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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Podľa § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň § 34 ods. 2 písm. b/ Zásad rozpočtového 
hospodárenia mesta Spišské Vlachy vypracuje hlavná kontrolórka odborné stanovisko k návrhu 
záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve. 

 
Zhodnotenie doterajšieho stavu: 

- predložené podľa vyššie uvedených predpisov 
Zdôvodnenie novej úpravy: 

- žiadne 
Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 

- žiaden 
Dopad na personálne náklady: 

- žiadne 
Potreba úpravy predpisovej základne mesta: 

- nie 
Dopad na činnosti ostatných orgánov mesta: 

- nie 
Variantné riešenia: 

- žiadne 
Riešenie odporúčane spracovateľom: 

-  

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch, 26.06.2017 

 

Mgr. Margita Šefčíková 
hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Po prerokovaní predloženého materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

 

I. berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2016  
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V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta 

Spišské Vlachy za rok 2016. 
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2016 (ďalej len „odborné 
stanovisko“)  som spracovala na základe návrhu záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2016, 
ktorý bol zverejnený dňa 12.06.2017, ako aj na základe ďalších predložených podkladov. 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2016 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je 
predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30. júna 
rozpočtového roka.  

1) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu 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 č. 583/2004 Z. z.“). 

2) Dodržanie informačnej povinnosti 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli 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 č. 583/2004 Z. z. 

3) Dodržanie povinnosti auditu 

Mesto si splnilo povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. a dalo si overiť účtovnú 
závierku audítorom podľa § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Audit 
vykonala spoločnosť AV Audit, s.r.o., Spišská Nová Ves. 

4) Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 
Z. z. : 

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. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta, 
e. prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých 

príjemcov, 
f. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
g. 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, ktorá je záväzná pri zostavení, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov 
územnej samosprávy. 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. 
a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do 
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záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. finančne usporiadalo svoje 
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, 
taktiež usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. 

1) Rozpočtové hospodárenie 

Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný a schválený bol uznesením mestského 
zastupiteľstva v Spišských Vlachoch č. 185/VII/2016 zo dňa 11.05.2016. Bežný rozpočet bol 
zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, pričom schodok mal byť 
krytý prebytkom bežného rozpočtu. 

Údaje sú uvádzané v eurách 

Príjmy  Výdavky  

bežné 2 749 282 bežné 2 647 430 

kapitálové 0 kapitálové 16 450 

príjmy spolu 2 749 282 výdavky spolu 2 663 880 

finančné operácie 15 082 finančné operácie 100 484  

rozpočet spolu 2 764 364 rozpočet spolu 2 764 364 

 

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2016 zmenený 4 rozpočtovými opatreniami: 

- dňa 29.06.2016 MsZ schválilo uznesením č. 205/VII/2016 rozpočtové opatrenie č. 1 
- dňa 09.09.2016 MsZ schválilo uznesením č. 228/VII/2016 rozpočtové opatrenie č. 2 
- dňa 18.12.2016 MsZ schválilo uznesením č. 249/VII/2016 rozpočtové opatrenie č. 3 
- dňa 08.02.2017 MsZ zobralo na vedomie uznesením č. 261/VII/2017 rozpočtové opatrenie č. 4 

Rozpočet mesta bol aj po zmenách vyrovnaný. 

Údaje sú uvádzané v eurách 

Príjmy  Výdavky  

bežné 2 841 559 bežné 2 605 159 

kapitálové 74 170 kapitálové 43 960 

príjmy spolu 2 915 729 výdavky spolu 2 649 119 

finančné operácie 15 082 finančné operácie 281 692 

rozpočet spolu 2 930 811 rozpočet spolu 2 930 811 

 

1.1. Plnenie rozpočtu príjmov 

Bežné príjmy tvorili daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery zo štátneho rozpočtu. 
Kapitálové príjmy tvorili príjmy z predaja pozemkov a transferov zo štátneho rozpočtu. 

Mesto plnilo rozpočet príjmov nasledovne: 

Údaje sú uvádzané v eurách 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Bežné príjmy 2 749 282  2 841 559 2 865 139,28 

Kapitálové príjmy 0 74 170 74 170 

Skutočné bežné príjmy boli vyššie než rozpočtované o 23 580,28 € (+ 1 %).  
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1.1.1.  Plnenie rozpočtu bežných príjmov 

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery). Ich 
plnenie bolo nasledovné: 

Údaje sú uvádzané v eurách 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Daňové príjmy 1 444 247,00 1 526 453,79 1 526 453,79 

Nedaňové príjmy 75 507,00 86 114,00 107 290,88 

Granty a transfery 1 229 528,00 1 227 588,00 1 231 394,61 

 

1.1.1.1. Daňové príjmy 

Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej mestu zo štátu, 
tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu, ktorá v roku 2016 tvorila 90 % celkových daňových príjmov 
(48 % celkových bežných príjmov). 

Výnos podielových daní od roku 2014 dokumentuje nasledovná tabuľka : 

Údaje sú uvádzané v eurách 

Rok Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

2014 1 054 000,00 1 054 000,00 1 057 297,00 

2015 1 150 787,00 1 180 787,00 1 194 127,13 

2016 1 297 185,00 1 377 185,00 1 377 373,56 

Vývoj dane z nehnuteľností dokumentuje nasledovná tabuľka: 

Údaje sú uvádzané v eurách 

Rok Upravený rozpočet Skutočnosť 

2014 83 200,00 80 100,46 

2015 84 087,00 83 667,61 

2016 83 727,00 83 992,34 

Vývoj plnenia výnosu z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 
Údaje sú uvádzané v eurách 

Rok Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov a nebyt. 
priestorov 

Poplatok za komunál. 
odpad a drobný stavebný 

odpad 

2014 22 988,85 55 952,32 1 159,29 61 093,54 

2015 24 020,61 58 405,26 1 241,74 65 570,51 

2016 24 692,38 58 096,03 1 203,93 59 947,29 

Príjmy z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli nižšie než sa predpokladalo, a to 
o 1 927,71 €, čo predstavuje plnenie na 97 %. Zároveň je potrebné upozorniť, že mesto 
z dosahovaných výnosov nepokrýva náklady na likvidáciu komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu a preto snahou mesta by malo byť zvýšenie výnosov tohto poplatku a zníženie 
nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 

1.1.1.2. Nedaňové príjmy 
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Zahŕňajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov. 
Pri ich plnení bola zaznamenaná výraznejšia kladná odchýlka, t. j. výnos bol o 21 176,88 € vyšší než 
predpokladaný, čo predstavuje plnenie na 125 %. 

Plnenie bolo nasledovné:  

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť / Plnenie v % 

Z podnikania a vlastníctva 
majetku 

34 917,00 36 368,00 39 144,66 / 108 % 

Administratívne a iné poplatky 29 305,00 29 609,00 42 544,61 / 144 % 

Úroky 170,00 480,00 626,95 / 131 % 

Iné nedaňové príjmy 11 115,00 19 657,00 24 974,66 / 127 % 

 

 Prehľad plnenia nedaňových príjmov v rokoch 2014 - 2016: 

Rok Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania 
a vlastníctva majetku Administratívne a iné poplatky 

2014 99 956,08 42 875,42 46 416,73 

2015 93 284,19 36 099,53 31 077,47 

2016 107 290,88 39 144,66 42 544,61 

 

Granty a transfery: 

Ide o príjmy získané v rámci sektora verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na financovanie 
preneseného výkonu štátnej správy. Mestu boli poskytnuté granty a transfery spolu vo výške 
1 231 394,61 €. 

 2014 2015 2016 

Granty a transfery 1 243 030,36 1 346 341,15 1 231 394,61 

  

1.1.2.  Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov 

Schválený rozpočet vlastných kapitálových príjmov vo výške 0 € sa v priebehu roka upravoval podľa 
získaných príjmov z predaja majetku mesta (42 170 €) a transferov zo štátneho rozpočtu (32 000 €), 
a to až na úroveň 74 170,00 €.  

1.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov v rokoch 2014 - 2016: 

Rok Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť / Plnenie v % 

2014 2 490 798,00 2 713 428,00 2 537 726,64 / 93 % 

2015 2 645 114,00 2 832 546,00 2 836 090,68/ 100 % 

2016 2 764 364,00 2 930 811,00 2 897 472,25 /  99% 

 

1.2.1.  Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov 

Rok Upravený rozpočet Skutočnosť / Plnenie v % 

2016 2 605 159,00 2 605 068,04 / 100 % 

Nižšie než rozpočtované boli výdavky: 
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− výkonných a zákonodarných orgánov o 1 588,02 € (plnenie na 99 %) 
− cestnej dopravy o 385,76 € (plnenie na 94 %) 
− nakladania s odpadovými vodami o 281,38 € (plnenie na 95 %) 
− rozvoja bývania o 1 428,87 € (plnenie na 81 %) 
− rozvoja obcí o 2 464,79 € (plnenie na 98 %) 
− kultúrnych služieb o 3 388,76 € (plnenie na 95 %) 

Vyššie než rozpočtované boli bežné výdavky primárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou 
o 10 040,84 € (plnenie na 101 %). 

1.2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov 

Rok Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť / Plnenie v % 

2016 16 450,00 43 960,00 11 702,35 / 27 % 

Kapitálovými výdavkami boli financované: 

- projektová dokumentácia   2 500,00 € 
- mulčovač     3 449,90 € 
- spevnenie krajnice na Ulici Komenského 5 752,45 € 

1.3. Finančné operácie 

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov 
a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj 
poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté 
zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov 
a výdavkov rozpočtu mesta. 

Príjmové finančné operácie: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť / Plnenie v % 

Prostriedky z predchádzajúcich 
rokov 15 082,00 15 082,00 15 081,94 / 100 % 

Výdavkové finančné operácie: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť / Plnenie v % 

Splácanie istín 100 484,00 281 692,00 280 701,86  / 100 % 

Prostredníctvom výdavkových finančných operácií sa uhradili splátky istín úverov: 

- úver terminovaný   78 060 € 
- úver municipálny   193 192 € 
- Štátny fond rozvoja bývania  9 449,86 € 

Splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi bola zaúčtovaná v bežnom rozpočte vo 
výške 55 861,74 €. 

Nerozpočtované pohyby: 

Nerozpočtované príjmy spolu:  116 073,02 € 

Nerozpočtované výdavky spolu: 101 801,37 € 

 

Mimorozpočtové zdroje hospodárenia  
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Mesto Spišské Vlachy v roku 2016 krylo výdavky rozpočtu aj prostredníctvom mimorozpočtových 
zdrojov hospodárenia, ktoré sú zhromaždené na účelovo určených účtoch peňažných fondov. 
 

Názov fondu Počiatočný stav Príjem Výdaj Konečný stav 

Rezervný fond 98 647,89 51 627,74 20 021,66 130 253,97 

Fond rozvoja bývania 597,01 0,02 0,00 597,03 

Kaučný fond 6 961,35 3 223,79 3 180,60 2 264,67 

Sociálny fond 2 221,48 3 223,79 3 180,60 2 264,67 

SPOLU 108 427,73 54 851,55 23 202,26 140 077,02 

 
Mesto napriek opakovane vytýkanému nedostatku naďalej netvorí fond prevádzky, údržby a opráv 
v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, 
podľa ktorého vlastník z dohodnutého nájomného tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne 
minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu. 

1.4. Výsledok hospodárenia 

Princíp rozpočtového hospodárenia znamená, že mesto je povinné hospodáriť v súlade so schváleným 
rozpočtom, ktorý sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. V priebehu rozpočtového roka musí 
mesto sledovať vývoj svojho hospodárenia a v prípade potreby prijímať potrebné opatrenia. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako 
výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo 
schodok rozpočtu mesta. 

Hospodárenie mesta dokumentuje nasledovná tabuľka: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť v €/ Plnenie na % 

Bežné príjmy 2 749 282,00  2 841 559,00 2 865 139,28 / 101 % 

Bežné výdavky 2 647 430,00 2 605 159,00 2 605 068,04 /  100% 

Prebytok bežného rozpočtu 101 852,00 236 400,00 260 071,24 

Kapitálové príjmy 0 74 170,00 74 170,00 / 100 % 

Kapitálové výdavky 16 450,00 43 960,00 11 702,35 / 27 % 

Prebytok/schodok 
kapitálového rozpočtu 

-16 450,00 30 210,00 62 467,65 

Príjmy celkom 2 749 282 2 915 729 2 939 309,28 

Výdavky celkom 2 663 880 2 649 119 2 616 770,39 

Prebytok rozpočtu 85 402 266 610 322 538,89 

Príjmové finančné operácie 15 082 15 082 15 081,94 

Výdavkové finančné operácie 100 484 281 692 280 701,86 

Zostatok finančných operácií -85 402 -266 610 - 265 619,92 

Nerozpočtované príjmy   116 073,02 

Nerozpočtované výdavky   101 801,37 

Rozdiel   14 271,65 

PRÍJMY SPOLU vrátane 
nerozpočtovaných 

  3 070 464,24 

VÝDAVKY SPOLU vrátane 
nerozpočtovaných 

  2 999 273,62 

HOSPODÁRENIE MESTA   71 190,62 
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Hospodárenie mesta Spišské Vlachy za rozpočtový rok 2016 skončilo s rozpočtovým prebytkom vo 
výške 71 190,62 €. 

V súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. sa z prebytku rozpočtu vylučujú nevyčerpané účelovo 
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 
Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. Na základe uvedeného sa z prebytku rozpočtu 
vylučujú nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky, a to vo 
výške 41 630,84 €. V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. sa z prebytku rozpočtu vylučujú aj 
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov vo výške 675 €. 

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch v banke: 

Na účtoch v banke bol k 31.12.2016 vykázaný zostatok spolu vo výške     191 136,40 € 

Po vylúčení prostriedkov: 
− vo fondoch mesta     
− nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo 

štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu 

spolu vo výške           182 382,86 € 

Po pripočítaní finančných prostriedkov v pokladnici mesta             877,44 €  

Zostatok                9 630,98 € 

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. platí, že o použití zostatku peňažných fondov rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo. Zároveň však platí podľa § 15 ods. 4 citovaného zákona, že mesto vytvára 
rezervný fond  vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu.  
V tejto súvislosti odporúčam, aby mestské zastupiteľstvo rozhodlo o prevedení vyššie uvedeného 
zostatku do rezervného fondu.   

V súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. („ pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu obce a 
rozpočtu vyššieho územného celku alebo prebytku rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku 
ako subjektov verejnej správy sa uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu“) obsahuje 
návrh záverečného účtu aj výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 s výsledným 
prebytkom vo výške 323 062 €.          

2) Bilancia aktív a pasív 

Návrh záverečného účtu obsahuje bilanciu aktív a pasív mesta.  

Bilancia aktív: 

Názov Počiatočný stav k 01.01.2016 v € Konečný stav k 31.12.2016 v € 

SPOLU MAJETOK 5 169 161,12  5 043 205,81 

Neobežný majetok 4 607 331,82 4 459 705,34 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 4 015 764,95 3 868 138,47 

Dlhodobý finančný majetok 591 566,87 591 566,87 

Obežný majetok 559 058,97 578 576,62 

Zásoby 182,31 444,24 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 237 856,64 224 985,96 

Dlhodobé pohľadávky 25 034,82 25 034,82 
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Krátkodobé pohľadávky 34 277,37 35 940,85 

Finančné účty 261 707,83 292 180,75 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 
dlhodobé 

0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 
krátkodobé 

0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 2 770,33 4 923,85 

 

Bilancia pasív: 

Názov Počiatočný stav k 01.01.2016 v € Konečný stav k 31.12.2016 v € 

Vlastné imanie a záväzky spolu: 5 169 161,12 5 043 205,81 

Vlastné imanie 1 650 144,77 1 905 150,00 

Oceňované rozdiely 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 1 650 144,77 1 905 150,00 

Záväzky 1 584 989,04 1 314 789,11 

Rezervy 1 140,00 1 140,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 252 938,58 266 606,80 

Dlhodobé záväzky 249 022,72 238 164,56 

Krátkodobé záväzky 161 797,97 160 039,98 

Bankové úvery  920 089,77 648 837,77 

Časové rozlíšenie 1 934 027,31 1 823 266,70 

 

Majetkové účasti mesta: 

− mesto Spišské Vlachy je zakladateľom a jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestské 
lesy a majetky, spol. s.r.o. 

− mesto Spišské Vlachy je spoločníkom obchodnej spoločnosti EKOVER, spol. s.r.o. s vkladom 
vo výške 20 414,26 € 

− mesto Spišské Vlachy je akcionárom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad 
s počtom akcií 15 287 ks v celkovej menovitej hodnote 507 375,53 € 

3) Prehľad o stave a vývoji dlhu       

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ust. § 17 ods. 6 zákona č. 
583/2004 Z. z. Podľa citovaného ustanovenia môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné 
zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, 

pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne. 

Podľa § 17 ods. 7, 8 zákona č. 583/2004 Z. z. celkovú sumu dlhu mesta tvorí: 
− súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, 
− súhrn záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta.  
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Návrh záverečného účtu obsahuje údaje o stave a vývoji dlhodobých bankových úverov, ostatných 
úverov a krátkodobých dodávateľských záväzkoch. 

Dlhodobé bankové úvery: 

− Municipálny úver  
− Terminovaný úver 

 Zostatok úveru v € 

Municipálny úver 219 936,79 

Terminovaný úver 428 900,98 

SPOLU 648 837,77 

Ostatné úvery: 

− Štátny fond rozvoja bývania 

 Zostatok úveru k 31.12.2014  Zostatok úveru k 31.12.2015 Zostatok úveru k 31.12.2016 

Štátny fond rozvoja bývania 243 001,73 233 893,38 224 443,52 

Krátkodobé dodávateľské záväzky: 

− k 31.12. 2016 sú vo výške 19 322,99 €  

V roku 2016 zaplatilo mesto na úrokoch zo všetkých úverov spolu 54 596,11 €. 

Rok Suma úrokov v € 

2016 54 596,11 

2015 65 534,47 

2014 71 867,88 

Vývoj dlhu : 

Dlžník Suma dlžnej istiny v € 

Mesto Spišské Vlachy 

Úver  2014 2015 2016 

Dlhodobé 1 101 102,77 920 089,77 648 837,77 

ŠFRB 243 001,73 233 893,38 224 443,52 

SPOLU 1 344 104,50 1 153 933,15 873 281,29 

Úverová zaťaženosť mesta: 

celková suma dlhu mesta k 31.12.2016 podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.   682 504,29 € 

skutočné bežné príjmy k 31.12.2015                 2 788 001,48 € 

Úverová zaťaženosť mesta v pomeru ku bežným príjmom bola 24,48 % a spĺňa teda zákonom 
učenú hranicu celkovej sumy dlhu mesta podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.  (60 %) 

skutočné bežné príjmy k 31.12.2016                 2 952 822,08 € 

Úverová zaťaženosť mesta v pomeru ku bežným príjmom k 31.12.2016 bola 23,11 % a spĺňa 
teda zákonom učenú hranicu celkovej sumy dlhu mesta (60 %) 

Dlhová služba mesta: 

Suma splatenej istiny a úrokov k 31.12.2016 podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.    
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335 297,97 € 

skutočné bežné príjmy k 31.12.2015 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b/  zákona č. 583/2004 Z. z. o 
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z 
rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo 
zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu 

1 441 660,33 € 

Dlhová služba mesta bola na úrovni 23,25 %, teda nedošlo k prekročeniu zákonom stanovenej hranice 
25 % podľa § 17 ods. 6 písm. b/  zákona č. 583/2004 Z. z. 

skutočné bežné príjmy k 31.12.2016 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b/  zákona č. 583/2004 Z. z. o 
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z 
rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo 
zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu 

1 678 057,65 € 

Dlhová služba mesta k 31.12.2016 bola na úrovni 19,98 %, teda nedošlo k prekročeniu zákonom 
stanovenej hranice 25 % podľa § 17 ods. 6 písm. b/  zákona č. 583/2004 Z. z. 

4) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

Mesto Spišské Vlachy nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

5) Prehľad o poskytnutých dotáciách 

Mesto Spišské Vlachy poskytlo v roku 2016 zo svojho rozpočtu dotácie v súlade s ust. § 7 ods. 4 
zákona č. 583/2004 Z. z. a VZN č. 2/1015. 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schválilo uznesením č. 185/VII/2016 zo dňa 11.05.2016 
finančný rozpočet mesta na rok 2016, v rámci ktorého vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre 
rok 2016 vo výške 19 988 €, pričom skutočné výdavky predstavovali sumu 19 500 €. 

Príjemca dotácie Výška poskytnutej dotácie Vyúčtovaná dotácia 

Tenisovo-hokejový klub Spišské Vlachy 1 500,00  1 500,00  

MŠK Tatran  Spišské Vlachy 15 500,00  15 500,00  

MOTOCROSS CLUB – Spišské Vlachy 1 000,00  1 000,00  

Spišský Lukostrelecký Klub Spišské Vlachy 500,00  500,00 

Športový klub stolného tenisu Spišské Vlachy 1 000,00  1 000,00 

Spolu 19 500,00 19 500,00 

 

6) Údaje o podnikateľskej činnosti 

Mesto Spišské Vlachy nie je držiteľom živnostenského listu a nevykonáva podnikateľskú činnosť vo 
vlastnom mene.  

Mesto Spišské Vlachy je zakladateľom obchodnej spoločnosti Mestské lesy a majetky, spol. s.r.o., so 
sídlom ul. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 36 574 627. Záverečný účet obsahuje prehľad 
hospodárenia uvedenej obchodnej spoločnosti v rokoch 2015 a 2016. 

Výsledok hospodárenia v rokoch 2014 – 2016: 
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 2014 2015 2016 

Náklady 227 036,00 188 014,39 123 603,73 

Výnosy 205 490,00 181 068,70 130 995,56 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením 

-21 545,00 - 6 945,69 7 391,83 

Výsledok hospodárenia po 
zdanení 

-22 506,00 - 7 905,69 6 431,83 

 

Ďalšie údaje z hospodárenia obchodnej spoločnosti k 31.12.2016: 

Majetok spolu      32 139,24 € (37 985,32 € k 31.12.2015) 
z toho pohľadávky z obchodného styku   24 553,85 € (35 499,34 € k 31.12.2015) 

Vlastné imanie a záväzky spolu    32 139,24 € (37 985,32 € k 31.12.2015) 
z toho vlastné imanie     -32 579,68 € (-39 011,51 € k 31.12.2015) 

záväzky     64 718,92 € (76 996,83 € k 31.12.2015) 
z toho dlhodobé záväzky   4 417,75 € (4 209,74 € k 31.12.2015) 

krátkodobé záväzky   57 444,57 € (68 522,54 € k 31.12.2015) 
 z toho záväzky v obchodnom styku 45 217,08 € (50 513,90 € k 31.12.2015) 

7) Hodnotenie programov rozpočtu 

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. bol rozpočet na roky 2016 – 2018 zostavený ako programový 
rozpočet (schválený uznesením MsZ č. 185/VII/2016 zo dňa 11.05.2016). Výdavky rozpočtu mesta 
boli alokované do 14 základných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky 
a projekty. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný 
svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia 
príslušných cieľov. 

V prehľade chýba zhodnotenie plnenia stanovených cieľov jednotlivých podprogramov.  

Záverečný účet obsahuje zhodnotenie finančného plnenia jednotlivých programov. V prípade väčšiny 
programov a podprogramov sa plnenie výdavkov pohybovalo v rozmedzí 91 – 100 %. Nižšie plnenie 
programových výdavkov bolo zaznamenané v programe bývanie (80 %). Vyššie plnenie 
programových výdavkov bolo zaznamenané v podprograme školské jedálne (118 %) a 

   

ZÁVER: 

Záverečný účet mesta Spišské Vlachy je vypracovaný v súlade s § 16 zákon č. 583/2004 Z. z., 
obsahuje údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad 
o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov 
a hodnotenie plnenia programov mesta. 

Pred prerokovaním a schválením záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2016 bola splnená 
zákonná podmienka 15-dennného zverejnenia na verejnú diskusiu v súlade s ust. § 9 ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.  je mesto povinné dať si overiť účtovnú závierku 
podľa zákona o účtovníctve. Táto povinnosť bola splnená. 
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V nadväznosti na § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. odporúčam mestskému zastupiteľstvu 
v Spišských Vlachoch na základe preskúmania poskytnutých údajov a ukazovateľov uzatvoriť 
prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2016 s výrokom : 

„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Spišské Vlachy za rok 2016 
bez výhrad“ 

V Spišských Vlachoch, dňa 23.06.2017 

 

 

Mgr. Margita Šefčíková 
hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy 

 

 


