
Hlavný kontrolór mesta Zlaté Moravce 
 

 
 
           Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok  2012   
                                       
 
    V zmysle § 18 f, ods. l  písm. c), zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
 
 
                                                        predkladám 

 
 
     Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za rok 2012. 
 
 

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu Záverečného účtu 
mesta Zlaté Moravce za rok 2012 a  vlastných kontrolných zistení . 

 
  Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so  zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  Zohľadňuje aj ustanovenia zákona 
č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. , zákona č. 597/2003 
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné 
súvisiace právne normy. 
 

 
I.NÁLEŽITOSTI  NÁVRHU  ZÁVEREČNÉHO  ÚČTU : 

 
 
  Predložený návrh Záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje  údaje o plnení rozpočtu v členení 
podľa   § 10 ods. 3 tohto zákona,  bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje 
o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti a finančné usporiadanie 
hospodárenia mesta. 
  Mesto spracovalo a predložilo návrh Záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov 
a výdavkov podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Postupovalo podľa § l6 ods. l zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje 
o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do návrhu Záverečného účtu. V súlade s § l6 
ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov 
k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Predložený návrh  
Záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5, zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . 
  

Mesto v súlade s § 16 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a § 9 ods. 4., zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,  splnilo 
povinnosť dať si overiť účtovnú závierku auditorom. 

Mesto dodržalo ustanovenie zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a predložilo návrh 
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záverečného účtu na verejnú diskusiu  vyvesením na úradnej tabuli mesta a uverejnením na 
web stránke mesta . 
 

II. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 
 
 Finančné hospodárenie mesta sa riadilo Rozpočtom schváleným mestským zastupiteľstvom 
dňa 19.12.2011 . V priebehu roka 2012 boli vykonané a schválené rozpočtové opatrenia spolu 
v 19-tych úpravách rozpočtu. Rozpočtové opatrenia sa uskutočňovali v súlade so znením § 14 
zákona č.583/2004 Z.z. a mesto viedlo aj ich  presnú operatívnu evidenciu. 

 
 
 
Rozpočet celkom / Euro/ Schválený rozpočet Skutočnosť 
príjmy celkom 7 354 796  7 302 249 
výdavky celkom 7 354 796  7 226 977 
+ prebytok -schodok               0             +75 272 
    

 
Bežný rozpočet Schválený rozpočet Skutočnosť 
bežné príjmy  6 394 699 6 375 134 
bežné výdavky 6 411 450 6 332 461 
+prebytok –schodok     -16 751 +   42 673 
   

 
Kapitálový rozpočet Schválený rozpočet Skutočnosť 
Kapitálové príjmy     413 490     393 555 
Kapitálové výdavky    694 706     659 587 
+prebytok -schodok - 281 216   - 266 032 
 
 
Finančné operácie Schválený rozpočet Skutočnosť 
príjmové fin. operácie    546 607    533 560 
výdavkové  fin. operácie    248 640    234 929 
Hospodárenie  +297 967  +298 631 
 
 
   Plnenie celkových príjmov mesta za rok 2012  dosiahlo výšku 7 302 249 €  t.j. 99,29% čo 
je o 52 547 € menej oproti schválenému rozpočtu. 
Nižšie príjmy oproti rozpočtu sú dosiahnuté hlavne v položkách 
 

-  daň z príjmov fyzických osôb                                                     -  7 882  € 
-  poplatok za uloženie odpadu od m.p. Technické služby            - 70 080 € 
-  kapitálové príjmy /predaj bytov a pozemkov/                            - 19 935 €    
-  Príjmy z fin operácií / Prevody fondov /                                    - 13 047 €                                              

     
              
  Čerpanie výdavkov celkom za rok 201 dosiahlo výšku 7 226 977 €, t.j. 98,26 % ,   čo je 
o 127 819 € menej oproti schválenému rozpočtu. 
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Prehľad čerpania výdavkov programového rozpočtu viď Záverečný účet mesta Zlaté 
Moravce na rok 2012 , kapitola 3. 
 
 
 Nižšie naplnenie skutočných príjmov mesta bolo v priebehu roka kompenzované nižším 
čerpaním výdavkov. Čerpanie výdavkov, či už bežných alebo kapitálových, nebolo 
prekročené v žiadnej zo základných kapitol Programového rozpočtu mesta. 
 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Zlaté Moravce za rok 2012 je 
strata vo výške - 223 359 € / len bežné a kapitálové príjmy a výdavky/. 
 
 
Skutočný rozdiel medzi príjmami a výdavkami za rok 2012 je prebytok       
+ 75 272 € / bežné a kapitálové príjmy a výdavky + príjmové a výdavkové finančné 
operácie /. 
 
  
   

III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 
 

 
Bilancia aktív a pasív je vyrovnaná sa podrobne sa ňou zaoberá  „Návrh záverečného 
účtu mesta Zlaté Moravce na rok 2012“, kapitola 6. 
 
Celkový majetok mesta k 31.12.2012 je 21 804 871 € , keď k 1.1.2012 bol 22 936 401. 
 
Pohľadávky evidujeme vo výške 834 468 € a ich stav sa medziročne zvýšil o 68 540 €.  
Z toho  poplatok za odvoz odpadu FO 200 226 €, nájomné za nebytové priestory 68 140 €, 
poplatok za uloženie odpadu od TS m.p. 46 B543 € ,daň z nehnuteľností 265 741 €. 
 
Záväzky eviduje mesto vo výške 2 317 483 € a ich stav sa medziročne znížil o 54 888 €. 
 
z toho sú  napr. -     bankové úvery 1 467 205  Eur, rezervy na dovolenky, odvody, odchodné  
114 339 € , záväzky voči nájomníkom v bytovke na Tekovskej ul./finančná zábezpeka/, 
neuhradená faktúra dodávateľovi Unistav  vo výške 212 532 € , za rekonštrukciu Murgašovej 
ulice.  
 
 
 Poskytnuté dotácie : 

V roku 2012 mesto  poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie na kultúru a šport vo výške 
114 260 €. 
 
 

IV. PREHĽAD  O  STAVE A VÝVOJI  DLHU 
 
Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2012 má nesplatené bankové úvery v objeme 1 467 205,37  € 
čo je 23,33 % zo skutočných bežných príjmov za r.2011.  Splátky  úverov + úroky v r.2012 
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boli vo výške 285 190,78 €, čo je  4,53%.Tým je splnená podmienka  §17 zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - max.60 % -ný  podiel úverového 
zaťaženia a 25%-ný podiel  splátok, zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku . 
 
 
 

V. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ  PRÍSPEVKOVÝCH  ORGANIZÁCIÍ 
 
 

V pôsobnosti mesta je zriadených 6 príspevkových organizácií , ktorým bolo poskytnutých 
z rozpočtu mesta  1 353 318€ , čo je o 25 030 € menej ako v roku 2011. 
 
 
                                                       Rok 2010              Rok 2011         Rok 2012 
 
 Mestské kultúrne stredisko           115 247 €            132 033 €        218 000 € 
 
Mestská nemocnica                         274 015 €            274 015 €        240 000 € 
                                     + úver       1 330 000 € 
 
Správa športových zariadení         111 204 €            100 000 €       spolu s MsKS 
 
Technické služby                             712 704 €            650 000 €        641 950 € 
 
Záhradnícke služby                         270 528 €           220 000 €         247 368 € 
 
 
 
Hospodárenie týchto organizácií je podrobne uvedené v návrhu Záverečného účtu mesta 
kapitola 8. 
  
 
Je potrebné poukázať na dosiahnuté nepriaznivé hospodárske výsledky , ktoré pretrvávajú už 
z minulých období , keď všetky príspevkové organizácie v roku 2012 dosiahli stratu v hlavnej 
činnosti a m.p. Službyt aj v podnikateľskej činnosti. 
Stratu z hospodárenia budú podniky riešiť prevodom z rezervného fondu. U m.p. Technické 
služby však rezervný fond nestačí na celé vyrovnanie straty z roku 2012 vo výške 29 784 €. 
Príspevkové organizácie mesta nebudú naďalej schopné bez dosahovania kladných výsledkov 
hospodárenia vyrovnávať stratu z  rezervného fondu. 
Veľkým problémom mestských podnikov je vysoký stav záväzkov a pohľadávok. U m.p. 
Záhradnícke služby sú evidované záväzky voči dodávateľom 219 191 € , z toho : nad 60 dní 
po lehote splatnosti 170 865€ a 32 040 € voči mestu a mestským podnikom.   Podnik  dlží  
Zdr.a Soc. poisťovni 96 780 € , z toho nad 60 dní 70 446 €.  Pohľadávky voči odberateľom 
má m.p. vo výške 13 239 €.  Technické služby m.p. má záväzky/dodávatelia/ 76 352 €, nad 60 
dní 55 813 €. Podnik ku koncu roka má však aj záväzok voči mestu Zl.Moravce „Poplatok za 
odpad“ vo výške 46 543 €. Pohľadávky voči odberateľom sú  60 540 €. Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o. ma len minimálne záväzky a pohľadávky , ktoré priebežne rieši. Záväzky  
Mestskej nemocnice boli ku koncu roka 536 601 € , z toho dodávatelia 168 661 € a odvody 
pre Soc. poisťovňu 248 061 €/ splatnosť po dohode do 30.6.2013/. Nad 30 dní po lehote 
splatnosti má MsN záväzky 285 465 €. Pohľadávky Mestskej nemocnice dosiahli výšku 
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232 909 €. Záväzky/ dodávatelia/ m.p. Službyt  k 31.12.2012 boli 197 482 €, z toho 157 830 € 
v lehote splatnosti a 22 236 € viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Záväzky voči poisťovniam, 
daň. úradu a iné vo výške 26 018 € sú v lehote splatnosti. Nepriaznivý stav je v pohľadávkach 
voči odberateľom , ktoré dosiahli výšku 451 063 €, z toho 341 357 € sú pohľadávky voči 
neplatičom nájomného za mestské byty.   
 
 
               VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta 
 
 
 Mesto Zlaté Moravce nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť. 
 
 
 
 

ZÁVER 
 
Návrh záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za rok 2012 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 
 

Návrh záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za rok 2012 v zmysle § 9 os. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol 
zverejnený  na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 
 

Riadna účtovná závierka za rok 2012 a hospodárenie mesta za rok 2012 v súlade s § 9 
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy boli overené audítorom. 
 

Účtovná závierka za rok 2012 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v z. n. p.  

 
 
 
 
V súlade s § 16 ods. 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej  samosprávy a s ohľadom na výsledky ekonomického auditu uvedené v správe 
nezávislého auditora , odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie 
návrhu záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za rok 2012 výrokom 

 
 

 

             celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad 
 
 
                                                                                                                       
V Zlatých Moravciach, dňa 20.6.2013 
 
Ing.Michal Borkovič    - hlavný kontrolór mesta                                                                                   
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