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Návrh na uznesenie
Mestské zastupite stvo vo Svidníku v súlade so zákonom . 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere nému ú tu mesta Svidník za rok 2011.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Závere ného ú tu mesta Svidník
za rok 2011
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu závere ného ú tu mesta
Svidník za rok 2011.
Odborné stanovisko k návrhu závere ného ú tu mesta Svidník za rok 2011 ( alej len
„stanovisko“) som spracoval na základe predloženého návrhu závere ného ú tu mesta Svidník za
rok 2011, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta d a 5.4.2012, ako aj na základe
finan ných a ú tovných výkazov, najmä výkazov, a to Súvahy k 31.12.2011, Výkazu ziskov
a strát k 31.12.2011, Poznámok a Finan ného výkazu o plnení rozpo tu subjektu verejnej správy
zostaveného k 31.12.2011.
A. VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVERE NÉHO Ú TU MESTA SVIDNÍK
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu závere ného
ú tu mesta Svidník za rok 2011 z dvoch h adísk:
1. Zákonnos predloženého návrhu závere ného ú tu mesta Svidník za rok 2011
1.1.

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh závere ného ú tu mesta Svidník za rok 2011 ( alej len „návrh závere ného ú tu“)
bol spracovaný v súlade so zákonom . 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len
„zákon o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy“) a alšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
1.2.

Súlad so všeobecne záväznými zasadami mesta Svidník

Návrh závere ného ú tu bol spracovaný v súlade so Zásadami rozpo tového
hospodárenia mesta Svidník a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník.
1.3.

Dodržanie informa nej povinnosti zo strany mesta

Návrh závere ného ú tu 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 .
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 ods. 9 zákona
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy.
1.4.

Dodržanie povinnosti zo strany mesta

Mesto si splnilo povinnos pod a § 16, ods. 3 zákona o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnos obce da si overi ú tovnú závierku pod a
osobitného predpisu, ktorým je zákon . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (§ 9, ods. 4) audit vykonala spolo nos ML-audit, s.r.o. Svidník.
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2. Metodická správnos predloženého návrhu závere ného ú tu
Predložený návrh závere ného ú tu bol spracovaný pod a § 16 zákona o rozpo tových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpo tu v lenení pod a § 10
ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpo tovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, preh ad o stave
a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie .
Údaje o plnení rozpo tu boli spracované pod a rozpo tovej klasifikácie v zmysle opatrenia
MF SR . MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organiza ná a ekonomická
klasifikácia rozpo tovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpo tov územnej samosprávy.
B. SPRACOVANIE ZÁVERE NÉHO Ú TU
Mesto postupovalo pod a § 16 ods. 1 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
a po skon ení rozpo tového roka údaje o rozpo tovom hospodárení súhrnne spracovalo do
závere ného ú tu mesta. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finan ne usporiadalo svoje
hospodárenie vrátane finan ných vz ahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikate om a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo
svojho rozpo tu. alej usporiadalo finan né vz ahy k štátnemu rozpo tu, štátnym fondom
a k rozpo tu vyššieho územného celku. Predložený návrh závere ného ú tu mesta obsahuje
povinné náležitosti pod a § 16 ods. 5 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy:
údaje o plnení rozpo tu v lenení pod a § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpo tovou
klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, preh ad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení
príspevkovej organizácie v jeho pôsobnosti.
1. Údaje o plnení rozpo tu
Finan né hospodárenie mesta Svidník sa riadilo rozpo tom, ktorý bol schválený uznesením
MsZ
. 364 zo d a 12.11.2010. Schválený rozpo et mesta bol v priebehu
rozpo tového roka upravovaný, na základe uznesenia MsZ . 48 zo d a 8.6.2011, uznesenia MsZ
. 95 a uznesenia MsZ . 96 zo d a 27.9.2011. V priebehu roka 2011 bolo vydaných primátorom
mesta 18 rozpo tových opatrení pod a Zásad rozpo tového hospodárenia mesta Svidník.
Rozpo et na rok 2011 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpo tových pravidlách
územnej samosprávy a jeho vnútorné lenenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný
a kapitálový rozpo et v lenení na príjmy a výdavky a finan né operácie. V rozpo te sú
vyjadrené finan né vz ahy k štátnemu rozpo tu v rámci prenesených kompetencií štátu, vz ahy
k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým sa
poskytli prostriedky z rozpo tu.
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Rozpo et celkom:

Názov položky
Príjmová as celkom
Výdavková as celkom
Rozdiel

Schválený
9 525,1
9 525,1
0
0

Upravený
9 273,9
9 126,1
+ 147,8

v tis. €
erpanie
8 788,5
8 675,9
+ 112,6

Schválený
6 031,1
5 728,4
+ 302,7

Upravený
6 325,2
6 348,7
- 23.5

v tis. €
erpanie
6 055,7
5 874,7
+ 181,0

Schválený
3 242,6
3 284,7
- 42,1

Upravený
2 122,7
2 265,4
- 142,7

v tis.€
erpanie
1 693,6
2 051,4
- 357,8

Schválený
251,4
512,0
- 260,6

Upravený
826,0
512,0
+ 314,0

v tis. €
erpanie
1 039,2
749,8
+ 289,4

Bežný rozpo et:
Názov položky
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Rozdiel–schodok (-)prebytok(+)

Kapitálový rozpo et:
Názov položky
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Rozdiel–schodok(-) prebytok(+)

Finan né operácie:
Názov položky
Príjmové fin. operácie celkom
Výdavkové fin.operácie celkom
Rozdiel
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Plnenie príjmovej asti rozpo tu mesta za rok 2011 je na 94,8 %, o predstavuje sumu 8 788,5 tis. €.
Rozpo et bežných príjmov bol splnený na 95,7 %. Z troch kategórii da ových príjmov bol
rozpo et splnený len u dane z majetku - dane z nehnute nosti. Da z príjmov - da z príjmov fyzických
osôb, tzv. podielová da zo štátneho rozpo tu bola splnená na 93,7 %, z dôvodu finan nej krízy.
ako aj z dôvodu dodržania príslušných ustanovení § 12 a § 14 zákona o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy, ktorý neumož oval jej predpokladané zníženie v priebehu rozpo tového roka zmenou
rozpo tu.
Na nenaplnení daní za špecifické služby sa najviac podie al poplatok za zber, odvoz a
zneškod ovanie komunálneho odpadu, ktorého plánovaný rozpo et bol naplnený na 94,7 %. Oproti
rozpo tu to bolo o 12,4 tis. eur menej. Tento stav ovplyvnili poh adávky na tomto poplatku, ktorých
vymáhanie prebieha v dlhšom asovom úseku a prenáša sa do alšieho rozpo tového roka, ako aj zna ný
po et ú av na tomto miestnom poplatku.
Hlavná kategória neda ových príjmov bola naplnená na 98,7 %, o je negatívne oproti roku
2010, ke plnenie na tomto úseku bolo na 117,0 %. V tejto kategórii položka Poplatky a platby z
predaja nepriemyselného a náhodného predaja bola splnená len na 95,4 %, ke jej navýšenie pri
zmene rozpo tu nebolo reálne naplnené.
Hlavná kategória granty a transfery bola v roku 2011 naplnená na 96,6 %, ktorú v hlavnej miere
ovplyvnil nižší prídel dotácií na prenesené kompetecie a oneskorené platby schválených projektov zo
štátneho rozpo tu.
Kapitálové príjmy boli naplnené len na 79,9 %. Toto nízke plnenie ovplyvnilo to, že sa v roku 2011
nenaplnili príjmy z predaja kapitálových aktív /OSK Trend/ a nezrealizoval sa ani predaj pozemku na ul.
Dr. Goldbergera.
Príjmové finan né operácie boli naplnené na 125,8 %, o predstavuje sumu 1 039,2 tis. €.
Plnenie výdavkovej asti rozpo tu mesta je na 95,1 %, o predstavuje sumu 8 675,9 tis. €.
V hodnotiacej správe je popísaný stav plnenia rozpo tových výdavkov s poukázaním na prí iny
neplnenia, resp. prekro enia rozpo tových položiek. Pozitívne je možno hodnoti , že nebol prekro ený
znížený upravený rozpo et výdavkov v roku 2011.
Bežné výdavky boli splnené na 92,5% t.j. na 5 874,5 tis. €. V oddiele Všeobecné verejné služby
bola prekro ená položka, a to výdavky verejnej správy o 11,1 tis. €. Na druhej strane boli v rozpo te
položky, ktoré neboli naplnené. Takéto prípady je potrebné monitorova a potrebu zvýšenia, resp.
zníženia finan ných prostriedkov zapracova do prípadných zmien rozpo tu mesta s tým, aby to bolo
v súlade s platnými Zásadami hospodárenia mesta Svidník v nadväznosti na Smernicu primátora
mesta o finan nom riadení a finan nej kontrole.
Kapitálové výdavky boli splnené len na 90,6 %, t.j. na 2 051,4 tis. €, ke plánované výdavky na
rekonštrukciu a modernizáciu sa presunuli do roku 2012. Výdavkové finan né operácie boli splnené na
146,4 %, t.j. na 749,7 tis. €. Oproti plánovanému rozpo tu boli v roku 2011 splatené vyššie sumy úverov
na rekonštrukciu ZŠ.
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Výsledok hospodárenia
Hospodárenie mesta v roku 2011 dokumentuje nasledovná tabu ka :

Názov položky

v tis. €

Rozpo et

erpanie

Rozdiel

Príjmová as rozpo tu celkom

9 273,9

8 788,5

- 485,4

Výdavková as rozpo tu celkom

9 126,1

8 675,9

- 429,3

Príjmy rozpo tu mesta, z toho:

8 447,9

7 749,3

- 698,6

- bežné príjmy

6 325,2

6 055,7

- 269,5

- kapitálové príjmy

2 127,7

1 693,6

- 429,1

Výdavky rozpo tu mesta, z toho:

8 614,1

7 926,1

- 688,0

- bežné výdavky

6 348,7

5 874,7

- 474,0

- kapitálové výdavky

2 265,4

2 051,4

- 214,0

- 23,5

+ 181,0

+ 204,5

- 142,7

- 357,8

+ 215,1

826,0

1039,2

+ 213,2

512,0

749,8

+ 237,8

+ 314,0

+ 289,4

- 24,6

- 166,2

- 176,8

+ 10,6

+ 147,8

+ 112,6

- 35,2

Bežný rozpo et (výsledok hospodárenia)
schodok (-) prebytok (+)
Kapitálový rozpo et (výsledok hospodárenia) schodok (-) prebytok (+)
Finan né operácie príjmové
Finan né operácie výdavkové
Finan né operácie (výsledok hospodárenia
z finan ných operácií )
Rozdiel (príjmy – výdavky) schodok (-)
prebytok(+)
Výsledok hospodárenia

Mesto Svidník ukon ilo rozpo tový rok so schodkom 176,8 tis. €, ktorý predstavuje
rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpo tu mesta. Schodok bol vyrovnaný finan nými
operáciami - kladným rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finan nými operáciami.
Potom výsledok hospodárenia mesta za rok 2011 je + 112,6 tis. €.
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2. Programový rozpo et
Sú as ou hodnotiacej správy k plneniu programového rozpo tu mesta za rok 2011 je aj
hodnotenie plnenia 12 programov programového rozpo tu. Najnižšie plnenie (55,3 %) bežných
výdavkov bolo v programe . 6 Doprava a najvyššie (107,3 %) bolo v programe . 10 Bývanie.
Vo finan nom vyjadrení najvä šia suma (194,14 tis. €) oproti plánovanému rozpo tu nebola
vy erpaná v programe .8 Vzdelávanie.
Plnenie kapitálových výdavkov bolo najnižšie (53,3 %) v programe . 2 Interné služby mesta.
Najvyššie (111,4 %) bolo v programe . 7 Komunikácie. tis. eur. Vo finan nom vyjadrení
najvä šia suma (172,9 tis. €) oproti plánovanému rozpo tu nebola vy erpaná v programe
.10 Bývanie. To poukazuje na nutnos dodržiavania ust. § 12, ods. 2 zákona o rozpo tových
pravidlách územnej samosprávy, pod a ktorého mesto hospodári s rozpo tovými prostriedkami a
po as roka kontroluje hospodárenie s rozpo tovými prostriedkami, monitoruje a hodnotí plnenie
programov mesta.
3. Preh ad o stave, vývoji dlhu a bilancia aktív a pasív
2011

2010

v tis. €
+-

Celkom

2 034,7

1 773,6

+261,1

bankové úvery celkom

1 189,3

891,6

+297,7

z toho úver na:
- kotolne
- pešia zóna a miestne komunikácie
- malometrážne byty, ul. Nábrežná
-byty nižšieho štandardu, 18 b.j.
- rekonštrukcia škôl - DEXIA
- rekonštrukcia škôl - VÚB
- pešia zóna – II. etapa
- adová plocha

40,5
200,3
70,5
199,7
250,0
428,3

106,2
276,4
9,1
102,5
397,4
-

- 65,7
-76,1
- 9,1
- 32,0
- 397,4
+ 199,7
+ 250,0
+428,3

nebankové úvery – ŠFRB celkom

845,4

882,0

- 36,6

z toho na:
- nájomné byty, 48 b.j., ul. Karpatská
- malometrážne byty, ul. Nábrežná
- nájomné byty, 33 b.j. Sov. hrdinov
- nájomné byty 18 b.j. Festivalova

227,0
93,5
427,5
97,4

241,0
98,8
441,9
100,3

- 14,0
- 5,3
- 14,4
-2,9

Stav leasingu k 31.12.

2011

2010

+-

Celkom

21,7

53,4

- 31,7

z toho na:
- AVIU (nosi kontajnerov)
- AVIU (pracovná plošina)

10,8
10,9

26,6
26,8

- 15,8
- 15,9

Stav úverov k 31.12.
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v tis. €
Záväzky mesta k 31.12.

2011

2010

+-

1 207,7

1 162,6

+ 45,1

Záväzky subjektu, ktorý hospodári
s majetkom mesta k 31.12.

2011

2010

+-

Technické služby

12,7

25,8

- 13,1

Poh adávky mesta k 31.12.

2011

2010

+-

1 240,1

1 116,4

+ 123,7

102,6
75,7
91,8
554,1

141,2
78,4
57,3
531,4

- 38,6
- 2,7
+ 34,5
+ 22,7

Poh adávky subjektu,
ktorý hospodári
s majetkom mesta k 31.12.

2011

2010

+-

Technické služby

47,8

10,6

+ 37,2

Celkom

Celkom
z toho:
- da z nehnute nosti
- poplatok za komunálny odpad
- kúpne zmluvy
- ú et mesta v.z. Službyt, s.r.o.

Úverové za aženie mesta je vyššie oproti roku 2010 o 261,1 tis. €, z dôvodu, že mesto vzalo
v roku 2011 úvery na prefinancovanie rekonštrukcie základných škôl, pešej zóny – II.etapy a
adovej plochy. Vzh adom na výšku úrokov a rozloženie samotných splátok úverov , je
predpoklad, že mesto bude ma disponibilné finan né prostriedky na ich splácanie v alšom
období.
Záväzky mesta ku d u 31.12.2011, mimo krátkodobých lízingov, krátkodobých úverov zo
ŠFRB a krátkodobých bankových úverov v porovnaní s rokom 2010 narástli o 45,1 tis. €, kde
najvä šiu položku tvoria neuhradené faktúry za dodávate ské práce. Pri tomto ukazovateli je
potrebné venova pozornost celkovej výške záväzkov po lehote splatnosti pri dodržaní
príslušných ustanovení zákona o rozpo tových pravidlech územnej samosprávy aj v rozpo tovom
roku 2012.
Poh adávky mesta sa zvýšili oproti roku 2010 o 123,7 tis. €, kde najvä šie položky
predstavujú poh adávky na ú te mesta v zastúpení Službyt, s.r.o. Svidník, iné poh adávky,
poh adávky u dane z nehnute nosti a poplatku za zber, odvoz a zneškod ovanie komunálneho
odpadu a kúpnych zmlúv. Táto skuto nos zna ne ovplyv uje platobnú schopnos mesta. V ase
finan nej krízy je nutné pokra ova vo vymáhaní týchto poh adávok.
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Mesto v roku 2011 plnilo funkciu zria ovate a vo i jednej príspevkovej organizácii a to
Technickým službám ( alej len „TS“). Sú as ou závere ného ú tu mesta sú aj jej výsledky
hospodárenia za hodnotený rok.
Vykonaná previerka, ktorou bola preverená ú tovná závierka k výsledku hospodárenia za rok
2011 preukázala, že TS skon ili hospodársky rok s ú tovným hospodárskym výsledkom stratou 15 525,86 €. Tento hospodársky výsledok bude v súlade so zákonom . 523/2004 Z.
z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov preú tovaný na
položku nevysporiadaného
hospodárskeho výsledku z minulých rokov. Po zapo ítaní
nevy erpaného príspevku mesta na innost hospodársky výsledok predstavuje zisk 7 706,54 €.
Nepriaznivá je skuto nos , že došlo u tejto organizácie k navýšeniu poh adávok v porovnaní
s rokom 2010 o 37,2 tis.€. Z celkovej sumy poh adávok k 31.12.2011 vo výške 47,8 tis. €
predstavujú poh adávky vo i mestu Svidník sumu 41,8 tis. €.
U záväzkov došlo v porovnaní s rokom 2010 k zníženiu o 13,1 tis. €.
V priebehu roka 2011 spravoval majetok mesta Službyt s.r.o. Svidník pod a mandátnej
zmluvy a to bytové a nebytové hospodárstvo. Pod a zmluvy o hospodárení s majetkom mesta
mal v prenájme tepelné hospodárstvo.Vykázaný hospodársky výsledok na bytovom a nebytovom
hospodárstve - zisk v iastke 1 017,56 € bude preú tovaný ako nerozdelený zisk minulých
rokov.
Nepriaznivá je skuto nos , že došlo k navýšeniu poh adávok na položke nájomného v
porovnaní s rokom 2010 o 39,2 tis. €. V porovnaní s medziro ným nárastom medzi rokom
2010 a 2009, ktorý predstavoval sumu 2,8 tis. € je to zna ný nárast. V roku 2011 je preto
potrebné venova zvýšenú pozornos týmto poh adávkam zo strany Službytu s.r.o., ako i
MsÚ Svidník s cie om ich zníženia, cestou inštitútu osobitného príjemcu sociálnych
dávok a alšími opatreniami.
Priaznivejšia je skuto nos , že došlo k zníženiu záväzkov v porovnaní s rokom 2010 o
13,5 tis. €.
Mesto má ú as v podiele 20 % základného imania v spolo nosti EKOSERVIS, s.r.o.
Svidník, ktorej innos je zameraná na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi. Výsledok
hospodárenia za rok 2011 tejto spolo nosti predstavuje strata 55,2 tis. €, pretože spolo nos
nevykonávala predmet podnikania v oblasti nakladania s odpadmi.

v tis.€
Stav majetku mesta k 30.11.

2011

2010

+-

Celkom

29 240

28 183

+ 1 057

z toho: - budovy a stavby

20 912

20 426

+ 486

- pozemky

4 963

4 871

+ 92

- ostatný dlhodobý hmotný majetok

2 148

1 730

+ 418
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Pri budovách a stavbách došlo k zvýšeniu majetku o 486 tis. €, hlavne z dôvodu zaradenia 18
b.j. nižšieho štandardu, vrátane príslušenstva do ú tovníctva. Nárast u pozemkov bol z dôvodu
bezplatného prevodu pozemkov zo Slovenského pozemkového fondu v lokalite 18 b.j. nižšieho
štandardu a kúpy pozemku pri pamätníku Sovietskej armády. Nárast ostatného dlhodobého
hmotného majetku bol najmä z dôvodu zabezpe enia vozového parku a ostatnej techniky cez
projekty na Zberný dvor Technických služieb mesta Svidník.
Inventarizácia majetku, záväzkov a finan ných prostriedkov mesta bola prevedená ku d u
30.11.2011 a k 31.12.2011 v súlade s ustanoveniami § 29 a 30 zákona . 431/2002 Z.z.
o ú tovníctve v znení neskorších predpisov a Smernice primátora mesta Svidník . 4/2003 na
zabezpe enie inventarizácie majetku a záväzkov v samospráve mesta. Výsledky inventarizácie
sú zapracované do ú tovných závierok so stavom ku d u 31.12.2011, tak za mesto ako aj
v organizáciách spravujúcich majetok mesta, vrátane škôl a školských zariadení.
C. ZÁVER
Návrh závere ného ú tu mesta Svidník za rok 2011 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti pod a § 16 ods. 5 tohto zákona.
Návrh závere ného ú tu mesta Svidník za rok 2011 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na
15 dní spôsobom v meste obvyklým.
Riadna ú tovná závierka za rok 2011 a hospodárenie mesta za rok 2011 v súlade s § 9 ods. 4
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
boli overené audítorom. Ú tovná závierka za rok 2011 bola vykonaná pod a zákona . 431/2002
Z.z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov. Ú tovná závierka za rok 2011 vyjadruje vo
všetkých významných súvislostiach finan nú situáciu mesta Svidník k 31.12.2011 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom . 431/2002 Z.z. o ú tovníctve v znení
neskorších predpisov.
Výsledky hospodárenia mesta Svidník za rok 2011, z nich vypracovaný návrh na
schválenie závere ného ú tu a na finan né usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta
Svidník za rok 2011, odporú am mestskému zastupite stvu schváli .

Ing. Stanislav FEK
hlavný kontrolór mesta

