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     Útvar hlavného kontrolóra
       Mesta Spišská Nová Ves							       
 S p i š s k á  N o v á  V e s 


O D B O R N É  S T A N O V I S K O
hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta Spišská Nová Ves
                      za rok 2008			                        

       	  V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám mestskému zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2008. 
	Záverečný účet bol vypracovaný na základe finančných údajov uvedených v účtovnom výkaze Súvaha, Výkaze o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a ďalších doplňujúcich údajov v prílohe účtov zostavených k 31. 12. 2008.	

Predložený návrh záverečného účet  mesta bol preverený či je v súlade so základnými právnymi normami:
	zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.),

-    zákon  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  
     a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z.).

ROZPOČET MESTA NA ROK 2008

	Celkový rozpočet Mesta Spišská Nová Ves bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa
13. 12. 2007 uznesením č. 212 v sume 724 635 Sk.
V priebehu roka boli mestským zastupiteľstvom schválené štyri zmeny rozpočtu. Vnútorné členenie rozpočtu po poslednej zmene je uvedené v nasledovnej tabuľke: 


ROK

ROZPOČET

BEŽNÉ

KAPITÁLOVÉ

SPOLU
FINANČNÉ
OPERÁCIE

CELKOM
2008
Príjmy
730 079
91 247
821 326
46 154
867 480

Výdavky
630 296
228 696
858 992
8 488
867 480

Prebytok +
Schodok -
+ 99 783
    -137 449

+37 666
0

	
 Plnenie rozpočtu príjmov mesta k 31. 12. 2008

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu mesta boli dosiahnuté vo výške 1 010 373 tis Sk. Čo predstavuje plnenie na 116,5 %.

Členenie
Rozpočet na rok 2008
Skutočnosť k 31.12.2008
% plnenia
Celkové príjmy  v roku 2008 
867 480
1 010 373
116,5



Bežné príjmy:

Bežné prímy rozpočtu mesta boli splnené na 100,8 %, celkom boli dosiahnuté vo výške 736 033 tis. Sk oproti rozpočtovaným 730 079 tis. Sk.


Členenie
Rozpočet na rok 2008
Skutočnosť k 31.12.2008
% plnenia
Bežné príjmy - daňové
369 195
382 014
103,5
Bežné príjmy - nedaňové
125 447
119 129
95,04
Bežné príjmy – transfery a granty
203 326
203 621
100,1
Príjmy rozp. organiz. s právnou subj.
32 111
31 269
97,4 
Celkom bežné príjmy
730 079
736 033
100,8

Kapitálové príjmy: 

Plnenie kapitálových príjmov na 272,4 % ovplyvnilo poskytnutie finančných prostriedkov z MH SR na financovanie priemyselného parku Podskala v sume 164 mil. Sk a ďalších dotácií, ktoré neboli rozpočtované.

Členenie
Rozpočet na rok 2008
Skutočnosť k 31.12.2008
% plnenia
Z predaja kap. aktív a pozemkov
19 030
20 316
106,7
Kap. príjmy –transfery a granty
72 217
228 238
316,0
Celkom kap. príjmy
91 247
248 554
272,4

Príjmy kapitálového rozpočtu boli  použité v roku 2008 na úhradu kapitálových výdavkov v zmysle ustanovenia § 29 zákona č. 523/2004.


Plnenie rozpočtu výdavkov mesta k 31. 12. 2008

Celkové výdavky v tis. Sk:

Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu mesta boli čerpané vo výške 788 128 tis Sk. Čo predstavuje plnenie na 90,8 %. Jednotlivé skupiny výdavkov rozpočtu mesta boli čerpané nižšie ako  bol schválený rozpočet.

Členenie
Rozpočet na rok 2008
Skutočnosť k 31.12.2008
% plnenia
Celkové výdavky  v roku 2008 
867 480
788 128
90,8

Bežné výdavky 

Bežné výdavky rozpočtu mesta boli čerpané na 96,7 %, celkom boli dosiahnuté vo výške 609 959 tis. Sk oproti rozpočtovaným 630 296 tis. Sk.


Členenie
Rozpočet na rok 2008
Skutočnosť k 31.12.2008
% plnenia
Bežné výdavky mesta
303 272
285 184
94,0
Bežné výdavky  - RO
327 024
324 775
99,3
Bežné výdavky celkom
630 296
609 959
96,7
Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky rozpočtu mesta boli čerpané na 74,2 % z dôvodu zapojenia účelových prostriedkov do rozpočtu mesta na rok 2009.

Členenie
Rozpočet na rok 2008
Skutočnosť k 31.12.2008
% plnenia
Kapitálové výdavky mesta
217 514
162 132
74,5
Kapitálové výdavky  - RO
11 182
7 561
67,6
Bežné výdavky celkom
228 696
169 693
74,2

	V priebehu roka na zabezpečenie potrieb a úhrad finančných prostriedkov, ktoré neboli v rozpočte mesta schválené a to v období medzi schválením zmien rozpočtu boli realizované rozpočtové opatrenia podľa pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta. Boli to presuny finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, uplatnenie kompetencií primátora mesta schváliť úhradu rozpočtovo nezabezpečených potrieb mesta. Operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení vedie finančné oddelenie mesta.

Stav návratných zdrojov financovania mesta vrátane ručiteľských záväzkov v zmysle  ustanovenia § 17 ods. 6 a 7 zákona 583/2004.

Mesto k 31. 12. 2008 eviduje tieto záväzky:

	voči bankám a ŠFRB		32 678  tis. Sk

voči dodávateľom			  6 149  tis. Sk
vo vzťahu ku mzdám		  8 320  tis. Sk

Úverová zaťaženosť mesta v roku 2008:

	celková suma úverov		41 403  tis. Sk

celková suma ručenia		  4 838  tis Sk
skutočné vlastné bežné príjmy 
k 31.12.2007			431 678 tis. Sk
Úverová zaťaženosť mesta je 10,7 %.
Dlhová služba je 2,0 %

Mesto spĺňa ustanovenia § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004.

Hospodárenie príspevkových organizácií

V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 príspevková organizácia je právnická osoba mesta, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta napojená príspevkom. 
Mesto Spišská Nová Ves zriadilo nasledovné príspevkové organizácie:

Príspevková organizácia
Náklady  na rok 2008
Tržby k 31.12.2008
% tržby/nákl.
Mestské kultúrne centrum
13 194
5 983
45%
Správa telových.a energ. zariadení
42 164
8 255
19%
Zoologická záhrada
5 611
2 493
44%

Príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto spĺňajú zákonnú podmienku ich podiel tržieb k výrobným nákladom je nižší ako 50%.

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. zmysle ustanovení
§ 16 Záverečný účet obce: 

(1) Po skončení rozpočtového roka mesta údaje o rozpočtovom hospodárení boli súhrnne spracované do záverečného účtu mesta.
(2) Mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
(3) Mesto dalo  overiť účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie v zmysle Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov audítorom. 
(4) Audítor, ktorý overoval záverečný účet mesta nepredložil správu audítora, alebo list vedeniu mesta. 
 Záverečný účet mesta v súlade so zákonom obsahuje:
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 ich pôsobnosti,
e) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 

(5) Prebytok rozpočtu  mesta  podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. 
	Výsledok rozpočtového hospodárenia tvoria bežné a kapitálové príjmy 984 587 tis. Sk mínus bežné a kapitálové výdavky 779 652 tis Sk, teda prebytok v roku 2008 bol v sume  204 935 tis. Sk
	V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 citovaného zákona bol prebytok rozpočtu mesta usporiadaný a po vylúčení z prebytku  podľa § 10 citovaného zákona celkový prebytok  v sume 204 935 tis. Sk a po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v sume 203 486 tis. Sk bol upravený prebytok celkom v sume 1 449 tis. Sk. 

Použitie upraveného prebytku:
	na povinnú tvorbu rezervného fondu 10%    				145 tis Sk

na tvorbu rezervného fondu					         1 304 tis. Sk	
Použitie upraveného prebytku je v súlade s § 10 ods. 3 citovaného zákona.	

(7)  15 dní pred schválením bol návrh záverečného účtu mesta  predložený na verejnú diskusiu podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona NSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

	Po vykonanom hodnotení výsledkov hospodárenia mesta za rok 2008, ročnej účtovnej závierky mesta vykonanej k 31. 12. 2008 v zmysle ustanovení § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves s výrokom:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta BEZ VÝHRAD.



	

