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                                                                                  895/2013-a 
STANOVISKO  HLAVNÉHO KONTROLÓRA  

 K  ZÁVEREČNÉMU ÚČTU 
 

V zmysle ods.1 písm.c) § 18 f  zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nitry za rok 
2012 pred jeho schválením. 
 

Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený na mestskom zastupiteľstve dňa 
15.12.2011 uznesením č. 393/2011- MZ. 
 

Schválený rozpočet mesta bol v priebehu roka 2012 viackrát upravovaný uzneseniami 
mestského zastupiteľstva v zmysle §14 zákona č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
a primátorom mesta v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitry. Mesto Nitra vedie 
operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu 
rozpočtového obdobia.  
 

Povinnou súčasťou uzávierkových úkonov súvisiacich s návrhom záverečného účtu  
bolo i vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a peňažných prostriedkov v hotovosti. 
Vykonanou inventarizáciou boli zistené nepodstatné inventarizačné rozdiely iba na drobnom 
hmotnom majetku zúčtované do úbytkov majetku Príslušnou inventarizačnou komisiou bolo 
doporučené zistené manko riešiť v škodovej komisii. 
 

     Výsledkom hospodárenia mesta za rok 2012 je dosiahnutie prebytku vo výške 2 352 
073 EUR. Z toho bežný rozpočet bol uzavretý s prebytkom 3 564 124 EUR a kapitálový 
rozpočet so schodkom 1 212 051 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami finančných 
operácií je zostatok prostriedkov vo výške 3 209 316 EUR. Na dosiahnutí vyššie uvedeného 
prebytku sa podieľa niekoľko zásadných skutočností. V prvom rade ide o prekročenie 
rozpočtovanej výšky bežných príjmov indexom 1,009, čo v absolútnom vyjadrení 
predstavuje čiastku 415 098 EUR.  Priaznivé plnenie bolo zaznamenané predovšetkým u dani 
z nehnuteľností, daní  za špecifické služby, príjmov z vlastníctva a  podnikania. Naopak 
nepriaznivé plnenie u dani z príjmov fyzických osôb spôsobilo výpadok príjmov vo výške 
910 677 EUR. Na druhej strane dosiahnutému prebytku bežného rozpočtu napomohlo nižšie 
čerpanie výdavkov oproti plánovaným z titulu úsporných opatrení. Najvýraznejšia úspora 
bola zaznamenaná v oblasti výdavkov na bežnú a štandardnú údržbu, čo nepriaznivo 
ovplyvňuje stav spravovaného majetku.  Menej priaznivo možno hodnotiť aj pomerne nízke 
plnenie kapitálových príjmov, pod ktorý sa podpísal v rozhodujúcej miere  nedostatočný 
predaj nepotrebného majetku. U kapitálových výdavkov je nižšie čerpanie oproti plánovanej 
čiastke spôsobené najmä skutočne vynaloženými výdavkami na realizáciu stavieb 
a technického zhodnotenia a ich presunutím do roku 2013.    

Z hľadiska vývoja nemožno pozitívne hodnotiť stav pohľadávok po lehote splatnosti, 
ktorý v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenal nárast indexom 100,7 . Na 
vykazovanom stave sa v najväčšej miere podieľajú pohľadávky na dani z nehnuteľnosti a na 
dani za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu. Napriek značnému úsiliu sa 
však nedarí podstatne ovplyvniť tento vývoj, keďže ich vymožiteľnosť je značne 
problematická. Ukazuje sa, že opatrenia prijaté na nápravu nie sú dostatočne účinné..  

Pri hodnotení stavu záväzkov je potrebné poukázať na priaznivý vývoj, keď došlo 
k pomerne vysokému poklesu  krátkodobých, ale aj dlhodobých záväzkov v porovnaní 
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s rokom 2011. Dosiahnutý stav celkovej úverovej zadlženosti mesta vo výške 27,3 % je na 
veľmi dobrej úrovni.  
 

Pri kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra vykonávanej v roku 2012 boli zistené 
v niekoľkých prípadoch i také nedostatky, ktoré  dokumentovali nehospodárne, 
neefektívne a neúčelné nakladanie s finančnými prostriedkami mesta. Všetky správy 
z kontrolnej činnosti, spolu s prijatými opatreniami boli prerokované v mestskom 
zastupiteľstve. 

 
Mesto usporadúva finančné hospodárenie s fyzickými a právnickými osobami, ktorým 

poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu a rieši finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu 
a k štátnym fondom. Poskytnuté dotácie boli zúčtované v príslušnom účtovnom období 
v prevažnej väčšine prípadov bez nedostatkov.   
 

Podľa ods. 3.  § 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva pre mesto zákonná 
povinnosť zverejniť záverečný účet obce pred schválením najmenej na 15 dní spôsobom 
v obci obvyklým. Táto povinnosť vyžaduje jeho zverejnenie najneskôr dňa  24.4.2013. 

 
Ďalšou zákonnou povinnosťou podľa ods.5. § 9 citovaného zákona o obecnom zriadení je 

overenie účtovnej závierky audítorom. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej 
závierky zostavenej k 31.12.2012 je súčasťou záverečného účtu. Audit bol ukončený bez 
zistených nedostatkov dňa 2.3.2013. 
 

V súlade s § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a zmene a doplnení niektorých zákonov záverečný účet obsahuje  
           údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade  
               s rozpočtovou klasifikáciou, 
           bilanciu aktív a pasív, 
           prehľad o stave a vývoji dlhu, 
          údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 
           údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
           hodnotenie plnenia programov mesta.     
                

Predložený návrh záverečného účtu mesta za rok 2012 obsahuje všetky požadované 
náležitosti i s komentárom a odôvodnením. 
 

Jednou z dôležitých povinností mesta podľa § 15 ods. 4. zák. č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách je vykonanie minimálneho prídelu do rezervného fondu 10 % 
z prebytku hospodárenia. Prebytok rozpočtu mesta Nitry podľa § 10 ods.3 písm.a) a b) zákona 
č.283/2004 Z.z. po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku je navrhnutý v plnej výške prideliť do rezervného 
fondu.  
     Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam mestskému zastupiteľstvu prerokovanie 
záverečného účtu mesta Nitra za rok 2012 uzavrieť s výrokom 
                
                        celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
V Nitre dňa 12.4.2013        
                                                                                                     Ing. František Halmo,v.r. 
                                                                                                        hlavný kontrolór  


