Príloha č.5
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Gbely za rok 2010
Po skončení rozpočtového roka 2010 Mesto Gbely súhrnne spracovalo údaje o rozpočtovom
hospodárení do záverečného účtu mesta v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého návrh predkladá
na schválenie mestskému zastupiteľstvu v zákonom stanovenej lehote.
V zmysle § 18f odst. 1c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Gbeloch toto

odborné stanovisko
k záverečnému účtu Mesta Gbely za rok 2010
Rozpočet Mesta Gbely na rok 2010 bol schválený uznesením M s Z č. 356/2009 dňa 14.12.2009 s
rozpočtovými zdrojmi vo výške 5 901 187 EUR na strane príjmov i výdavkov. Rozpočet mesta bol
zostavený ako vyrovnaný.
V priebehu roka bolo potrebné prijať viacero rozpočtových opatrení. Išlo najmä o presuny
rozpočtových prostriedkov a zvýšenie výdavkov v nadväznosti na dosiahnuté vyššie príjmy na
niektorých položkách. V roku 2010 bol rozpočet Mesta Gbely zmenený v zmysle § 14 zák. č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy osemkrát, kde posledná zmena bola
schválená dňa 13.12.2010 uznesením č. 10/2010. Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový
vo výške 62 211 EUR. Bežný rozpočet bol schválený ako schodkový vo výške 10 702 EUR.
V zmysle § 21c zák. č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p..
Podľa tohto ustanovenia mesto mohlo zostaviť bežný rozpočet aj ako schodkový za predpokladu, že
rozpočet ako celok je vyrovnaný, resp. prebytkový. Uvedená výnimka platila do 31.12.2010.
Schodok kapitálového a bežného rozpočtu vo výške 72 913 EUR bol vykrytý finančnými
operáciami – prebytkom finančných operácií vo výške 74 405 EUR.
Rozpočet po ôsmej zmene, po zapracovaní dotácií zo ŠR na stranu príjmov a výdavkov bol
prebytkový vo výške 1 492 EUR.

Skutočnosť
Podľa § 16 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) mesto skončilo rozpočtové hospodárenie v rámci bežného
a kapitálového rozpočtu v roku 2010 so schodkom vo výške 119 792,34 EUR.
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je vykrytý zostatkom finančných operácií, ktorý bol vo
výške 176 317,89 EUR.
Na základe vyššie uvedeného výsledok hospodárenia za rok 2010 bol vo výške 56 525,55 EUR,
z ktorého sa vylučujú nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo Štátneho rozpočtu SR na prenesený
výkon štátnej správy na úseku školstva vo výške 1 211,26 EUR a nevyčerpaná dotácia na dopravu
detí do a zo školy vo výške 281,68 EUR.
Výška prebytku po vylúčení nevyčerpanej dotácie z roku 2010 je 55 032,61 EUR, ktorý je
navrhnutý použiť na tvorbu rezervného fondu.

Pozitívne je za rok 2010 potrebné zhodnotiť štvornásobný nárast v kapitálových príjmoch
v porovnaní s rokom 2009, kde najvyšší 47% podiel vykazuje Grant „Stavebné úpravy ZŠsMŠ“ vo
výške 1 309 378 EUR (MVaRR). Ďalšími najvýznamnejšími položkami v kapitálových príjmoch
boli:
• Predaj ČOV skutočné plnenie 248 739 EUR v zmysle Kúpno-predajnej zmluvy;
• Predaj pozemkov na IBV Majerky 59 064 EUR (v roku 2010 mesto odpredalo na základe
Zmlúv o budúcej kúpnej zmluvy 6 pozemkov. Celkovo je predaných 21 pozemkov
z celkového počtu 30);
• Predaj pozemkov a dlhodobého hmotného majetku 9 362 EUR (vysporiadanie pozemkov
pod rodinnými domami a záhrady);
• Granty a dotácie:
o Grant „Zberný dvor odpadov Gbely“ vo výške 570 999 EUR (MŽP SR);
o Grant „Kanalizácia Medlenova“ vo výške 251 770 EUR (MŽP SR);
o Grant „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice“ vo výške 205 767 EUR
(MVaRR SR);
Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 841 132 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 v sume
2 798 443 EUR, čo je 98,50 % plnenie.
Skutočný daňový príjem bol 1 295 159 EUR, kde výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve bol 1 038 587 EUR t.j. 99,26% čo je o 7 776 EUR nižší príjem oproti rozpočtu. Príjem
na dani z nehnuteľností bol 256 572 EUR, t.j. 96,02%.
V rámci finančných operácií bol v roku 2010 dočerpaný úver na rekonštrukciu MK v Gbeloch vo
výške 196 488 €, bola zapojená nevyčerpaná dotácia z roku 2009 vo výške 20 214 EUR, na krytie
kapitálových výdavkov a splácanie istín vo výške 562 084 EUR bol čerpaný rezervný fond a boli
odpredané akcie BVS Bratislava vo výške 109 175EUR. Finančné operácie boli plnené na 96,91%.
Mierne neplnenie bolo pri eurofondovom úvere, ktorého čerpanie je presunuté do roku 2011.
Zníženie stavu záväzkov v porovnaní s rokom 2009 je spôsobené najmä poklesom úverovej
zadlženosti.
Názov banky

účel

zostatok
k 31.12.2009
(EUR)
425 041

zostatok
k 31.12.2010
(EUR)
410 399

ŠFRB

Výstavba bytového domu

ŠFRB

Zariadenie soc. služieb

414 846

396 665

ŠFŽP

Kanalizácia

28 261

0

Dexia banka Slovensko

Rekonštrukcia MK

289 334

254 479

Dexia banka Slovensko

výstavba telocvične

358 494

331 939

Dexia banka Slovensko

Rekonštrukcia MK

292 931

455 459

Dexia banka Slovensko

Krátkodobý preklenovací

539 270

Environmentálny fond

Kanalizácia

86 305

79 667

2 434 482

1 928 608

Spolu

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh
prijať návratné zdroje financovania, len ak:
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• celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
• suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Ukazovatele zadlženosti:

Bankové úvery bez ŠFRB

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

32,10%

37,23%

40,62%

4,37%

4,14%

4,77%

Obmedzenie
zákonom
< 60%

k bežným príjmom
Dlhová služba k bežným

< 25%

príjmom
Mesto v roku 2010 dodržalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa
ustanovenia § 17 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..
Pri kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vykonávanej v roku 2010 som nezistila nedostatky,
ktoré by dokumentovali nehospodárne, neefektívne a neúčelné nakladanie s finančnými
prostriedkami mesta.
Mesto vysporiadava finančné hospodárenie s fyzickými a právnickými osobami, ktorým poskytlo
prostriedky zo svojho rozpočtu a rieši finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k štátnym fondom.
Mesto v roku 2010 poskytlo dotácie v súlade so VZN o dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb a na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel. K 31.12.2010 boli vyúčtované všetky dotácie

Záver
V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2010 je primeranou formou a
spôsobom špecifikované plnenie, resp. neplnenie jednotlivých položiek príjmov aj výdavkov
rozpočtu mesta v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. V prílohe k záverečnému účtu
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách je zahrnutá bilancia aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta tak, ako to ukladá
ustanovenie § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súlade s ustanoveniami § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve bola vykonaná
inventarizácia majetku a záväzkov mesta. Ročná účtovná závierka bola spracovaná v zmysle
zákona 431/2002 Zb. o účtovníctve a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a zostavená v členení účtovných výkazov pre rozpočtové organizácie a obce.
Stavy peňažných prostriedkov na mimorozpočtových peňažných fondoch a vedených účtoch
súhlasia s účtovnými zápismi, výkazmi a účtovnými dokladmi.
Súčasťou záverečného účtu je aj čerpanie peňažných fondov. Mesto vedie celkom dva fondy :
rezervný fond a sociálny fond.
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Predmetom záverečného účtu je aj vysporiadanie vzťahov organizácií zriadených mestom. Ide
o subjekty: rozpočtová org. ZŠ s MŠ Gbely, príspevkové org. – M s KZ Gbely a ZUŠ Gbely
a obchodnú spoločnosť Správa mestského majetku, spol. s r.o..
Na základe spracovateľa záverečného účtu doporučujem prijatie návrhu, ktorý je uvedený v bode 2)
záverečného účtu, t. j. celý upravený prebytok hospodárenia vo výške 55 032,61 EUR previesť do
rezervného fondu.
Ročná účtovná závierka mesta bola v súlade § 9, ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
overená audítorom. Správa nezávislého audítora uvádza, že závierka poskytuje pravdivý
a objektívny pohľad o finančnej situácii mesta Gbely k 31. decembru 2010 a výsledkoch jej
hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom
o účtovníctve. Audit bol uskutočnený v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA.
Záverečný účet mesta Gbely za rok 2010 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 15 dní pred
zasadnutím Mestského zastupiteľstva, čím boli splnené ustanovenia §9, ods.3 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Predložený záverečný účet za rok 2010 je prehľadne spracovaný, odborne na patričnej úrovni, je
vhodne doplnený tabuľkami, čo zvyšuje jeho výpovednú hodnotu.
Vyhodnotením hospodárenia mesta za rok 2010 môžem konštatovať, že mesto splnilo základné
poslanie a to zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh.
Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam mestskému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu
mesta Gbely za rok 2010 uzavrieť s výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Gbely 28.02.2011

Ing. Mária Poláková
hlavný kontrolór
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