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STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES
ZA ROK 2019
V zmysle § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov prekladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Spišská Stará Ves za rok
2019.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Spišská Stará Ves za rok 2019 som
spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Spišská Stará Ves za rok 2019 a
na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených mestom k 31. 12. 2019.
VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta dňa 24. 3. 2020 v
zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Mesto si splnilo povinnosť podľa § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a dalo si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č.
369/1990 Zb.o obecnom zriadení.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 tohto
zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,
prehľad o poskytnutých dotáciách, hodnotenie plnenia programov mesta, rozbor plnenia rozpočtu
mesta v príjmovej a výdavkovej oblasti, prehľad hospodárenia škôl a školských zariadení, tvorbu a
použitie prostriedkov rezervného fondu a údaje o majetku mesta.
ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Mesto postupovalo podľa § 16 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovalo do záverečného
účtu mesta. V súlade s § 16 ods.2 citovaného zákona mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k zriadenej rozpočtovej organizácii, štátnemu rozpočtu a štátneho fondu
rozvoja bývania.
Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského
zastupiteľstva č. 11/2-12/18 dňa 13. 12. 2018. Schválený rozpočet mesta bol v priebehu rozpočtového
roka zmenený šesťkrát na základe uznesení mestského zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových
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opatrení, dve zmeny nepodliehajúce schváleniu orgánmi mesta sa dotýkali finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu.
Na základe analýzy finančného výkazu o plnení rozpočtu mesta k 31. 12. 2019 Mesto Spišská
Stará Ves dosiahlo nasledovné výsledky.
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
Príjmy spolu

Rozpočet
2 561 177,22
223 010,00
278 100,00
3 062 287,22

Skutočnosť
2 617 574,09 Bežné výdavky
156 494,79 Kapitálové
výdavky
250 023,46 Finančné
operácie
3 024 092,34 Výdavky spolu

Rozpočet
Skutočnosť
2 372 089,00
2 329 585,73
572 937,81
309 696,66
113 300,00

106 288,09

3 058 326,81

2 745 570,48

Z uvedeného vyplýva, že príjmy mesta sa splnili na 98,76 % a plnenie výdavkov bolo na
89,77 %. Záverečný účet mesta obsahuje podrobné členenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
mesta podľa jednotlivých rozpočtových kapitol.
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2019 za bežný rozpočet je prebytok
287 988,36 €, za kapitálový rozpočet je schodok -153 201,87 €. Z bežného prebytku sa vylučujú
finančné prostriedky vytvorené v tomto roku pre fond opráv vo výške 15 348,- € a taktiež finančné
prostriedky vo výške 315,19 € zo štátneho rozpočtu nevyčerpané do konca roka – dotácia z Fondu na
podporu umenia na nákup kníh do knižnice. Z kapitálového rozpočtu sa vylučujú účelovo určené
finančné prostriedky vo výške 124 000,- € - dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré neboli vyčerpané do
konca roka 2019. Upravený výsledok hospodárenia za bežný a kapitálový rozpočet je -4 876,70
€.
V rámci finančných operácii bol dosiahnutý prebytok vo výške 143 735,37 €. Z toho prebytku je
potrebné vylúčiť sumu 30 000,- na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice MHZ Spišská Stará Ves.
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 z bežného a kapitálového rozpočtu
upravený o výsledok finančných operácii je prebytok vo výške 108 858,67 €. Ten tvorí aj základ
pre tvorbu rezervného fondu.
Bilancia aktív a pasív
Aktíva, t.j. majetok mesta k 31. 12. 2019 bol vo výške 3 979 359,80 €, z toho neobežný majetok
vo výške 3 342 030,90 €, obežný majetok vo výške 634 390,21 € a náklady budúcich období vo
výške 2 938,69 €. Tieto aktíva sú na strane pasív kryté vlastným imaním vo výške 660 725,19 €,
záväzkami vo výške 1 830 340,22 € a výnosmi budúcich období vo výške 1 488 294,39 €.
Bilancia aktív je doplnená o zostatky na jednotlivých bankových účtoch a v pokladniach. Taktiež
obsahuje zoznam pohľadávok v členení na daňové a nedaňové a krátkodobé a dlhodobé záväzky
mesta. Stav nedaňových pohľadávok k 31. 12 2019 je 43 735,65 €, stav daňových pohľadávok je
4 985,40 €.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Mesto Spišská Stará Ves bolo v roku 2019 úverovo zaťažené štyrmi prijatými úvermi na
investičné akcie a to: výstavba 20 nájomných bytov, výstavba 16 nájomných bytov – bloky A a B,
financovanie kapitálových výdavkov. Stav nesplateného bankového úveru k 31. 12. 2019 bol
105 315,31 €, úverov voči ŠFRB 1 451 321,82 €. Záverečný účet mesta obsahuje podrobné
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informácie o zostatkoch nesplatených úverov, dobe ich splácania a výške mesačných splátok.
Mesto môže prijať návratné zdroje financovania len ak splní podmienky v zmysle § 17 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. – celková suma dlhu
neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka a suma ročných splátok
návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % týchto príjmov. Do dlhu
mesta sa nezapočítavajú v našom prípade záväzky z úveru zo ŠFRB. Pri ukazovateli 25 % ročných
splátok sa z bežných príjmov mesta vylučujú prostriedky, ktoré sú poskytnuté z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy /predovšetkým pre školstvo/. Pri tomto ukazovateli sa do splátok úverov
započítavajú aj splátky úverov zo ŠFRB – istina aj úroky.
Mesto Spišská Stará Ves malo sledované ukazovatele k 31. 12. 2019 nasledovné:
1. Celková suma dlhu bola vo výške 4,43 % skutočných bežných príjmov roku 2018.
2. Suma ročných splátok istiny bola vo výške 7,11 % skutočných bežných príjmov roku 2018
upravených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy.
Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov financovania neprekračuje limity stanovené
zákonom o rozpočtových pravidlách platných pre územnú samosprávu.
Hodnotenie plnenia programov mesta
Mesto malo vo svojom programovom rozpočte celkom 11 programov. Jednotlivé programy boli
vytvorené v súlade s potrebami mesta a boli finančné prepojené na čerpanie bežných a kapitálových
výdavkov.
Návrh záverečného účtu mesta obsahuje prehľad o poskytnutých dotáciách – prijímateľoch
dotácie a sume poskytnutých prostriedkov, prehľad hospodárenia škôl a školských zariadení, tvorbu
a použitie prostriedkov rezervného fondu, prehľad majetku mesta. Mesto nevykonáva podnikateľskú
činnosť, z toho dôvodu návrh záverečného účtu neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti. Taktiež mesto nemá zriadenú príspevkovú organizáciu vo svojej pôsobnosti.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu Mesta Spišská Stará Ves
za rok 2019 s výrokom: „ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
V Spišskej Starej Vsi, 31. 3. 2020

Ing. Gabriela Staneková
hlavná kontrolórka
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