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Stanovisko hlavného kontrolóra  

k záverečnému účtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 
 

 

V zmysle § 18f ods.1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko k 

návrhu záverečného účtu mesta Dunajská Streda za rok 2017.  

 

1. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Dunajská 

Streda  

 

1.1.  Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu  

 

V súlade s ustanovením § 16 odsek 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) návrh záverečného účtu mesta Dunajská 

Streda za rok 2017 je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, 

t.j. do 30. júna 2018.  

 

1.1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

Návrh záverečného účtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 je spracovaný v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 

1.1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta  

 

Podľa ustanovení § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu obce sa zverejní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce najmenej na 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva, aby sa k nemu 

mohli obyvatelia obce vyjadriť. Návrh záverečného účtu bol verejnosti sprístupnený v zákonom 

stanovenej lehote. 
 

1.1.3.Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta  

 

Mesto si splnilo povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a dalo si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon  

o obecnom zriadení (§ 9 ods. 4). Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 

31.12.2017 bola vypracovaná dňa 27.03.2018. 

 

1.2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu  

 

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

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 zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

 

2. Zostavenie záverečného účtu  

 

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 
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hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov 

k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým 

osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

 

2.1.  Rozpočtové hospodárenie 

 

Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 343/2016/16 

zo dňa 06.12.2016, v ktorom rozpočtované príjmy predstavovali výšku 19.448.285 € 

a rozpočtované výdavky výšku 19.443.436 €.  Rozpočet na rok 2017 bol schválený ako prebytkový vo 

výške 4.849 €. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol naplánovaný vo výške 

1.362.787 €. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, schodok bol naplánovaný vo výške 

2.61 2.830 €. 

 

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený jednotlivými úpravami rozpočtu: 

1. zmena rozpočtu - schválená uznesením MsZ č. 404/2017/18 dňa 21.03.2017,  

2. zmena rozpočtu - schválená uznesením MsZ č. 415/2017/19 dňa 16.05.2017,  

3. zmena rozpočtu - schválená uznesením MsZ č. 446/2017/20 dňa 27.06.2017,  

4. zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie primátora mesta zo dňa 05.09.2017,  

5. zmena rozpočtu - schválená uznesením MsZ č. 499/2017/23 dňa 28.11.2017,   

6. zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie primátora mesta zo dňa 30.11.2017 a 

7. zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie primátora mesta zo dňa 06.12.2017. 

 

Zmeny rozpočtu schválené v kompetencii primátora mesta boli vykonané v súlade 

s ustanoveniami čl.13 Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská Streda, schválenými uznesením MsZ č. 

266/2016/12 zo dňa 29.06.2016. 

 
Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných zmenách s uvedením čerpania rozpočtu: 

 Schválený 

rozpočet  

Upravený 

rozpočet  

Čerpanie 

Rozpočet celkom 

- Príjmy celkom 

- Výdavky celkom 

 

19.448.285 

19.443.436 

 

22.136.218 

22.136.218 

 

20.496.896 

18.576.851 

Z toho: 

Bežný rozpočet 

- Bežné príjmy 

- Bežné výdavky 

 

 

17.492.099 

16.129.312 

 

 

18.763.832 

16.821.756 

 

 

18.841.864 

16.641.894 

Kapitálový rozpočet 

- Kapitálové príjmy 

- Kapitálové výdavky 

 

85.000 

2.697.830 

 

963.086 

4.693.168 

 

177.637 

1.316.305 

Finančné operácie 

- Príjmové fin.operácie 

- Výdavkové fin.operácie 

 

1.871.186 

616.294 

 

2.409.300 

621.294 

 

1.477.395 

618.652 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov 

ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo 

schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami 

rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami 

a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky a kapitálové príjmy a kapitálové 

výdavky; súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 

  

Podľa §16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno 

použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie 

alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných 

fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú. 
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Prebytok hospodárenia v objeme 2.277.838,46 € sa podľa predloženého návrhu uznesenia 

navrhuje previesť na rezervný účet mesta Dunajská Streda. S predloženým návrhom uznesenia na 

použitie prebytku hospodárenia sa stotožňujem. 

 

Príjmová časť rozpočtu 

 

Plnenie rozpočtu celkových príjmov v roku 2017 predstavoval 20.496.896 €. V porovnaní 

s predchádzajúcimi rokmi v roku 2017 hospodárilo mesto s najväčším objemom finančných 

prostriedkov. Z tabuľky vidno, že dynamika rastu celkových príjmov oproti predchádzajúcemu roku 

bola v roku 2017 najvyššia, a to 10,05 %.  

 
Plnenie príjmovej časti rozpočtu a porovnanie s minulými rokmi 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Celkové príjmy 

z toho 

- Bežné príjmy 

- Kapitálové príjmy 

- Príjmové finančné 

operácie 

16.412.922 

 

14.932.778 

295.063 

1.185.081 

17.696.750 

 

15.009.617 

843.771 

1.843.362 

17.943.941 

 

16.682.397 

932.464 

329.080 

18.625.074 

 

17.504.777 

497.376 

622.921 

20.496.896 

 

18.841.864 

177.637 

1.477.395 

 

 Najväčší podiel na raste celkových príjmov majú bežné príjmy a príjmové finančné operácie. 

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery). 

 
Plnenie rozpočtu bežných príjmov a porovnanie s minulými rokmi 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Bežné príjmy celkom 

Z toho 

- Daňové príjmy 

- Nedaňové príjmy 

- Transfery 

14.932.778 

 

8.263.436 

2.059.331 

4.610.011 

15.009.617 

 

8.379.035 

1.694.722 

4.935.859 

16.682.397 

 

9.372.615 

1.987.400 

5.322.382 

17.504.777 

 

10.088.783 

1.998.519 

5.417.475 

18.841.864 

 

10.760.188 

2.295.798 

5.785.878 

 

Daňové príjmy sú základnou, rozhodujúcou a nenahraditeľnou časťou rozpočtu mesta. V 

rámci daňových príjmov približne 2/3 tvoria podielové dane - výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve a 1/3 tvoria miestne dane a miestne poplatky – dane za tovary a služby. Objem 

výnosu z daní zaznamenal nárast o 6,65 % oproti roku 2016, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 

zvýšenie o 671.405 €. Najväčší podiel na tomto náraste majú podielové dane (nárast o 624.039 €). K 

najväčšiemu zvýšeniu príjmov v %-nom vyjadrení došlo u dani z ubytovania, kde príjmy v roku 2017 

boli o 18,97 % vyššie ako v predchádzajúcom roku. U ostatných kategórií daní bol príjem približne na 

úrovni roka 2016. 

Príjmové finančné operácie vo výške 1.477.395 € boli o 854.474 € vyššie ako 

v predchádzajúcom roku. Napriek uvedenej skutočnosti nemožno pozitívne hodnotiť ich plnenie, lebo 

plánované čerpanie investičného úveru bolo len 41,76 %-né. 

 

Výdavková časť rozpočtu 

 
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu a porovnanie s minulými rokmi 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Celkové výdavky 

z toho 

- Bežné výdavky 

- Kapitál. výdavky 

- Výdavkové fin. 

operácie 

15.878.060 

 

13.948.974 

1.355.541 

573.545 

16.827.286 

 

14.108.540 

1.986.859 

731.887 

16.807.902 

 

14.925.164 

1.282.167 

600.571 

17.646.696 

 

15.640.576 

1.399.319 

606.801 

18.576.851 

 

16.641.894 

1.316.305 

618.652 

 

Celkové výdavky rozpočtu boli čerpané na úrovni 83,92 % plánovaných výdavkov. Údaje o 

percentuálnom plnení výdavkovej časti rozpočtu okrem kapitálových výdavkov vykazujú prevažne 

hodnoty blízke k 100 %-ám, čo je následkom vykonaných zmien rozpočtu v priebehu roka 

a dodržiavania rozpočtovej disciplíny. 

 Bežné výdavky boli čerpané na úrovni 98,93 % plánovaných výdavkov, hoci oproti roku 2015 

došlo k nárastu o 1.001.318 €. Pozitívne hodnotím skutočnosť, že nárast bežných príjmov oproti roku 
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2016 je väčší ako nárast bežných výdavkov, t.j. prebytok bežného rozpočtu vo výške 2.199.970 € je  

o 335.769 € väčší ako v roku 2016. 

 Negatívne možno hodnotiť čerpanie kapitálových výdavkov. Upravený rozpočet kapitálových 

výdavkov vo výške 4.693.168 € bol v skutočnosti čerpaný len vo výške 1.316.305 €. Dôvodom je 

neuskutočnenie resp. nedokončenie určitých investičných akcií v roku 2017.  

 Výdavkové finančné operácie boli čerpané na úrovni 99,57 % plánovaných výdavkov. 

 

2.2. Majetok 

 

Celkový majetok evidovaný v účtovníctve Mesta Dunajská Streda predstavuje na základe 

majetkovej bilancie a vykonanej inventarizácie ku dňu 31.12.2017 hodnotu 74.478.412 €, čo je vyššia 

o 2.133.579 € v porovnaní s hodnotou k 31.12.2016, čím došlo k naplneniu ustanovenia § 7 ods.2 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v zmysle ktorého orgány obce a organizácie sú povinné 

majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. 

 
Zjednodušené porovnanie stavu majetku k 31.12. jednotlivých rokov 2013 až 2017 zobrazujú nasledovné 

tabuľky: 

Strana aktív Stav 

k 31.12.2013 

Stav 

k 31.12.2014 

Stav 

k 31.12.2015 

Stav 

k 31.12.2016 

Stav 

k 31.12.2017 

A. Neobežný majetok 62.697.445 65.605.694 64.209.106 65.486.485 65.293.233 

I. Dlhodobý 

nehmotný 

majetok 

2.302 197 10 68.896 100.674 

II. Dlhodobý 

hmotný majetok 

- Pozemky 

- Umelecké diela a 

zbierky 

- Stavby 

- Samost.hnuteľné 

veci 

- Dopravné 

prostriedky 

- Drobný DHM 

- Obstaranie 

dlhodobého 

DHM 

46.709.738 

 

9.201.670 

2.027 

 

36.517.319 

112.942 

 

22.565 

 

15.420 

837.795 

46.798.999 

 

9.169.604 

2.027 

 

37.051.904 

88.358 

 

12.250 

 

26.718 

448.138 

46.232.763 

 

8.903.662 

2.027 

 

36.932.153 

72.140 

 

5.021 

 

76.067 

241.693 

45.732.667 

 

9.048.197 

2.027 

 

36.325.322 

82.639 

 

58.054 

 

53.751 

162.677 

44.193.438 

 

9.081.827 

2.027 

 

34.426.166 

132.174 

 

55.799 

 

66.575 

428.870 

III. Dlhodobý 

finančný majetok 

15.985.405 18.806.498 17.976.333 19.684.922 20.999.121 

B. Obežný majetok 

- Zúčtovanie medzi 

subjektmi VS 

- Krátkodobé 

pohľadávky 

- Finančné účty 

- Poskytn. návratné 

fin.výpomoci 

5.799.366 

2.138.861 

 

2.491.864 

 

768.641 

400.000 

5.620.418 

2.193.268 

 

2.174.723 

 

852.428 

400.000 

6.205.543 

2.114.922 

 

2.128.274 

 

1.562.347 

400.000 

6.584.143 

2.200.963 

 

2.064.566 

 

1.918.614 

400.000 

8.953.117 

3.340.472 

 

1.813.071 

 

3.399.574 

400.000 

C. Časové rozlíšenie 23.662 21.329 19.465 274.205 232.062 

Celkom 68.520.473 71.247.441 70.434.114 72.344.833 74.478.412 

 
Strana pasív Stav 

k 31.12.2013 

Stav 

k 31.12.2014 

Stav 

k 31.12.2015 

Stav 

k 31.12.2016 

Stav 

k 31.12.2017 

A. Vlastné imanie 57.793.807 57.036.147 58.238.335 60.063.967 60.766.645 

B. Záväzky 

- Rezervy 

- Dlhodobé 

záväzky 

- Krátkodobé 

záväzky 

- Bankové úvery 

7.377.082 

84.568 

1.599.419 

 

1.166.555 

 

4.526.540 

10.278.319 

1.188 

2.149.504 

 

3.165.849 

 

4.961.778 

7.656.236 

0 

2.121.070 

 

904.512 

 

4.630.654 

7.707.332 

2.256 

2.304.502 

 

1.120.381 

 

4.550.193 

9.041.278 

2.256 

1.948.574 

 

2.240.940 

 

4.849.508 

C. Časové rozlíšenie 3.349.584 3.932.975 4.539.543 4.573.534 4.670.489 

Celkom 68.520.473 71.247.441 70.434.114 72.344.833 74.478.412 
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V súlade s ustanoveniami § 29 a 30 zákona o účtovníctve bola vykonaná inventarizácia 

majetku, peňažných prostriedkov, záväzkov a fondov mesta. Inventarizácia bola uskutočnená na 

základe Príkazového listu č. 2/2017 primátora mesta zo dňa 11.12.2017.  

Mesto zostavilo za rok 2017 riadnu účtovnú závierku k 31.12.2017, ktorú tvorili zákonom 

určené súčasti - súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Účtovné metódy a všeobecné účtovné 

zásady mesto aplikovalo konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Konečné zostatky 

všetkých účtov vykázaných v súvahe k poslednému dňu účtovného obdobia boli zhodné so 

začiatočnými stavmi všetkých účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia, 

čím bola dodržaná zásada bilančnej kontinuity. Obsahové vymedzenie položiek účtovných výkazov 

nadväzovalo na príslušné syntetické účty rámcovej účtovnej osnovy a analytické účty uvedené v 

účtovnom rozvrhu. Účtovné výkazy boli v súlade s hlavnou knihou a obsahovali všetky všeobecné 

náležitosti účtovnej závierky stanovené zákonom o účtovníctve.  

 

2.3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

Dlhovú službu mesto eviduje ku dňu 31.12.2017 v celkovom objeme 4.917.962 €. Oproti roku 

2016 (4.612.729 €) došlo k zvýšeniu o 305.233 €. 

 
Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta za roky 2011-2016 

 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

- Dlhová služba 

- Počet obyvateľov 

- Dlhová služba na 1 

obyvateľa v eurách 

4.346.613 

22815 

 

190,51 

4.060.508 

22724 

 

178,69 

4.983.387 

22801 

 

218,56 

4.639.911 

22927 

 

202,38 

4.612.729 

22855 

 

201,83 

4.917.962 

22756 

 

216,12 

 

Výška splátok istiny a úrokov z úverov predstavuje za rok 2017 sumu 434.549 €, čo v 

porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 18.579 €.  

V uvedenom prehľade nie je započítaný úver zo ŠFRB, ktorého výška ku dňu 31.12.2017 

predstavuje sumu 2.022.690 €, nakoľko podľa ustanovenia § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy sa tento do celkového dlhu mesta nezarátava.  

 

V zmysle ustanovenia § 17 ods.15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce alebo vyššieho 

územného celku. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 zákona je hlavný 

kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií 

Podľa § 17 ods.10 zákona ak celková suma dlhu dosiahne 50 % a nedosiahne 58 %, starosta 

obce je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu 

obce informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na jeho 

zníženie. Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať informáciu starostu obce do 15 dní odo dňa jej 

predloženia. V lehote do siedmich dní od predloženia informácie obecnému zastupiteľstvu je povinný 

starosta obce túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií. 

Podľa § 17 ods.11 zákona ak celková suma dlhu dosiahne 58 % a nedosiahne 60 %, okrem 

realizácie postupov podľa odseku 10, obec je povinný do konca rozpočtového roka vykonať také 

zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba 

vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, pričom schodok rozpočtu obce môže vzniknúť len z dôvodu 

použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie 

alebo na základe osobitného predpisu (napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny) nevyčerpaných v minulých rokoch; schodok rozpočtu obce môže vzniknúť rovnako 

z dôvodu použitia prostriedkov peňažných fondov obce. 

Podľa § 17 ods.12 zákona ak celková suma dlhu dosiahne 60 % a viac, okrem realizácie 

postupov podľa odsekov 10 a 11, obec je povinný uplatňovať postupy podľa osobitného predpisu (Čl. 

6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.). Pokuta za prekročenie dlhu sa ukladá z podielu celkovej sumy 

dlhu obce ku koncu príslušného rozpočtového roka na skutočných bežných príjmoch 

predchádzajúceho rozpočtového roka; do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z 

prijatia návratných zdrojov financovania a záväzky obce v nútenej správe. Ak sa medziročne podiel 

dlhu obce na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka zvýši, pokuta za 

prekročenie dlhu sa uloží vo výške 5 % z tohto medziročného zvýšenia. Pokuta za prekročenie dlhu sa 

neukladá, ak nepresiahne sumu 40 eur. 
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Podľa § 17 ods.13 zákona povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 10 a 11 sa nevzťahuje 

na obdobie 24 mesiacov od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo 

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom 

(Čl. 5 ods. 11 a 12 a čl. 12 ods. 10 a 11 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.). 

 

Celkovou sumou dlhu obce sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich 

zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a 

ručiteľských záväzkov obce.  

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z 

Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 

obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného 

nájomného za obecné nájomné byty. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z 

návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa 

Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o 

poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume 

nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a 

orgánom podľa osobitného predpisu. Platí to aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s 

osobitným predpisom rovnako, najviac v sume nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok 

sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.  

 

Podľa čl. 17 bod 14 Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská Streda hlavný kontrolór mesta 

sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu mesta ročne k 30.06. a k 31.12. a informuje o tom 

mestské zastupiteľstvo v rámci prerokovania polročného plnenia rozpočtu mesta a schvaľovania 

záverečného účtu mesta.  

 

Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 30.06.2017 konštatujem, že:  

 

a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31.12.2016, t.j. za 

predchádzajúci rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 17.504.777,- EUR,  

b) celková suma dlhu mesta k 30.06.2017 predstavuje sumu 4.442.621,- EUR,  

 

Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta k 30.06.2017 

predstavuje 25,38 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. 

neprekročila 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 31.12.2017 konštatujem, že:  

 

a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31.12.2016, t.j. za 

predchádzajúci rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 17.504.777,- EUR,  

b) celková suma dlhu mesta k 31.12.2017 predstavuje sumu 4.917.962,- EUR,  

 

Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta k 31.12.2017 

predstavuje 28,09 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. 

neprekročila 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

2.4. Hospodárenie príspevkovej organizácie MsKS v pôsobnosti mesta 

 

Záverečný účet obsahuje údaje o hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 

stredisko Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede v tabuľkovej podobe aj s príslušným komentárom.  

V zmysle ustanovení § 21 ods.2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je príspevková organizácia právnická osoba obce, 

ktorej menej ako 50 § výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená 

príspevkom. Na základe údajov získaných z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2017 konštatujem, že 

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára spĺňa uvedené kritérium. 
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2.5. Prehľad o poskytnutých dotáciách 

 

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu 

obsahuje aj prehľad o poskytnutých dotáciách podľa ustanovení § 7 ods. 4 cit. zákona v členení podľa 

jednotlivých príjemcov. 

Mesto v roku 2017 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 1/2015 zo dňa 10. februára 2015 o 

podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda. V prípade 2-och žiadostí bola poskytnutá 

dotácia vrátená v plnej výške alebo jej časť v celkovom objeme 2.154,57 €. 

 

2.6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti nie sú vykázané, vzhľadom na 

skutočnosť, že mesto Dunajská Streda v roku 2017 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť. 

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017 vykazuje nulové hodnoty v kolónke podnikateľská činnosť. 

 

2.7. Hodnotenie plnenia programov mesta 

 

Zákonom č. 324/2007 Z.z. bol novelizovaný zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, kde v § 4 bol doplnený nový odsek 5), ktorý uložil obci povinnosť, že rozpočet musí 

obsahovať zámery a ciele, tzv. program obce. 

Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený ako programový rozpočet – výdavky rozpočtu boli 

rozmiestnené do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy. Každý program 

má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého 

plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. 

 

Väčšina programov a v rámci nich zámere a ciele sa úspešne plnia. Sú však aj programy, 

v ktorých sú asi ciele a zámery nastavené nereálne, alebo ktoré sa z rôznych dôvodov neplnia. Príklady 

podprogramov, kde neboli dosiahnuté plánované výsledky: 

 
Podprogram Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Plnenie 

1.1 Správa 

MsÚ 

Zabezpečiť účinné napĺňanie  

rozhodnutí mestského zastupiteľstva 

Percento splnených úloh 

uložených mestským 

zastupiteľstvom 

100 72 

4.1 

Informatizácia 

Cieľom je zlepšenie kvality, štandardu 

u dostupnosti elektronických služieb  

verejnej správy pre občanov  

a podnikateľov. 

Počet dostupných služieb 

poskytnutých cez 

internet, resp. nárast 

počtu dostupných 

služieb. 

35 služieb 0 služieb 

4.1 

Informatizácia 

Sumarizácia informácií o stave 

životného prostredia, o verejnom 

osvetlení, o vlastníckych vzťahoch 

nehnuteľností, o plochách zelene a o 

ďalších oblastiach týkajúcich sa mesta. 

Počet publikovaných  

služieb, resp. nárast 

počtu vrstiev. 

 

3 vrstvy 1 vrstva 

6.1 Odpadové 

hospodárstvo 

Zabezpečiť nákladovo efektívny a 

pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu 

odpadu na území mesta 

Objem zvezeného a 

odvezeného odpadu za 

rok  

15 800 t 11 590 t 

6.1 Odpadové 

hospodárstvo 

Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz 

odpadu, so zameraním sa na 

minimalizovanie nelegálnych skládok 

Objem zvezeného a 

odvezeného odpadu  

v nadrozmerných  

kontajnerov za rok 

3 000 t 1 150 t 

7.1 Mestská 

polícia 

Zvýšiť/stabilizovať počty príslušníkov 

MsP 

Počet príslušníkov MsP 21 17 

 

Zdôvodnenie príčiny neplnenia nie sú v návrhu záverečného účtu v mnohých prípadoch 

uvedené. 
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Záver 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Mesta 

Dunajská Streda za rok 2017 s výrokom „súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad“. 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 11.04.2018    Ing. Fekete Zoltán 

        hlavný kontrolór 

http://www.dunstreda.sk/

