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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Svidník za rok 2012.

Dôvodová správa
Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich
rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia
určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odborné stanovisko k danej problematike – ako hlavný kontrolór – predkladám
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Svidník
za rok 2012

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Svidník
za rok 2012.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2012 (ďalej len
„stanovisko“) som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok
2012, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 11.5.2013, ako aj na základe finančných a
účtovných výkazov, najmä výkazov, a to Súvahy k 31.12.2012, Výkazu ziskov a strát k 31.12.2012,
Poznámok a Finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostaveného k 31.12.2012.
A. VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SVIDNÍK
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu
mesta Svidník za rok 2012 z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2012
1.1.

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2012 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) bol
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 ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
1.2.

Súlad so všeobecne záväznými zásadami mesta Svidník

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta
Svidník a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník.
1.3.

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 znení neskorších predpisov a s § 16 ods. 9 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.4.

Dodržanie povinnosti zo strany mesta

Mesto si splnilo povinnosť podľa § 16, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného
predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9, ods. 4)
audit vykonala spoločnosť ML-audit, s.r.o. Svidník.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3
tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkovej organizácie .
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF
SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územnej samosprávy.
B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Mesto 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 mesta. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej
usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtu vyššieho územného
celku. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §
10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o
stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v jeho pôsobnosti.
1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie mesta Svidník sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením MsZ č.
132/2011 zo dňa 12.12.2011. Schválený rozpočet mesta bol v priebehu rozpočtového roka
upravovaný, na základe uznesenia MsZ č. 240/2012 zo dňa 4.9.2012, uznesenia MsZ č.259/2012 zo dňa
18.10.2012 a uznesenia MsZ č. 277/2012 zo dňa 13.12.2012. V priebehu roka 2012 bolo vydaných
primátorom mesta 10 rozpočtových opatrení podľa Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník.
Rozpočet na rok 2012 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a
kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie. V rozpočte sú vyjadrené
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci prenesených kompetencií štátu, vzťahy k štátnym fondom, k
zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu.

Rozpočet celkom:

Názov položky
Príjmová časť celkom
Výdavková časť celkom
Rozdiel

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

Schválený
9 384,20
9 384,20
0
0
0
0
0
0
0
0

Upravený
10 368,93
10 211,72
+ 157,21

v tis. €
Čerpanie
10 073,90
9 906,11
+ 167,79

Schválený
6 501,80
6 471,00
+ 30,80

Upravený
6 844,13
6 843,05
+ 1,08

v tis. €
Čerpanie
6 411,33
6 402,54
+ 8,79

Schválený
2 703,10
2 232,40
+ 470,70

Upravený
2 636,60
2 444,87
+ 191,73

v tis.€
Čerpanie
2 831,76
2 585,06
+ 246,70

Upravený
888,20
923,80
- 35,60

v tis. €
Čerpanie
830,81
918,51
- 87,70

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

Finančné operácie:
Názov položky
Príjmové fin. operácie celkom
Výdavkové fin.operácie celkom
Rozdiel

Schválený
179,30
680,80
- 501,50

Plnenie príjmovej časti mesta za rok 2012 je na 97,2 %, čo predstavuje sumu 10 073,9 tis. €.
Rozpočet bežných príjmov bol splnený na 93,7 %. Z troch kategórií daňových príjmov bol rozpočet splnený
len u dane z majetku – dane z nehnuteľnosti. Daň z príjmov – Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová
daň zo štátneho rozpočtu bola splnená na 97,7 % z dôvodu finančnej krízy.
Na nenaplnení daní za špecifické služby sa najviac podieľal poplatok za zber, odvoz
a zneškodňovanie komunálneho odpadu, ktorého plánovaný rozpočet bol naplnený na 96,2 %. Oproti
rozpočtu to bolo o 9,8 tis. € menej. Tento stav bol ovplyvnený pohľadávkami na tomto poplatku, ktorých
vymáhanie prebieha v dlhšom časovom úseku a prenáša sa do ďalšieho rozpočtového roka, ako aj značným
počtom úľav na tomto miestnom poplatku.
Hlavná kategória nedaňových príjmov bola naplnená len na 86,8 %. V tejto hlavnej kategórii toto
nízke plnenie hlavne ovplyvnilo nízke plnenie kategórie Poplatky a platby z predaja nepriemyselného
a náhodného predaja, ktorá bola splnená len na 62,8 %, a to 120,3 tis. € menej oproti plánovanému rozpočtu.
Hlavná kategória Granty a transfery bola v roku 2012 naplnená na 90,2%. Uvedené nižšie plnenie
ovplyvnilo nižšie plnenie kategórie Transfery na rôznej úrovni, a to na 90,3 %. Dôvodom bolo, že platby zo
štátneho rozpočtu v rámci schválených projektov mesta boli realizované v neskorších termínoch.
Kapitálové príjmy boli naplnené na 107,4 %. V porovnaní s rokom 2011, keď tieto príjmy boli
naplnené len na 79,9 % je to možné hodnotiť pozitívne, aj keď príjem na podpoložke z predaja pozemkov
bol naplnený len na 14,4 %.
Príjmové finančné operácie boli naplnené na 93,5 %, čo predstavuje sumu 830,81 tis. €. Spôsobilo to
nižšie plnenie na podpoložke Prevod prostriedkov z peňažných fondov, keď sa splácala schválená pôžička
z účtu na výsadbu a údržbu drevín.
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta je na 97,0 %, čo predstavuje sumu 9 906,1 tis. €.
V hodnotiacej správe k plneniu rozpočtu mesta za rok 2012 je podrobne popísaný stav plnenia rozpočtových
výdavkov podľa jednotlivých položiek. Pozitívne je možno hodnotiť, že nebol prekročený zvýšený upravený
rozpočet výdavkov v roku 2012.
Bežné výdavky boli splnené na 93,6 %, t.j. na 6 402,54 tis. €. V priebehu roka 2012 boli jednotlivé
položky bežných výdavkov monitorované a potreba zvýšenia, resp. zníženia finančných prostriedkov bola
zapracovaná do zmien rozpočtu mesta v súlade s platnými Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta
Svidník.
Kapitálové výdavky boli splnené na 105,7 %, t.j. na sumu 2 585,06 €. Vysoko bol prekročený
rozpočet na položke Zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľný odpad) zberný dvor – dopravné prostriedky,
a to na 190,6 %, keď Ministerstvo životného prostredia SR prefinancovalo projekt v roku 2012 a nie ako
bolo plánované až v roku 2013.
Výdavkové finančné operácie boli splnené na 99,4 %, t.j. 918,51 tis. €. Mesto v roku 2012 splácalo
poskytnuté úvery ako aj leasing v zmysle uzatvorených zmlúv.

Výsledok hospodárenia
Hospodárenie mesta v roku 2011 dokumentuje nasledovná tabuľka :
v tis. €

Názov položky

Rozpočet

Čerpanie

Rozdiel

Príjmová časť rozpočtu celkom

10 368,93

10 073,90

- 295,03

Výdavková časť rozpočtu celkom

10 211,72

9 906,11

- 305,61

Príjmy rozpočtu mesta, z toho:

9 480,73

9 243,09

- 237,64

- bežné príjmy

6 844,13

6 411,33

- 432,80

- kapitálové príjmy

2 636,60

2 831,76

+ 195,16

Výdavky rozpočtu mesta, z toho:

9 287,92

8 987,60

- 300,32

- bežné výdavky

6 843,05

6 402,54

- 440,51

- kapitálové výdavky

2 444,87

2 585,06

+ 140,19

+ 1,08

+ 8,79

+ 7,71

+ 191,73

+ 246,70

+ 54,97

888,20

830,81

- 57,39

Finančné operácie výdavkové

923,80

918,51

- 5,29

Finančné operácie (výsledok hospodárenia
z finančných operácií )
Rozdiel (príjmy – výdavky) schodok (-)
prebytok(+)
Výsledok hospodárenia

- 35,60

- 87,70

- 52,10

+ 192,81

+ 255,49

+ 62,66

+ 157,21

+ 167,79

+ 9,58

Bežný rozpočet (výsledok hospodárenia)
schodok (-) prebytok (+)
Kapitálový rozpočet (výsledok hospodárenia) schodok (-) prebytok (+)
Finančné operácie príjmové

Mesto Svidník ukončilo rozpočtový rok s prebytkom 255,49 tis. €, ktorý predstavuje
rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta.
Tento bol znížený záporným
rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v sume 87,70
tis. €. Potom výsledok hospodárenia mesta za rok 2012 je + 167,79 tis. €.

2. Programový rozpočet
Súčasťou hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu mesta za rok 2012 je aj
hodnotenie plnenia 12 programov programového rozpočtu. Najnižšie plnenie (55,0 %) bežných
výdavkov bolo v programe č. 7 Pozemné komunikácie. Vo finančnom vyjadrení najväčšia suma
(121,7 tis. €) oproti plánovanému rozpočtu nebola vyčerpaná v programe č. 8 Vzdelávanie.
Plnenie kapitálových výdavkov bolo najnižšie (54,9 %) v programe č. 1 Plánovanie,
manažment a kontrola. Najvyššie (111,6 %) bolo v programe č. 5 Odpadové hospodárstvo.
Pri programovom rozpočte je potrebné sa zamerať na nutnosť dodržiavania ust. § 12, ods. 2
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého mesto hospodári
s rozpočtovými prostriedkami a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami,
monitoruje a hodnotí plnenie programov.
3. Prehľad o stave, vývoji dlhu a bilancia aktív a pasív
2012

2011

v tis. €
+-

1 152,21

2049,08

- 896,87

bankové úvery celkom

344,27

1203,74

- 859,47

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

0
110,45
38,36
0
195,46
0

40,50
200,33
70,54
199,69
250,00
442,68

- 40,50
- 89,88
- 32,18
- 199,69
- 54,54
- 442,68

nebankové úvery – ŠFRB celkom

807,94

845,34

- 37,40

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

212,50
87,98
413,05
94,41

227,00
93,45
427,54
97,35

- 14,50
- 5,47
- 14,49
- 2,94

2012

2011

+-

Celkom

0

21,63

- 21,63

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

0
0

10,82
10,81

- 10,82
- 10,81

Stav úverov k 31.12.
Celkom

Stav leasingu k 31.12.

v tis. €
Záväzky mesta k 31.12.

2012

2011

+-

1 091,57

1207,70

- 116,12

Záväzky subjektu, ktorý hospodári
s majetkom mesta k 31.12.

2012

2011

Technické služby

11,41

12,74

Pohľadávky mesta k 31.12.

2012

2011

1 157,54

1 240,10

- 82,56

119,80
82,25
45,34
551,22
27,90
61,00

102,56
75,66
91,77
554,15
27,64
30,62

+ 17,24
+ 6,59
- 46,43
- 2,93
+ 0,26
- 30,38

Pohľadávky subjektu,
ktorý hospodári
s majetkom mesta k 31.12.

2012

2011

Technické služby

56,07

47,81

Celkom

Celkom
z toho:
- daň z nehnuteľnosti
- poplatok za komunálny odpad
- kúpne zmluvy
- účet mesta v.z. Službyt, s.r.o.
- nájom za nebytové priestory
- pohľadávky za energiu, teplo

- 1,33

+ 8,26

Úverové zaťaženie mesta je nižšie oproti roku 2011 o 896,87 tis. €, z dôvodu, že v roku
2012 bol splatený úver na kotolne, rekonštrukciu škôl a ľadovú plochu.
Vzhľadom na výšku úrokov a rozloženie samotných splátok doterajších úverov je
predpoklad, že mesto bude mať disponibilné finančné prostriedky na ich splácanie aj v roku 2013.
Záväzky mesta ku dňu 31.12.2012, mimo krátkodobých bankových úverov v porovnaní
s rokom 2011 klesli o 116,12 tis. €. Bolo to ovplyvnené tým, že záväzky v roku 2012 boli
uhrádzané zo schválených výpožičiek z účtu na ochranu a údržbu drevín. Najväčšiu položku
záväzkov tvoria neuhradené faktúry za dodávateľské práce. Pri tomto ukazovateli je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť celkovej výške záväzkov po lehote splatnosti, pri dodržaní príslušných
ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v rozpočtovom roku 2013.
Pohľadávky mesta sa znížili oproti roku 2011 o 82,56 tis. €, kde najväčšie položky
predstavujú pohľadávky na účte mesta v zastúpení Službyt, s.r.o. Svidník, iné pohľadávky (barter),
pohľadávky a dane z nehnuteľnosti a poplatku za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho
odpadu, kúpnych zmlúv a nájmu za nebytové priestory.
Stav pohľadávok výrazne ovplyvňuje finančnú a hlavne platobnú schopnosť mesta. Preto je
nutné v čase finančnej krízy realizovať vymáhanie nesplácaných pohľadávok.

Mesto v roku 2012 plnilo funkciu zriaďovateľa voči jednej príspevkovej organizácii, a to
Technickým službám (ďalej len TS). Súčasťou záverečného účtu mesta sú aj jej výsledky
hospodárenia za hodnotený rok.
Vykonaná previerka, ktorou bola preverená účtovná závierka k výsledku hospodárenia za
rok 2012 preukázala, že TS skončili hospodársky rok s účtovným hospodárskym výsledkom –
ziskom 2 872,47 €. Tento hospodársky výsledok bude v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov preúčtovaný na položku
Nevysporiadaného hospodárskeho výsledku z minulých rokov. Nepriaznivá je skutočnosť, že došlo
u tejto organizácie k navýšeniu pohľadávok v porovnaní s rokom 2011 o 8,26 tis. €. Z celkovej
sumy pohľadávok k 31.12.2012 vo výške 56,07 tis. € predstavujú pohľadávky voči mestu Svidník
sumu 37,15 tis. €. U záväzkov došlo v porovnaní s rokom 2011 k zníženiu o 1,33 €.
V priebehu roku 2012 spravoval majetok mesta Službyt, s.r.o. Svidník podľa mandátnej
zmluvy, a to bytové a nebytové hospodárstvo. Podľa zmluvy o hospodárení s majetkom mesta mal
v prenájme tepelné hospodárstvo. Vykázaný hospodársky výsledok – zisk v čiastke 33 241,61 €
bude preúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých rokov.
Priaznivá je skutočnosť, že došlo k zníženiu pohľadávok na položke nájomného v porovnaní
s rokom 2011 o 20,8 tis. €. V roku 2013 je potrebné venovať pozornosť týmto pohľadávkam zo
strany Službytu, s.r.o. ako aj MsÚ Svidník s cieľom ich zníženia cestou inštitútu osobitného
príjemcu sociálnych dávok a ďalšími opatreniami.
Priaznivá je tiež skutočnosť, že došlo aj k zníženiu záväzkov v porovnaní s rokom 2011
o 61,09 tis. €.
Mesto má účasť v podiele 20 % základného imania v spoločnosti EKOSERVIS, s.r.o.
Svidník, ktorej činnosť je zameraná na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi. Výsledok
hospodárenia za rok 2012 v tejto spoločnosti predstavuje strata 2,6 tis. €, ktorá bude preúčtovaná na
položku Nevysporiadaného hospodárskeho výsledku z minulých rokov.
v tis.€
Stav majetku mesta k 30.11.

2012

2011

+-

Celkom

34 735,31

29 239,69

+ 5 495,62

z toho: - budovy a stavby

25 588,96

20 912,22

+ 4 676,74

- pozemky

4 952,27

4 963,26

- 10,99

- ostatný DLHM a DLNM

2 949,15

2 148,45

+ 800,70

Pri budovách a stavbách došlo k navýšeniu majetku o 4 676,74 tis. € z dôvodu najmä
realizácie parkovísk, chodníkov, prevodu trafostanice a rekonštrukcie miestnych komunikácii, pešej
zóny, ľadovej plochy atď. Zníženie hodnoty pozemkov bol z dôvodu ich odpredaja. Nárast
ostatného dlhodobého hmotného majetku bol najmä z dôvodu zabezpečenia vozového parku
a ostatnej techniky pre Technické služby mesta Svidník.
Inventarizácia majetku, záväzkov a finančných prostriedkov mesta bola prevedená ku
dňu 30.11.2012 a k 31.12.2012 v súlade s ustanoveniami § 29 a 30 zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Smernice primátora mesta Svidník č. 4/2003

na zabezpečenie inventarizácie majetku a záväzkov v samospráve mesta.
Výsledky
inventarizácie sú zapracované do účtovných závierok so stavom ku dňu 31.12.2012, tak za
mesto ako aj v organizáciách spravujúcich majetok mesta, vrátane škôl a školských zariadení.

C. ZÁVER
Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2012 je spracovaný v súlade s
príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.
Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2012 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o
obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený na 15 dní spôsobom v meste 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 znení neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2012
vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Svidník k
31.12.2012 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Výsledky hospodárenia mesta Svidník za rok 2012, z nich vypracovaný návrh
na schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia
mesta Svidník za rok 2012, odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť.

Ing. Stanislav FEK
hlavný kontrolór mesta

