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Stanovisko hlavného kontrolóra 

k rozpočtu mesta Zlaté Moravce 

na roky 2014- 2016 

V súlade s § 18f, odst.1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. obecnom zriadení 

v znení jeho neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k rozpočtu 

na roky 2014-2016. Stanovisko vychádza zo spracovaného návrhu rozpočtu 

mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016, ktorý je 

predložený na rokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu dňa 

12.12. 2013. 

Návrh rozpočtu bol zostavený Oddelením financií a rozpočtu Mestského úradu 

v súlade s § 10, zákona č.583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení jeho neskorších predpisov /ďalej len v z.n.p./ ako viacročn_ý 

a vo všetkých troch plánovacích rokoch ako prebytkový. Zároveň napÍňa aj 

ostatné , týmto zákonom stanovené podmienky pri jeho vnútornom členení. 

Tvorba rozpočtu je v súlade aj s ustanoveniami zákonov č.523/2004 Zb. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. č.564/2004 Zb. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z.n.p., 

č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v z.n.p. , č.597 /2003 Zb. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. 

Metodicky bol návrh rozpočtu spracovaný podl'a klasifikácie v súlade 

s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, 

organizačná a ekonomická klasifikácia, v z.n.p. a v súlade s Príručkou na 

zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016 

č. MF/008432/2013-411. 

V súlade s §9 ods.2, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. bol 

návrh rozpočtu zverejnený obvyklým spôsobom na webovej stránke mesta a na 
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úradnej tabuli mesta bola zverejnená informácia, že návrh rozpočtu Je 

k dispozícii k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení mesta Zlaté Moravce. 

V zmysle vyššie uvedených zákonov a nariadení bol návrh rozpočtu spracovaný 

na: 

rok 2014 - príjmy a výdavky sú záväzné 

rok 2015 - príjmy a výdavky nie sú záväzné 

rok 2016 - príjmy a výdavky nie sú záväzné 

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení ako na príslušný rok s tým, 

že ukazovatele plánu na roky nasledujúce sú len orientačné a spresňujú sa 

v ďalších rozpočtových rokoch. 

Návrh rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2014 je spracovaný ako prebytkový, 

keď rozpočtované príjmy spolu tvoria čiastku 4 961 825 € a rozpočtované 

výdavky spolu sú 4 927 195 €. Prebytok rozpočtu je + 34 630 €. 

Príjem mesta z výnosu daní z príjmov fyzických osôb poukázaných štátom na 

rok 2014 je predpísaný vo výške 2 800 OOO € , čo je menej oproti očakávanej 

skutočnosti za rok 2013 o 50 000€ a výnos je nižší aj oproti skutočnosti 

dosiahnutej za rok 2012 o 36 798 €. 

Predložený návrh rozpočtu je vo svojej výdavkovej časti rozpracovaný ako 

programový rozpočet a je rozdelený do 11 programov. 

Programy obsahujú merateľné ukazovatele, ktoré boli konkrétne rozpracované 

na ciele a výstupy v priebehu rozpočtového roka a zapracované do rozpočtu vo 

finančnom a textovom vyjadrení. Hlavným cieľom programového rozpočtu Je 

zabezpečenie transparentnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami. 

Výdavková časť rozpočtu je zostavená tak , aby zabezpečovala financovanie 

samosprávnych funkcií mesta a rozpočet bol súlade s predpokladanými 

príjmami mesta . 

V návrhu rozpočtu na rok 2014 nie je zahrnutý finančný príspevok mesta na 

zabezpečenie prevádzky mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

m.p., aj keď u tejto organizácii nedošlo uznesením Mestského zastupiteľstva 

k zmene zriaďovacej listiny a k jeho transformácii resp. k zrušeniu. 
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Stanovisko hlavného kontrolóra mesta : 

Po posúdení predloženého návrhu rozpočtu mesta Zlaté Moravce na roky 2014 

až 2016 konštatujem , že návrh rozpočtu na rok 2014 je predložený ako 

prebytkový a je spracovaný v súlade so zákonnými opatreniami Slovenskej 

republiky a vnútornými organizačnými normami mesta Zlaté Moravce. 

Návrh rozpočtu mesta Zlaté Moravce na roky 2014 až 2016 doporučujem 

predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva a schváliť súčasne 

s doriešením financovania m.p. Záhradnícke služby. 

c -,, / 

Ing. ~~I Borkovič 
hlavný kontrolór 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
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