
Stanovisko hlavného kontrolóra  

k záverečnému účtu mesta Nováky za rok 2016.  

 

 Záverečný účet mesta je súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie 

mesta za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór je povinný predložiť v súlade s § 18f, ods. 1. písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odborné stanovisko 

k záverečnému účtu mesta.  

 Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých aspektov 

a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať. Jednotlivé jeho 

kroky sú zostavené do nasledovnej postupnosti:  

 

 

 

 1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2016  

 

 1.1. Súlad záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 Návrh záverečného účtu Mesta Nováky je v súlade s požadovanými právnymi normami, ktoré jeho 

zostavenie odborne a právne definujú a podmieňujú, a to predovšetkým so zákonom č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, konkrétne § 16 ods. 5. Preukázateľne obsahuje:  

- rozpočet mesta Nováky v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou a to vnútorne členený na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové 

výdavky a finančné operácie  

- bilanciu aktív a pasív (v samostatnej prílohe - súvaha) 

- prehľad o stave a vývoji dlhu  

- údaje o hospodárení rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta,  

- hodnotenie plnenia programov mesta. 
 

 

 1.2. Overenie účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtového hospodárenia audítorom  

 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, konkrétne § 16 ods. 3, mesto je povinné 

dať si overiť účtovnú závierku. Mesto túto povinnosť splnilo a Správa audítora za rok 2016 bola 

súčasťou materiálov MsR dňa 4. 4. 2017 a je súčasťou materiálov predložených do MsZ konaného dňa 

24. 4. 2017. 

 

 1.3. Zverejnenie návrhu záverečného účtu mesta zákonným spôsobom  

 V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 9 ods. 2, je mesto povinné zverejniť 

záverečný účet mesta najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia 

obce vyjadriť. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 16 ods. 7, súčasne hovorí, že pred 

schválením sa návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu. Táto podmienka bola 

splnená, dňa 5. 4. 2017 bol záverečný účet umiestnený na úradnej tabuli mesta Nováky a zároveň na 

internetovej stránke mesta.  

 



 1.4. Hospodárenie a finančné vzťahy mesta vo vzťahu k okolitým subjektom  

 V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto musí 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli 

prostriedky svojho rozpočtu, ako i usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov, možno konštatovať, že všetky tieto 

vzťahy boli riadne vysporiadané a zúčtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a zákonom č 523/2004 Z. z. a rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov.  

 Konštatujem, že návrh záverečného účtu bol zostavený a predložený v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi a obsahuje všetky zákonné náležitosti, vrátane formálnej stránky návrhu a jeho 

predpísanej štruktúry.  

 

 

 1.5. Plnenie rozpočtu mesta  

 Rozpočet mesta Nováky je v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, vnútorne členený na kapitálové 

príjmy, kapitálové výdavky, bežné príjmy, bežné výdavky a finančné operácie.  

 Porovnanie skutočných príjmov a výdavkov z konca hospodárskych rokov 2014 a 2015 je 

zohľadnené v nasledujúcej tabuľke aj s príslušnými indexmi rastu: 

 

Skutočné príjmy  2015 2016 
Index 

rastu 

Kapitálové príjmy 57 297 280 852 4,90 

Bežné príjmy 4 000 262 4 208 057 1,05 

Finančné operácie 804 286 708 711 0,88 

Príjmy spolu  4 861 845 5 197 620 1,07 

    
Skutočné výdavky   2015 2016 

Index 

rastu  

Kapitálové výdaje 693 905 521 195 0,75 

Bežné výdaje 3 600 792 3 844 695 1,07 

Finančné operácie 182 109 708 711 3,89 

Výdavky spolu  4 476 806 5 074 601 1,13 

 

 Rozpočet mesta Nováky na rok 2016 bol schválený uznesením č. 217/2015, prijatým na rokovaní 

MsZ dňa 23. novembra 2015. Zmeny rozpočtu boli vykonávané na každom riadnom rokovaní MsZ, a to 

nasledovne:  

 22. 2. 2016  rozpočtové opatrenia schválené uzneseniami č. 250 - 251/2016; 

 25. 4. 2016 rozpočtové opatrenia schválené uzneseniami č. 279 - 282/2016; 

 22. 6. 2015 aktualizáciou rozpočtu č. 1 schválenú uznesením č. 315/2016; 

 26. 9. 2016 rozpočtové opatrenia schválené uzneseniami č. 376 - 410/2016; 

 24. 11. 2016 rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 462/2016; 

 19. 12. 2016 rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 486/2016. 

 Realizácia všetkých vyššie uvedených zmien rozpočtu prebehla v súlade s platnými citovanými 

uzneseniami a bola vykonaná oprávneným orgánom podľa § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, ako i formou rozpočtových opatrení podľa § 14 ods. 2 toho istého 

zákona.  

 



 Z dôvodu, že návrh záverečného účtu mesta Nováky, predložený na rokovanie MsZ, obsahuje 

pomerne prehľadné a podrobné členenie príjmov i výdavkov mesta podľa jednotlivých kategórii 

ekonomickej rozpočtovej klasifikácie nepovažujem za nutné ich v tejto kapitole už bližšie špecifikovať.  

 

 

 

 

 2. Bilancia aktív a pasív  

 

 Zostatková hodnota v súvahe na strane aktív je 9 504 054,64 € zostatková hodnota na strane pasív 

je tiež 9 504 054,64 €. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 je teda vo svojich zostatkových 

hodnotách vyrovnaná.  

 

 

 

 3. Údaje o stave a vývoji dlhu 

 

 Mesto Nováky malo k 1. 1. 2016 osem dlhodobých investičných úverov a v priebehu roka 2016 

MsZ schválilo prijať jeden ďalší úver, ktorý bol schválený uznesením č. 318/2016vo výške 298 487 € na 

zabezpečenie financovania kapitálových výdavkov v roku 2016. 

Peňažný ústav Účel čerpania 
Stav k 

31.12.2011 

Stav k 

31.12.2012 

Stav k 

31.12.2013 

Stav k 

31.12.2014 

Stav k 

31.12.2015 

Stav k 

31.12.2016 

Prima Banka č. 1 Municipálny úver 34 104,00 42,01 0 100 112,92 90 135,96 80 106,10 

Prima Banka č. 2 
Investičný program 

mesta z r. 2008 
354 130,00 300 221,83 246 790,08 193 323,09 139 855,87 86 394,87 

Prima Banka č. 3 
Investičný program 

mesta z r. 2010 
139 088,00 128 998,19 119 029,58 109 046,19 99 060,53 89 066,34 

Prima Banka č. 4 
Rekonštrukcia 

námestia 
198 170,00 186 722,66 175 472,55 164 199,66 152 925,74 141 632,15 

OTP Banka č. 1 Tepelné hospodárstvo 176 392,00 148 190,91 119 989,35 91 787,79 63 586,23 35 384,67 

OTP Banka č. 2 
II. etapa rekonštrukcia 

TKR 
71 000,00 66 654,61 59 454,61 52 254,61 45 054,61 37 854,61 

VÚB Banka č. 1 

Investičný program 

mesta na r. 2015 

navýšený v r. 2016 o 

nedočerpaných 121 

351,63 € 

    
38 648,37 144 023,03 

VÚB Banka č. 2 
Prekleňovací úver na 

rekonštrukciu VO     
207 910,98 0,00 

VÚB Banka č. 3 

Úver na financovanie 

kapitálových 

výdavkov v roku 2016 

          143 642,45 

 Spolu 992 100,00 895 870,21 760 600,17 725 412,26 837 178,29 758 104,22 

  

 V zmysle § 17, ods. 6. písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka. Úverová zaťaženosť mesta Nováky  k  31.12.2016 v sume 

758 104,22 €. K  úverovej zaťaženosti je povinnosť pripočítať úver z kúpy osobného automobilu vo 

výške 11 332,10 €, čo  je spolu 769 436,32 €. Celková suma dlhu mesta Nováky je 19,23 %, 

skutočných bežných príjmov roku 2015. 



 4. Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia  

 

 Potvrdzujem, že mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia mesta je v plnom súlade s 

ustanovením § 2 písm. b) a c) Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

definujúcom prebytok rozpočtu ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a 

schodok rozpočtu ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta. Je taktiež v súlade 

s § 10, ods. 3 písm. a) a b) toho istého zákona potvrdzujúcom jeho vnútorné členenie na bežné príjmy a 

bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet).  

   

 

 V zmysle §16 ods. 10 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

o d p o r ú č a m   M s Z 

uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Nováky za rok 2016 výrokom  

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

 

 

V Novákoch, dňa 12. apríla 2017 

 

 

 

Ing. Pavol Peško 

hlavný kontrolór mesta Nováky  


