Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu mesta Spišská Belá za rok 2014
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v
znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
mesta Spišská Belá za rok 2014.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014 som spracovala na základe
zverejneného materiálu Záverečný účet a individuálna výročná správa mesta Spišská Belá za rok
2014 a ostatných dostupných materiálov.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu
Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2014 je predložený na prerokovanie do mestského
zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
1.

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2014 je spracovaný v súlade so zákonom
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“) a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 6/2009, ktorým sa vydávajú
zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Belá..
2.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta 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 z.n.p. a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta
V zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné
dať si overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností hospodárenia. Táto povinnosť
bola splnená, výrok audítora je súčasťou návrhu záverečného účtu.
4.

Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
b) bilanciu aktív a pasív
c) prehľad o stave a vývoji dlhu
d) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov
e) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
f) hodnotenie plnenia programov mesta
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF

SR č.MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a
vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
B. Zostavenie záverečného účtu
Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 cit.
zákona mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
1.

Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2014

Rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2014 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2013,
uznesením č. 209/2013, ako vyrovnaný vo výške 7 624 058 eur. V zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2014 zostavený v členení na: a) bežný
rozpočet
/prebytkový o 393 254 eur/
b) kapitálový rozpočet /schodkový o 82 340 eur/
c) finančné operácie
/schodkový o 310 914 eur/
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2014 zmenený desiatimi rozpočtovými
opatreniami. Najvýraznejšie zmeny rozpočtu nastali v súvislosti s kúpou bytového domu Štefánikova
– príprava kúpy a potom presun na rok 2015 /890 tis. eur/, splašková kanalizácia Spišská Belá /282
tis. eur/, normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy /120 tis. eur/.
Z analýzy hospodárenia vyplýva, že mesto Spišská Belá skončilo rozpočtové hospodárenie
v roku 2014 nasledovne:
a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške
+ 333 995,97 eur
/príjmy 4 512 929,56 eur, výdavky 4 178 933,59 eur/
b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo schodok vo výške
- 363 218,54 eur
/príjmy 2 633 260,53 eur, výdavky 2 996 479,07 eur/
c) rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu predstavuje schodok vo výške - 29 222,57 eur
Schodok rozpočtu mesta bol vykrytý finančnými operáciami, pričom rozdiel medzi príjmovými a
výdavkovými finančnými operáciami predstavuje ku koncu roka 2014 čiastku + 128 966,93 eur
/príjmy 909 926,61 eur, výdavky 780 959,68 eur/.
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2014 po započítaní finančných
operácií je
+ 99 744,36 eur.
Vo výsledku rozpočtového hospodárenia sú započítané aj nevyčerpané účelové prostriedky z
minulých rokov vo výške 20 751,41 eur, ktoré možno v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté.
Na základe vyššie uvedeného, je rozdiel medzi celkovým výsledkom rozpočtového hospodárenia
a nevyčerpanými účelovými prostriedkami z minulých rokov vo výške
+ 78 992,95 eur.
V záverečnom účte mesta sa navrhuje, aby celá suma bola presunutá do rezervného fondu.
2.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Príjmy mesta za rok 2014 boli v skutočnej výške 8 056 116,70 eur, čo predstavuje 100,55 %
plnenie rozpočtu.
Príjmy bežného rozpočtu boli naplnené vo výške 4 512 929,56 eur (vrátane príjmov škôl), čo
predstavuje 101,1 % plnenie. Bežné príjmy zahŕňajú hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy a
transfery. Pozitívne je reálne nastavenie bežného rozpočtu mesta v príjmovej časti, v priebehu roka
mesto rozpočtovými opatreniami zabezpečilo stabilitu bežného rozpočtu, čím bolo zabezpečené
vyrovnané hospodárenie. Zároveň mesto v roku 2014 dodržalo vyrovnanosť bežného rozpočtu, čím
bola splnená zákonná podmienka. Príjmy kapitálového rozpočtu boli naplnené vo výške
2 633 260,53 eur, čo predstavuje 100 % plnenie. Kapitálové príjmy boli dosiahnuté z predaja
pozemkov, grantu a dotácií. Príjmy z finančných operácií boli vo výške 909 926,61 eur, čo
predstavuje 96,97 % plnenie rozpočtu – príjmy z úveru, rezervného fondu a fondu opráv.
3.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

Výdavky mesta za rok 2014 boli v skutočnej výške 7 956 372,34 eur, čo predstavuje 99 % plnenie
rozpočtu.
Výdavky bežného rozpočtu boli vyčerpané vo výške 4 178 933,59 eur (vrátane rozpočtových
organizácií), čo predstavuje 98,27 % plnenie. Prehľad čerpania je tabuľkovo spracovaný ako súčasť
výročnej správy. Súčasťou záverečného účtu mesta je aj prehľad o poskytnutých dotáciách
právnickým osobám, ktorým v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bolo
poskytnutých 56 410,13 eur. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo vo výške
2 996 479,07 eur, čo predstavuje 99,83 % plnenie. Výdavky z finančných operácií boli vo výške 780
959,68 eur, čo predstavuje 99,79 % plnenie, išlo o splátky úveru.
4.

Bilancia pohľadávok a záväzkov

Stav pohľadávok mesta Spišská Belá k 31.12.2014 je 1 765 251,24 eur, ide o nepatrný pokles
oproti roku 2013. Oproti minulému roku sú zvýšené pohľadávky na nájomnom, čo je spôsobené
nárastom počtu nájomných bytov o 51 a ostatné faktúry – nezaplatené za uloženie odpadu.
Stav záväzkov k 31. 12. 2014 bol 5 222 210,61 eur, oproti minulému roku mierne poklesol.
Výraznejšie sa znížili záväzky voči dodávateľom, zvýšil sa však dlhodobý bankový úver /zvýšenie
úverovej linky kvôli projektu splašková kanalizácia/.
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Stav nesplatených bankových úverov k 31.12.2014 bol pre mesto vo výške 4 833 651,14 eur.
Z toho je dlhodobý záväzok voči ŠFRB vo výške 2 351 329,17 eur so splatnosťou 30 rokov, zostatok
nesplateného úveru na výstavbu futbalového štadióna k 31. 12. 2014 je 1 296 044,26 eur a úverová
linka /vo výške 1 186 277,71 eur/ na realizáciu investičných projektov sa mení podľa potreby mesta.
Výška celkovej sumy dlhu /po odpočítaní záväzkov voči ŠFRB/ neprekročila 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, ale dosiahla 54,94 %. Sumy ročných splátok
návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v roku 2014 /v celkovej výške 839 825,45
eur/ neprekročili 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
dosiahli 18,58 %.

6.

Podnikateľská činnosť

Podnikateľskú činnosť mesto Spišská Belá vykonáva v Regionálnom turistickom informačnom
centre podľa vydaného živnostenského listu. Podľa prehľadu nákladov a výnosov je podnikateľská
činnosť mesta vyrovnaná, t.j, náklady sú kryté výnosmi.
Vedľajšia hospodárska činnosť – jedáleň zariadenia opatrovateľskej služby, rovnako je vyrovnaná
– náklady sú kryté výnosmi.

7.

Hodnotenie programov rozpočtu

Výdavky rozpočtu mesta boli rozdelené do príslušných programov, ktoré sa členili na
podprogramy. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít, má definovaný svoj zámer a cieľ.
Tieto boli na konci roka slovne a číselne zhodnotené v hodnotiacej správe za rok 2014.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 odst. 5 uvedeného zákona.
Na základe uvedených skutočností odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie
návrhu záverečného účtu mesta Spišská Belá výrokom:
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Spišskej Belej dňa 27. 4. 2015
Ing. Slávka Tomalová
hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

