00
557 689,00

V roku 2019 mesto čerpalo kapitálové výdavky v porovnaní s rokom 2018 nižšie o sumu 1 182 647 €.
Podrobnejší popis čerpania kapitálových výdavkoch je na str.24 – 25 návrhu záverečného účtu.
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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
31.12.2019 a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2019 bol zistený nasledovný stav finančných operácií: (Tab.
č. 20):

Finančné operácie

Rozpočet po úpravách

Skutočnosť

Príjmové FO

649 580,29
108 640,00

453 057,94
108 402,26

Výdavkové FO
4. Výsledok hospodárenia mesta

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich
súhrnnej bilancie. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
a kapitálové príjmy a výdavky (kapitálový rozpočet). Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné
operácie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu podľa ustanovenia
§ 2 písm. b) a c) v spojitosti s ustanovením § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona pravidlách územnej samosprávy.
Výsledok hospodárenia zistený za rok 2018 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 2 201 019,75 €.
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),
podľa ktorej výsledok hospodárenia ovplyvňujú položky časového rozlíšenia vrátane zmeny stavu záväzkov
a pohľadávok, bol vykázaný schodok hospodárenia vo výške – 75 312 € .
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 v sume 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 2019. Z prebytku rozpočtu vo výške 2 201 019,75 sa vylučujú účelové určené prostriedky ŠR v celkovej
výške 2 305 509,64 € (presný rozpis vylúčených účelových prostriedkov zo ŠR je uvedený na str. 28
záverečného účtu).
Po znížení o účelovo určené prostriedky ŠR bol vyčíslený schodok rozpočtu vo výške 104 489,89 €.
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Tvorba peňažných fondov
Rezervný fond z dôvodu vyčíslenia schodku nebude tvorený.
Mestský fond -

predmetom tvorby

mestského fondu budú finančné prostriedky

z výsledku celkového

rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií po vylúčení účelovo určených prostriedkov. Tvorba
mestského bude v celkovej výške 207 334,28 €.
Tvorba fondu rozvoja bývania – mesto v roku 2019 nerealizovalo predaj bytov.
Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií bude zaradený do rozpočtu
nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom finančných operácií v sume 2 549 011,85 €.
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.22):
Náklady (účtovná
trieda 5)
Výnosy (účtovná
trieda 6)
Výsledok
hospodárenia
z účtovníctva

Rok 2014
3 260 876,41

Rok 2015
3 660 521,90

Rok 2016
3 580 015,95

Rok 2017
3 792 159,61

Rok 2018
4 271 437,65

Rok 2019
4 579 334,24

3 023 338,38

3 290 686,69

3 531 956,72

3 862 897,82

4 088 816,37

4 479 216,81

-237 538,03

-369 835,21

-48 059,23

70 738,21

- 182 621,28

- 100 117,43

Dosiahnutý výsledok hospodárenia strata vo výške 100 117,43 € bude zaúčtovaný prostredníctvom syntetického
účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Podrobný rozpis hospodárenia je na str. 28
návrhu záverečného účtu.
5.

Bilancia aktív a pasív

Záverečný účet obsahuje bilanciu aktív a pasív k 31.12.2019 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 31.12.2019 -

33 394 317,21 (brutto) 25 087 623,40 (netto)

k 31.12.2018 -

28 843 498,54 (brutto) 21 139 459,60 (netto)

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 31.12.2019 - 25 087 623,40 (z toho vlastné imanie 10 597 228,99)
k 31.12.2018 – 21 139 459,60 (z toho vlastné imanie 10 697 346,42)
k 31.12.2017- 21 293 170,91 (z toho vlastné imanie 11 953 465,86)
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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 31.12.2019
K 31.12.2019 mesto vykazovalo pohľadávky celkom vo výške 541 644,66 €, čo v porovnaní s rokom 2018
(561 987,27 €) predstavuje pokles pohľadávok o 342,61 €.
Pohľadávky eviduje mesto podľa doby splatnosti v nasledovnej výške (Tab. č. 23) :
Pohľadávky podľa doby splatnosti

Zostatok
Zostatok
rok 2014
rok 2015
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:
262 131,81 246 375,47
Pohľadávky so zostatk. dobou splat. 18 905,70
21 519,36
do jedného roka vrátane
Pohľadávky so zostatk. dobou splat. 75 480,00
75 480,00
od 1do 5 rokov vrátane
Pohľadávky so zostatk. dobou splat. 167 746,11 149 376,11
dlhšou ako 5 rokov
Pohľadávky po lehote splatnosti
712 982,83 609 643,42
Pohľadávky spolu
975 114,64 856 018,89

Zostatok Zostatok Zostatok Zostatok
rok 2016
rok 2017
rok 2018
Rok 2019
226 771,63
1 341,94 14 597,98
5 081,78
20 785,52
1 341,94 14 597,98
5 081,78
75 480,00

0

0

130 506,11

0

0

570 777,80 431 323,16 547 389,29 536 562,88
797 549,43 432 665,10 561 987,27 541 644,66

S pohľadávkami sa pracuje, nedoplatky sú vymáhané písomnými upozorneniami, výzvami a exekúciami. Mesto
venuje analýze stavu a príčin vzniku pohľadávok veľkú pozornosť. .
Pri vymáhaní pohľadávok odporúčam naďalej s pohľadávkami pracovať a nedoplatky vymáhať písomnými
upozorneniami, výzvami a exekúciami. Podrobný rozpis pohľadávok je spracovaný v prílohe č. 3. návrhu
záverečného účtu.
6.2. Záväzky k 31.12.2019 (dlhodobé a krátkodobé) tab. č. 24
Záväzky podľa doby splatnosti

Zostatok
Zostatok
rok 2018
rok 2019
Záväzky v lehote splatnosti v tom:
491 610,47
2 660 229,84
Záväzky so zostatk. dobou splat. do jedného 276 127,29
2 453 285,91
roka vrátane
Záväzky so zostatk. dobou splat. od 1do 5 34 086,17
34 259,94
rokov vrátane
Záväzky so zostatk. dobou splat. dlhšou ako 5 181 397,01
172 683,99
rokov
Záväzky spolu
491 610,47
2 660 220,84

K 31.12.2019 mesto vykazovalo záväzky v lehote splatnosti vo výške 2 660 229,84 €, čo predstavuje zvýšenie
záväzkov oproti roku 2018 (492 610,47 €) vo výške 2 168 619,37 €. Mesto záväzky po lehote splatnosti
neeviduje.
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Podrobný rozpis záväzkov je spracovaný v prílohe č. 3. návrhu záverečného účtu.
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov
financovania
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2019 s porovnaním stavu k predchádzajúcimi rokmi:
Tab. č. 25
Zostatok
dlhu
k 31.12. celkom
Bez
ŠFRB
k 31.12.

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

1 038 374,70

1 010 974,61

819 205,84

625 430,22

430 926,13

321 846,11

283 210,55

852 447,41

831 272,37

646 013,40

459 022,90

271 635,99

169 960,82

139 125,69

Mesto v roku 2019 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..
Z hľadiska hodnotenia hlavného kontrolóra som sa zamerala aj na indikátory finančnej stability mesta Hnúšťa
k 31.12.2019:


Dlhová služba - tento ukazovateľ informuje o tom, aké vysoké výdavky má mesto v súvislosti s obsluhou
dlhu (zákonný limit je 25%). V roku 2019 vo výške 3,85 %, v roku 2018 5,86%, v roku 2017 vo výške
4,49%, v roku 2016 vo výške 5,61% a v roku 2015 vo výške 5,93% .



Celkový dlh - ukazovateľ informuje o pomere dlhu k bežným príjmom predchádzajúceho roka a podľa
zákona by nemal presiahnuť 60%. V roku 2019 vo výške 3,69%, v roku 2018 4,74%, 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.

Podrobný rozpis údajov celkovej zadlženosti mesta k 31.12.2019 je uvedený na strane 35 – 36 záverečného
účtu.
Pozitívne hodnotím vypovedaciu hodnotu údajov uvedených v záverečnom účte o prehľade o stave vývoja dlhu
mesta. Deklarovanie dlhu mesta na základe uvedených prepočtov v záverečnom účte je po číselnej aj grafickej
stránke veľmi dobre spracované.
8.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

Záverečný účet v prílohe obsahuje spracované údaje o hospodárení príspevkových organizácií.
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8.1. Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
Tab. č. 26 (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
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

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

Rok 2015
165 829
160 602
-5 226,
5 397
5 920
+523
-4 703

Rok 2016
195 236
186 460
-8 776
7 676
8 548
+871
-7 904

Rok 2017
179 333
185 334
6 000
5 408
6 363
755
6 755

Rok 2018
212 392
217 425
5 033
7 304
8 346
1 042
6 075

Rok 2019
208 890
211 854
2 964
7 994
8 676
682
3 646
143,24
3 502,66

V roku 2019 vykázalo Mestské kultúrne stredisko zo svojej hlavnej a vedľajšej činnosti spolu zisk vo výške
3 645,90 €, čo je zhoršenie hospodárskeho výsledku v porovnaní s rokom 2018 o sumu 2 428,46 €. Zisk po
odpočítaní tvorby fondov bude zúčtovaný na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Kladne hodnotím, že celkové náklady v roku 2019 sú nižšie ako v roku 2018 a pozitívne hodnotím zvýšenie
príjmov v podnikateľskej činnosti oproti roku 2018. Je potrebné pokračovať v uvedenom trende aj v budúcom
rozpočtovom roku.
1. Technické služby mesta Hnúšťa
Tab. č. 27 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 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

594 498
564 434
-30 064
265 286

539 084
539 254
169,61
250 814

573 923,67
575 703,16
1 779,49
246 325,70

577 603,22
577 838,58
235,36
243 401,66

613 708,48
185 334,89
2 898,40
230 068,68

640 632,66
640 003,98
-628,68
267 864,03

760 172,13
742 261,26
-17 910,87
259 115,23

279 110

250 978

255 688,20

243 653,93

242 743,59

268 545,57

259 714,41

+13 824

163,25

9 362,50

252,27

12 674,91

681,54

599,18

-16 240

332,86

11 141,99

487,63

15 573,31

52,86

-17 311,69

Dávam do pozornosti záporný výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške -17 910,87 €, ktorý bol
čiastočne krytý prebytkom v hospodárení z podnikateľskej činnosti vo výške 599,18 €. Zvýšenie schodku
v hospodárení v hlavnej činnosti bolo oproti roku 2018 o sumu 17 282,19 €. Z uvedeného dôvodu odporúčam do
budúcich rozpočtových rokov nastaviť rozpočet hlavnej činnosti tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k zvyšovaniu
schodku v hospodárení v hlavnej činnosti.
Vykázaný výsledok hospodárenia schodok

vo výške -17 311,69

€

bude zaúčtovaný na účet 428 –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Širšie informácie o hospodárení príspevkových organizácií mesta sú uvedené v prílohe záverečného účtu.
Mesto Hnúšťa vo svojom záverečnom účte za rok 2019 uvádza okrem hospodárenia príspevkových organizácií
tiež informácie o hospodárení

rozpočtových organizácií mesta, materských škôl a

školských jedálni.
Stránka 17 z 19

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

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Hospodárenie uvedených organizácií je bližšie rozvedené v Prílohe k záverečnému účtu mesta Hnúšťa za rok
2019.
9.

Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2019 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 a 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 31.12.2019 nulové hodnoty v
stĺpci podnikateľská činnosť.
12. Hodnotenie plnenia programov mesta
Rozpočet mesta Hnúšťa bol na rok 2019 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.
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.
C.

ZÁVER a odporúčanie mestskému zastupiteľstvu k uzatvoreniu prerokovania návrhu Záverečného
účtu mesta Hnúšťa

Návrh Záverečného účtu Mesta Hnúšťa za rok 2019 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.
Naďalej odporúčam venovať 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 2019 bolo na vysokej profesionálnej úrovni prehľadne,
zrozumiteľne a na odborne požadovanej úrovni, vhodne doplnené tabuľkami a grafmi. Pre používateľa má
dostatočnú výpovednú hodnotu o celkovom hospodárení mesta a jeho rozpočtových a príspevkových
organizáciách. Spracovaný Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2019 obsahuje všetky predpísané náležitosti.
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Vyhodnotením hospodárenia mesta za rok 2019 môžem konštatovať, že mesto splnilo základné poslanie a to
zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh.
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 2019 s výrokom:

„Mestské zastupiteľstvo celoročné hospodárenie Mesta Hnúšťa za rok 2019
schvaľuje bez výhrad“

V Hnúšti, dňa 15.06.2020

Ing. Anna Baričová
hlavná kontrolórka mesta
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