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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 
2008 pred jeho schválením. 
 

Rozpočet mesta na rok 2008 bol schválený na mestskom zastupiteľstve dňa 
13.12.2007 uznesením č. 419/2007- MZ. 
 

Schválený rozpočet mesta bol v priebehu roka 2008 viackrát upravovaný uzneseniami 
mestského zastupiteľstva v zmysle §14 zákona č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. 
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 4x peňažných prostriedkov v hotovosti. 
Zistené inventarizačné rozdiely boli zúčtované do príslušného účtovného obdobia. 
 

Výsledkom hospodárenia mesta za rok 2008 je dosiahnutie prebytku vo výške 104 657 
tis.sk, t.j. 3 473 975,96 EUR. Pozitívne hodnotím spôsob dosiahnutia vykázaného prebytku, 
ktorý je dôsledkom najmä vyšších príjmov oproti pôvodne plánovaným, ale aj upraveným. 
Prekročený bol plánovaný objem u bežných ako i u kapitálových príjmov. Na prekročení 
plánu bežných príjmov sa v najväčšej miere podieľajú daňové príjmy. Na druhej strane 
dosiahnutému prebytku napomohlo nižšie čerpanie výdavkov oproti plánovaným. Potrebné je 
vyzdvihnúť aj progresívny trend v raste príjmov celkom oproti roku 2007. Priaznivý vývoj 
bol zaznamenaný aj v zásadnom poklese stavu pohľadávok. Navzdory značnému úsiliu sa 
však nedarí podstatne znížiť stav daňových pohľadávok, ktoré tvoria rozhodujúci podiel na 
celkovom stave. Ich vymožiteľnosť je značne problematická. 

Napriek uvedeným kladom je potrebné poukázať aj na niektoré negatívne stránky 
súvisiace najmä s nižším čerpaním výdavkov. Ide hlavne o pomerne nízke čerpanie výdavkov 
na bežnú a štandardnú údržbu, čo sa v rozhodujúcej miere podpísalo pod nižšie čerpanie 
bežných výdavkov. U kapitálových výdavkov je nižšie čerpanie spôsobené nízkou realizáciou 
nákladov na prípravnú a projektovú dokumentáciu, ale najmä dosiahnutými nákladmi na 
realizáciu stavieb a technického zhodnotenia. 

Pri hodnotení stavu záväzkov je potrebné poukázať na pomerne vysoký nárast 
krátkodobých, ale najmä dlhodobých záväzkov v porovnaní s rokom 2007. Potešiteľný je však 
celkový pokles úverovej zadlženosti. 
 

Pri kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra vykonávanej v roku 2008 neboli zistené 
nedostatky, ktoré by dokumentovali nehospodárne, neefektívne a neúčelné nakladanie 
s finančnými prostriedkami mesta. 
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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. Poskytnuté dotácie boli zúčtované v príslušnom účtovnom období 
v prevažnej väčšine prípadov. Nezúčtovanie dotácie Tenisovému klubu vyplynulo 
z predloženia neakceptovateľných podkladov zo strany prijímateľa. Okrem toho je mojou 
povinnosťou poukázať i na porušenie ods.1 § 31 zákona č.523/2004Zb. rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, použitím poskytnutých prostriedkov na iný ako určený účel, ku 
ktorému došlo  v Mestských službách Nitra.  
 

Podľa ods. 3.  § 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva pre mesto zákonná 
povinnosť zverejniť záverečný účet obce pred chválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci 
obvyklým. Túto povinnosť si mesto splnilo dňa 5.3.2009. 

 
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 31.12.2008 bude súčasťou záverečného účtu. V čase spracovania tohto 
stanoviska nebol audit ukončený. 
 

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  
           prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
           údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
           hodnotenie plnenia programov mesta     
                
Predložený návrh záverečného účtu mesta za rok 2008 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. Uvedená povinnosť bola určeným prídelom dodržaná. 
 
  
     Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam mestskému zastupiteľstvu prerokovanie 
záverečného účtu mesta Nitra za rok 2008 uzavrieť s výrokom: 
                
                        celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
 
V Nitre dňa 4.3.2009        
 

 
 
 
                                                                                                         Ing. František Halmo 
                                                                                                           hlavný kontrolór  
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