
Hlavný kontrolór mesta Zlaté Moravce 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013 

V zmysle§ 18 f. ods. 1 písm. c), zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

predkladám 

Odborné stlmovisko k návrhu záverečného účtu mesta Zlaté Moravce Z" rok 2013. 

Odborné stanovisko som spracoval" na základe predloženého návrhu Záverečného účtu 
mesta Zlaté Moravce za rok 2013 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. 

!.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 § 1 O 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 § 16 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje 
o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do návrhu Záverečného účtu. V súlade s § 16 
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§ 16 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 audítorom s konečným výsledkom bez výhrad. 

Mesto dodržalo ustanovenie zákona č.36911990 Z.z. o obecnom zriadení a zákona 
č . 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a predložilo návrh 



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 28.2.2013 . V priebehu roka 2013 boli vykonané a schválené rozpočtové opatrenia spolu 
v 29-tych úpravách rozpočtu, čo je oproti roku 2012 o 10 zmien viac. 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 7 249 746 7 354 478 
výdavky celkom 7 247 746 7 068 081 
+ prebytok -schodok + 2 OOO + 286 397 

Bežný rozpočet Schválený rozpočet Skutočnosť 

bežné príjmy 6 848 931 6953169 
bežné výdavky 6 709 388 6 552 394 
+prebytok - schodok + 139 543 + 400 775 

Kapitálový rozpočet Schválený rozpočet Skutočnosť 

Kapitálové príjmy 84 284 85 913 
Kapitálové výdavky 330 212 307 707 
+prebytok -schodok - 245 928 - 221 794 

Finančné operácie Schválený rozpočet Skutočnosť 

príjmové fin . operácie 316 531 315 396 
výdavkové fin . operácie 208 146 207 980 
Hospodárenie +108 385 +107416 

Plnenie celkových príjmov mesta za rok 2013 dosiahlo výšku 7 354 478 € t.j. 101,44% 
čo je o 104 732 € viac oproti schválenému rozpočtu a o 52 229 € viac oproti skutočnosti 
r.2012. 
Bežné príjmy-daňové príjmy boli prekročené o 108 045 €a plnené na 102,75 %. 
Bežné príjmy-nedaňové príjmy boli plnené nižšie o 46 591 € a plnené na 95,4 7 %. Nižšie 
plnenie bolo hlavne v položkách „Administratívne poplatky-správne poplatky" o 54 964 € a 
„príjmy za stravu a služby v ZOS"' o 24 070 €. 
Napriek určitým pozitívam dosiahnutých v oblasti plnenia príjmovej časti rozpočtu je 
potrebné upozorniť na vysoký stav daňových aj nedaňových pohľadávok. 

Čerpanie výdavkov celkom za rok 201 dosiahlo výšku 7 068 081 €, t.j . 97,52 % , čo j e 
o 179 665 € menej oproti schválenému rozpočtu. 
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Prehľad čerpania výdavkov programového rozpočtu viď. Záverečný účet mesta Zlaté 
Moravce na rok 2013 , kapitola 3. 
Čerpanie výdavkov , či už bežných alebo kapitálových , nebolo prekročené v žiadnej zo 
základných kapitol Programového rozpočtu mesta za rok 2013. 

Vvsledok rozpočtového hospodárenia mesta Zlaté Moravce za rok 2013 je 
prebytok vo výške + 178 981 € / len bežné a kapitálové príjmy a výdavky/. 

Skutočný rozdiel medzi príjmami a výdavkami za rok 2013 je prebytok 
+ 286 397 € /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 2013" , kapitola 6. 

Celkový majetok mesta k 31.12.2013 je 20 923 955 € , keď k 1.1.2013 bol 21 804 871 €. 

Pozitívny trend vývoja v roku 2013 nastal v oblasti znižovania pohľadávok a záväzkov mesta. 

Krátkodobé pohľadávky evidujeme vo výške 680 983 € a ich stav sa medziročne znížil 
o 152 838 €. 

Záväzky eviduje mesto vo výške 2 204 498 € a ich stav sa medziročne znížil o 112 985 € 

IV. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 
Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2013 má nesplatené bankové úvery v objeme 1 414129,49 € 
čo je 22,18 % zo skutočných bežných príjmov za r.2012. Splátky úverov+ úroky v r.2013 
boli vo výške 250 102,64 €, čo je 3,92 %. 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 . Konštatujem že mesto Zlaté Moravce vykazuje v tejto oblasti veľmi 
dobrú a zdravú ekonomickú situáciu s možnosťou jej praktického využitia v budúcich 
obdobiach. 

V. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

V pôsobnosti mesta je zriadených 5 príspevkových organizácií , ktorým bolo poskytnutých 
z rozpočtu mesta 1 446 760 €,čo je o 93 442 €viac ako v roku 2012. Dôvodom navýšenia 
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finančných príspevkov od zriaďovateľa v roku 2013 je zaradenie organizácie Službyt m.p. 
medzi príspevkové organizácie mesta Zlaté Moravce . Všetkým podnikom okrem MsN však 
bol príspevok na činnosť v roku 2013 od zriaďovateľa skrátený. 

Mestská organizácia r.2010 r. 2011 r. 2012 r . 2013 

MsKS od r.2012 MSKŠ 115 247 € 132 033 € 218 OOO€ 150 800 € 

Mestská nemocnica 274 015 € 274 015 € 240 OOO€ 240 OOO€ 
+úver 1 330 OOO€ 

Správa športových zariadení 111204 € 100 OOO€ spojené s MsKS 

Technické služby 712 704 € 650 OOO€ 641 950 € 625 OOO€ 

Záhradnícke služby 270 528 € 220 OOO€ 247 368 € 237 OOO€ 

Službyt 193 960 € 

Hospodárenie týchto organizácií je podrobne uvedené v návrhu Záverečného účtu mesta 
kapitola 8. 

Mestská nemocnica dosiahla v roku 2013 záporný hospodársky výsledok - 545 519 € , MSKŠ 
dosiahlo stratu - 31 688 €, Službyt dosiahol zisk + 4576 € , Technické služby dosiahli zisk 
+ 113 538 €,Záhradnícke služby 2 808 € . 
Nepriaznivý stav dlhodobo pretrváva aj v oblasti záväzkov a pohľadávok podnikov hlavne 
u podnikov Mestská nemocnica , Záhradnícke služby a Službyt. 

Nezávislé audity uskutočnené externou auditorskou firmou boli v podnikoch ukončené 
s výsledkom : Technické služby - záporný názor 

Záhradnícke služby - záporný názor 
Službyt - podmienený názor 
MSKŠ - podmienený názor 
Mestská nemocnica - podmienený názor 

Vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo musí uskutočniť podrobnú ekonomickú 
analýzu súčasného stavu mestských podnikov a urobiť závery z tejto nepriaznivej 
situácie, spolu s prijatím úlohy pre riaditel'ov týchto organizácií na predloženie 
nevyhnutných opatrení na zlepšenie a postupné doriešenie tohto stavu. Doporučujem 
uskutočnit' zásadnú reštrukturalizáciu mestských príspevkových orgamzacn. 
Upozorňujem aj na fakt , že právny stav Mestskej nemocnice musí byt' v súlade so 
zákonom doriešený do 31.12.2014 , inak mestu hrozia pokuty za porušovanie finančnej 
disciplíny. 
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VI. Údaie o nákladoch a výnosoch podnikatel'skej činnosti mesta 

Mesto Zlaté Moravce nevykonávalo v roku 2013 žiadnu podnikateľskú činnosť. 

ZÁVER 

Návrh záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za rok 2013 je spracovaný v súlade 
s príslušnými ustanoveniami 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 2013 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 2013 a hospodárenie mesta za rok 2013 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 2013 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v z. n. p. 

V súlade s § 16 ods. 10 zákona č.58312004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a s ohľadom na výsledky ekonomického 
auditu uvedené v správe nezávislého audítora , odporúčam mestskému 
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Zlaté 
Moravce za rok 2012 s výrokom 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 

V Zlatých Moravciach, dňa 19.6.2014 

Ing.Michal Borkovič - hlavný kontrolór mesta 
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