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Mesto Prievidza po skončení roka 2011 spracovalo v súlade s ustanovením § 16
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákona č. 583/2004 Z. z.) údaje o rozpočtovom hospodárení do
záverečného účtu mesta.
Pred jeho schválením v MsZ vypracovala hlavná kontrolórka v súlade s ustanovením § 18
ods. 1c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon č. 369/1990 Zb.) a internou smernicou Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza stanovisko
k návrhu záverečného účtu.
Základným finančným nástrojom hospodárenia mesta bol jeho rozpočet,
prostredníctvom ktorého riadilo financovanie svojich úloh a funkcií vyplývajúcich zo
zákonov. Skončený rok 2011 bol piatym rokom, v ktorom malo mesto v rámci rozpočtového
procesu povinnosť zostavenia viacročného rozpočtu na nasledujúce 3 rozpočtové roky
a tretím rokom s povinnosťou zostaviť programový rozpočet, pričom hlavným cieľom
programového rozpočtovania bolo zadefinovať zámery a ciele premietnuté do 16 programov,
podľa ktorých dochádzalo k rozdeľovaniu rozpočtových zdrojov.
Rozpočet, podľa ktorého mesto Prievidza hospodárilo v roku 2011, bol schválený ako
vyrovnaný uznesením MsZ č. 299/10 dňa 30. 11. 2010, keď celkové príjmy a celkové
výdavky predstavovali výšku 32 154 440 €.
Mesto prekonávalo finančnú a ekonomickú krízu úsilím o stabilizáciu hospodárenia aj
za cenu nepopulárnych opatrení. V rozpočtovom roku 2011 sa muselo mesto vysporiadať
s výpadkom najvýznamnejšieho príjmu, a to s prepadom výnosu dane z príjmov FO /okrem
dane vyberanej zrážkou) a reštriktívnym rozpočtom hľadalo úspory v bežných výdavkoch ako
aj pri realizácii rozvojových projektov.
Pôvodne schválený rozpočet prešiel počas rozpočtového roka 3 zmenami rozpočtu
schválenými MsZ v súlade zo zákonom č. 583/2004 Z. z. Okrem týchto zmien programového
rozpočtu vykonala primátorka mesta 10 rozpočtových opatrení, z toho 6 presunov
rozpočtových prostriedkov, ktorými sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky a 4
povolené prekročenia výdavkov školstva pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Pôvodne schválený rozpočet dosiahol vykonanými úpravami:
Bežné príjmy
22 187 819 €
Bežné výdavky
20 972 875 €
Kapitálové príjmy
1 073 730 €
Kapitálové výdavky
1 818 938 €
Finančné operácie príjmové 1 251 798 €
Fin. operácie výdavkové 1 721 534 €
Príjmy celkom
24 513 347 €
Výdavky celkom
24 513 347 €
Podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. je mesto povinné viesť operatívnu evidenciu
o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. Vykonanou
kontrolou operatívnej evidencie rozpočtových opatrení konštatujem, že v rozpočtovom roku
2011 postupovalo mesto v súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. a primátorka mesta
vykonanými rozpočtovými opatreniami postupovala v súlade s internou smernicou č. IS-06
Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a v súlade s § 11 ods. 4 b) zákona č. 369/1990 Zb.
Po skončení rozpočtového roka 2011 boli údaje o rozpočtovom hospodárení spracované
do záverečného účtu mesta podľa ustanovení § 16 zákona č. 583/2004 Z. z., v ktorom mesto
usporiadalo vzťahy k zriadeným a založeným právnickým osobám, k fyzickým osobám –
podnikateľom a k právnickým osobám, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté finančné
prostriedky a usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Výsledkom hospodárenia mesta Prievidza za rozpočtový rok 2011 sa stali
celkové príjmy
23 424 796 €
celkové výdavky
22 708 791 €
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a dosiahnutý prebytok v celkovom hospodárení vo výške 716 005 €.
PRÍJMY – rozpočtovaná výška príjmov bola dosiahnutou skutočnosťou 23 424 796 €
splnená na 95,6% a v absolútnom vyjadrení zaostala za rozpočtovanými príjmami vo výške 1
088 551 €.
BEŽNÉ PRÍJMY – dosiahli skutočnú výšku 22 106 557 €, ktorou sa podieľali na celkových
príjmoch 94,4%, čím zaznamenali nárast na celkových príjmoch mesta v porovnaní
s predchádzajúcim rokom. Bežné príjmy sa dosiahnutou výškou podieľali na nesplnení
celkových príjmov vo výške 81 262 €.
Bežné príjmy ako hlavný hodnotiaci ukazovateľ pri prijímaní návratných zdrojov
financovania zaznamenali vo vyhodnocovanom roku pokles o 157 978 € oproti skutočnej
výške bežných príjmov dosiahnutých za predchádzajúci rozpočtový rok.
100 – Daňové príjmy – zaznamenaným výpadkom vo výške 72 471 € v porovnaní
s rozpočtom boli splnené na 99,5% a dosiahli 60,8% podiel na celkových príjmoch.
a) Finančná a hospodárska kríza mala v 2011 zásadný vplyv na výnos dane z príjmov
fyzických osôb, ktorý dosiahol skutočnú výšku 10 717 754 € a predstavuje
nenaplnenie príjmov v porovnaní s upraveným rozpočtom o 98 246 € a v porovnaní s
pôvodným rozpočtom výpadok príjmu vo výške 433 246 €. Napriek tomuto vývoju
zaznamenal výnos dane v porovnaní so skutočnosťou roku 2010 nárast o 1 751 650 €.
Výnos napriek tomuto vývoju predstavoval v roku 2011 najvýznamnejší podiel na
celkových príjmoch vo výške 45,7% a podľa poukázaného výnosu predstavuje daň
výšku 216,80 € na 1 obyvateľa.
b) Daň z majetku a dane za tovary a služby zaznamenali príjem do rozpočtu vo výške
3 507 307 € a plnenie na 100,5%. Na priaznivom plnení sa podieľala vyberaná daň
z nehnuteľností celkom od 17 687 daňovníkov uhradená vo výške 1 778 782 €, čo
predstavuje plnenie na 102,3%. Daň z nehnuteľností je najvýznamnejšou miestnou
daňou a zaplatená právnickými osobami tvorí 66% podiel a fyzickými osobami 34%
podiel na celkovej zaplatenej výške dane. Mesto Prievidza vo vyhodnocovacom roku
poskytlo na dani z nehnuteľností za rodinné domy a byty v súlade so VZN č. 85/2005
o miestnych daniach oslobodenie vo výške 29 600 €. Druhá skupina daní zaznamenala
skutočnosťou vo výške 1 728 525 € plnenie rozpočtu na 98,8% a v absolútnom
vyjadrení nenaplnenie príjmov vo výške 20 593 €. Najvýznamnejší z tejto skupiny je
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý
skutočnosťou vo výške 1 572 826 € bol splnený na 97,1%. Na základe splnenia
podmienok VZN poskytlo mesto Prievidza v roku 2011 úľavu na miestnych daniach
a poplatku v celkovej výške 260 339 €, z toho predstavovali úľavy 7 831 platiteľom
poplatku výšku 231 284 €.
200 – Nedaňové príjmy - získané z vlastníctva majetku boli dosiahnutou skutočnosťou
2 284 074 € splnené na 103,5 % a predstavujú 9,8% podiel na celkových príjmoch.
V tejto skupine zaznamenali priaznivé plnenie iné nedaňové príjmy, keď výškou
316 340 € prekročili rozpočet o 3 951 €.
Za rozpočtom mierne zaostali príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, ktoré
dosiahli výšku 367 582 € a nenaplnenie príjmov do rozpočtu vo výške 8 704 €. Na
neplnení mali podiel najmä príjmy z prenajatých pozemkov, naopak priaznivý vývoj
zaznamenali príjmy z prenajatých budov a príjmy z podnikania – dividendy vo výške
250 582 € z majetkovej účasti mesta v obchodných spoločnostiach a v horskom
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komposesoráte. Na neplnení tejto skupiny príjmov sa podieľali administratívne a iné
poplatky, keď zaostali za plnením rozpočtu vo výške 16 817 €, naopak poplatky
a platby z nepriemyselného predaja služieb prekročením príjmov vo výške 30 398 €
zaznamenali plnenie na 111,8%. Na tomto plnení sa podieľali platby za opatrovateľskú
a prepravnú službu, prostriedky za zhodnotenie druhotných surovín a príjmy za
školské zariadenia bez právnej subjektivity.
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií školstva a zariadenia pre seniorov dosiahli
skutočnú výšku 1 007 101 €, čím bolo dosiahnuté plnenie na 110,5% a prekročenie
rozpočtovaných príjmov v absolútnom vyjadrení o 95 906 €.
300 – Granty a transfery
Táto hlavná kategória dosiahnutými príjmami vo výške 5 590 403 € tvorila 23,9%
celkových príjmov a dosiahla plnenie na 98,5%. Príjmy pozostávali z bežných grantov
na zmiernenie škôd spôsobených povodňou v roku 2010 a najmä z transferov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Formou transferov zo štátneho rozpočtu vo výške
5 545 552 €, ktoré predstavovali plnenie na 98,5%, smerovali finančné prostriedky
najmä na financovanie školstva, na rozvoj sociálnej sféry vo výške 632 920 € a na
financovanie ďalšieho preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky,
stavebného úradu a ŠFRB, hlásenie pobytu a registra obyvateľov, na financovanie
štátnej správy životného prostredia, pozemných komunikácií a starostlivosť o vojnové
hroby. Finančnými prostriedkami zo štrukturálnych fondov EÚ bolo podporených 5
prebiehajúcich projektov základných škôl v celkovej výške 98 081 € s ich plnením na
56,1%.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - sú skupinou príjmov tvoriacou 1,4% podiel na celkových
príjmoch a dosiahnutou výškou 338 001 € zaznamenali plnenie na 31,5 %. Na zaostávaní
kapitálových príjmov sa podieľali vo výške 6 044 € kapitálové príjmy z predaja budov
a pozemkov, ale rozhodujúce neplnenie príjmov bolo spôsobené nerealizovaním projektu
energetických úspor a zlepšenia vybavenia III. ZŠ S. Chalupku v celkovej rozpočtovanej
výške 729 685 €.
FINANČNÉ OPERÁCIE, ktorými boli realizované prevody prostriedkov z minulých rokov,
prevody prostriedkov fondov a návratné zdroje, dosiahli vo vyhodnocovanom roku výšku
399 516 € a plnenie na 62%. Na neplnení mali podiel prevody prostriedkov z peňažných
fondov plnené na 50,6% najmä nižšími prevodmi prostriedkov z fondu rozvoja bývania na
94,5% a prevodmi z fondu rozvoja mesta vo výške 21,5%.
Na financovanie kapitálových výdavkov použilo mesto finančné prostriedky z úveru prijatého
v roku 2010 a čerpaného vo výške 580 422 €, pričom nezrealizované výkupy pozemkov pod
nový cintorín ovplyvnili jeho čerpanie na 95,7%.
Bežné príjmy mesta boli v rozpočtovom roku 2011 o 157 978 € nižšie ako v roku
2010, kapitálové príjmy o 938 626 € nižšie a finančné operácie zaznamenali pokles
o 2 897 053 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Celkové príjmy mesta boli dosiahnutou skutočnosťou vo výške 23 424 796 € o 3 993 657
€ nižšie v porovnaní s celkovými príjmami dosiahnutými za rozpočtový rok 2010.
VÝDAVKY – ktorými boli financované výdavky spojené s výkonom samosprávnej
pôsobnosti a prenesený výkon štátnej správy dosiahli celkovú výšku 22 708 791 €,
zaznamenali čerpanie na 92,6% a v absolútnom vyjadrení nedočerpanie vo výške 1 804 556 €.
Celkové výdavky za rok 2011 zaznamenali v porovnaní s celkovými výdavkami roku 2010
pokles vo výške 4 414 420 €.
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V súlade s ustanovením zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet výdavkov obsahoval 16
programov mesta, úlohou ktorých bolo stanoviť merateľné ukazovatele a určiť zámery a ciele
mesta, ktoré sa stali hlavnou podmienkou pre rozdeľovanie zdrojov.
Výdavky na Program 9 – Vzdelávanie tvorili 40,4% podiel celkových výdavkov
a skutočné výdavky dosiahnutou výškou 9 172 895 € boli čerpané na 90,4%. Na predškolskú
výchovu s počtom 1 110 detí v 11 materských školách boli dosiahnuté skutočné náklady na 1
dieťa vo výške 1 489 € a vynaložené výdavky v celkovej výške 1 652 800 € s plnením
rozpočtu na 98%.
Podľa zberu údajov k 15. 9. 2011 dosiahol merateľný ukazovateľ počet žiakov v základných
školách počet 3 239 a celkové výdavky na základné školy výšku 4 549 650 € s čerpaním
rozpočtu na 83,2%. Nižšie čerpanie výdavkov bolo spôsobené najmä nečerpaním
kapitálového transferu štátneho rozpočtu, nerealizovaním projektu Zlepšenie vzdelávacieho
procesu prostredníctvom rekonštrukcie, energetických úspor a zlepšenie vybavenia III. ZŠ S.
Chalupku. Ďalšie výdavky boli čerpané na financovanie školských stravovacích zariadení (s
počtom 625 843 vydaných hlavných jedál), na zariadenia pre záujmové vzdelávanie (školské
kluby, školské strediská záujmovej činnosti, ZUŠ a CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
v celkovej výške 1 318 620 € a čerpaním rozpočtu na 98%.
Súkromné školy a školské zariadenia čerpali z rozpočtu mesta výdavky v celkovej výške
580 297 €, ktoré boli poskytované formou dotácie na mzdy a prevádzku v súlade so VZN č.
120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej
školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta.
Cieľom Programu 13 – Sociálne služby bolo zabezpečiť financovanie
opatrovateľských služieb v domácnosti, činnosť denných centier, prevádzky sociálneho
integračného centra a financovať dávky a pomoc v hmotnej núdzi, poskytovať príspevky
neštátnym subjektom zabezpečujúcim osobnú hygienu a stravovanie bezprístrešných občanov
a prevádzku nízkoprahového denného centra. Celkové výdavky programu dosiahli výšku
2 261 049 € s čerpaním rozpočtu na 95,4% a vo výške 10% podielom na celkových
výdavkoch mesta.
V tomto programe je upravený finančný vzťah k rozpočtovej organizácii zariadenie pre
seniorov zabezpečujúcemu komplexnú starostlivosť o seniorov vo forme bývania, stravovania
a základnej starostlivosti. Starostlivosť bola v roku 2011 poskytovaná 246 klientom
s celkovými bežnými výdavkami vo výške 1 550 228 €, ktoré boli financované vlastnými
príjmami, z dotácií zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta a čerpaním výdavkov na 96,6%.
Finančný vzťah mesta k príspevkovej organizácii bol vo forme bežných príspevkov pre
klubové zariadenia, knižnice a na podporu kultúrnych domov vo výške 294 502 € upravený
v Programe 11 – Kultúra a čerpaný vo výške 100%.
Súčasťou rozpočtu mesta podľa § 4 zákona č. 583/2004 Z. z. boli finančné vzťahy
k právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Prievidza. Spoločnosť UNIPA, spol.
s r.o. zabezpečovala v rámci Programu 10 – Šport prevádzku športových zariadení v celkovej
výške bežných a kapitálových výdavkov 962 058 € s čerpaním na 96,6%, ktoré dosiahli 4%
z celkových výdavkov mesta. Správa s údržba 3 743 svetelných bodov a vybudovanie nových
osvetlení boli rozpočtované v Programe 12 – Prostredie pre život s celkovým rozpočtom
392 660 € a čerpaním výdavkov vo výške 100%.
Z Programu 13 – Sociálne služby boli na činnosť a prevádzku denných centier, na
nocľaháreň a prevádzku sociálno-integračného centra s 12 organizáciami zdravotne
postihnutých obyvateľov pre SMMP, spol. s r.o. z rozpočtu mesta poskytnuté transfery
v celkovom objeme 19 428 €.
Zámer Programu 15 – Priemyselný park, nositeľom ktorého bola spoločnosť Prievidza
Invest, s.r.o., vytvoriť podmienky pre strategických investorov a tým zvýšenie zamestnanosti
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obyvateľov mesta sa nepodarilo naplniť ani v roku 2011, a to z dôvodu pozostavenia aktivít
na strane investorov. Finančný vzťah k spoločnosti bol v rozpočtovanej odplate vo výške
49 458 € s čerpaním na 98,9% na činnosti realizované v zmysle komisionárskej zmluvy a na
splácanie úveru boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 369 060 €.
Rozpočet mesta Prievidza bol v roku 2011 zostavený v členení na bežný rozpočet
a kapitálový rozpočet v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.:
Bežné príjmy
22 106 557 €
Kapitálové príjmy
338 001 €
Bežné výdavky
20 254 740 €
Kapitálové výdavky
783 116 €
Bežný rozpočet
+1 851 817 €
Kapitálový rozpočet -445 115 €
a dosiahnutým výsledkom rozpočtového hospodárenia bol prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 1 406 702 €.
VÝVOJ DLHU
Podľa zborníka vlastného hospodárenia predstavoval celkový dlh mesta Prievidza k 1.
1. 2011 výšku 8 373 656 €.
Splatené tuzemské istiny v roku 2011 podľa obratov na účte 461 – Bankové úvery
a výsledkov záverečného účtu dosiahli výšku 1 024 907 € a splátky úrokov výšku 163 827 €.
Mesto Prievidza podľa príjmových finančných operácií a zborníka dočerpalo v roku 2011
úver vo výške 580 722 € na kapitálové výdavky schválené v programovom rozpočte.
Podľa skontrolovaného zborníka predstavuje celkový dlh mesta k 31. 12. 2011 výšku
7 929 469,86 €, čím poklesli bankové úvery a dlhodobé úväzky v porovnaní so stavom k 31.
12. 2010 o 444 186,20 €.
Celkový dlh mesta v tejto výške predstavuje 35,6 % a suma ročných splátok istín a úrokov
5,3% skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok 2010, čím mesto
Prievidza dodržalo ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. Vychádzajúc z uznesení
mestského zastupiteľstva v rozpočtovom roku 2011 neprevzalo mesto Prievidza záruku za
úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej alebo právnickej osoby, čím dodržalo ustanovenia § 17
ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
PEŇAŽNÉ FONDY
Na financovanie kapitálového rozpočtu použilo mesto prostredníctvom príjmových
finančných operácií prostriedky peňažných fondov.
Tvorba účelových peňažných fondov dosiahla v roku 2011 celkovú výšku 366 132 €,
čím bola zaznamenaná vyššia tvorba oproti rozpočtu o 91 661 €. Na priaznivej tvorbe sa
podieľali najmä fond životného prostredia - poplatkom za uloženie odpadu a fond rozvoja
mesta.
Uznesením MsZ v Prievidzi č. 120/11 bol schválený záverečný účet mesta za rok 2010
a použitie finančného prebytku vo výške 100 345,55 € na tvorbou fondu rozvoja mesta a na
tvorbu fondu životného prostredia vo výške 86 126 €. Kontrolou zborníka bolo zistené, že
z výsledku hospodárenia boli do fondu rozvoja mesta prevedené peňažné prostriedky dňa 29.
6. 2011 (dokladom č. 24012) a do fondu životného prostredia dňa 28. 6. 2011 (dokladom č.
15019).
Skutočné použitie finančných prostriedkov fondov vo výške 248 652 € bolo o 242 556 €
nižšie v porovnaní s plánovaným použitím fondov najmä nezapojením prostriedkov fondu
rozvoja mesta.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2011 bol prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 1 406 702 €, z ktorého po vylúčení nevyčerpaných účelovo
určených finančných prostriedkov použiteľných v rozpočtovom roku, je mesto povinné tvoriť
rezervný fond vo výške 10% z prebytku rozpočtu, t.j. vo výške 124 040,37 €.
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MAJETOK
Mesto Prievidza má vo vlastníctve veci a majetkové práva, ktoré sú majetkom a slúžia
na plnenie verejných úloh, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy. Povinnosťou
mesta vyplývajúcou zo zákona je tento majetok zveľaďovať a zhodnocovať. Mesto Prievidza
ako účtovná jednotka vykonala v zmysle Príkazných listov primátora mesta č. 20/2011 a č.
21/2011 zo dňa 6. 10. 2011 inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2011, ktorou bol zistený inventarizačný rozdiel na hmotnom majetku v obstarávacej
hodnote 22 439,02 €, ktorý bol zúčtovaný do účtovného obdobia, za ktoré sa overoval stav
majetku. Podľa vykonanej inventarizácie vlastnilo mesto k 31. 12. 2011 majetok
v obstarávacej hodnote 119 441 278 €, podľa ktorej poklesla hodnota majetku oproti
predchádzajúcemu roku o 440 951 €.
Majetkom mesta sú aj pohľadávky vykázané v účtovníctve mesta, ktoré dosiahli
celkovú výšku 2 010 232 €, z toho pohľadávky na daniach a poplatkoch 1 464 817 €,
majetkové pohľadávky výšku 80 313 € a ostatné pohľadávky výšku 465 102 €. Z celkovej
výšky pohľadávok sú v lehote splatnosti pohľadávky vo výške 240 766 € (12%) a po lehote
splatnosti pohľadávky vo výške 1 769 466 € (88%) a v porovnaní s predchádzajúcim
rozpočtovým rokom zaznamenali pokles vo výške 164 926 €, na ktorom sa podieľali
majetkové pohľadávky a ostatné pohľadávky.
V roku 2011 malo mesto Prievidza majetkový podiel v spoločnostiach: UNIPA, spol.
s r. o., SMMP, s. r. o., Prievidza Invest, s. r. o., BIC Prievidza, spol. s r. o., PTH, a. s.
a Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., z majetkovej účasti v ktorých bol vykázaný finančný
prínos vo výške 245 782 €.
V Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a spoločnosti UNIPHARMA
Prievidza – 1. slovenská lekárnická spoločnosť, a. s. je mesto vlastníkom akcií a v Horskom
komposesoráte pozemkové spoločenstvo Prievidza vlastníkom podielov na hore, z vlastníctva
ktorých boli vyplatené dividendy v hodnote 4 800 €.
HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
KaSS Prievidza ako príspevková organizácia hospodárila podľa rozpočtu výnosov
a nákladov s výsledkom celkového hospodárenia stratou vo výške 13 551 €. Z hlavnej
činnosti bola vykázaná strata vo výške 22 318 € a výsledkom v podnikateľskej činnosti bol
zisk vo výške 8 767 €. Finančný vzťah k zriaďovateľovi bol určený schválenými záväznými
ukazovateľmi v súlade s ustanovením § 24 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktoré príspevková organizácia dodržala. KaSS Prievidza súčasne splnila
podmienku príspevkovej organizácie vyplývajúcu z ustanovenia § 21 ods. 2 zákona č.
523/2004 Z. z. , podľa ktorého bolo za rozpočtový rok 2011 menej ako 50 % jej nákladov
pokrytých tržbami.
Záverečné hodnotenie
Po skončení rozpočtového roka 2011 spracovalo mesto Prievidza údaje o rozpočtovom
hospodárení do návrhu záverečného účtu a pred jeho schválením bol návrh predložený na
verejnú diskusiu zverejnením na úradnej tabuli dňa 2. 4. 2012 a na internetovej stránke mesta,
aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia mesta. Ku dňu spracovania odborného stanoviska
neboli predložené pripomienky alebo námietky obyvateľov mesta.
Návrh záverečného účtu obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný,
kapitálový rozpočet a finančné operácie, obsahuje bilanciu aktív a pasív k 31. 12. 2011,
prehľad o stave a vývoji dlhu mesta, zúčtovanie a údaje o hospodárení príspevkovej
organizácie, finančné hodnotenie a plnenie zámerov a cieľov 16 programov a pri jeho
zostavení bola uplatnená rozpočtová klasifikácia.
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Spracovaním údajov rozpočtového hospodárenia do záverečného účtu mesta
a podľa jeho obsahu boli dodržané podmienky § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
a zverejnením návrhu záverečného účtu dodržalo mesto povinnosť vyplývajúcu
z ustanovení § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. v spojitosti s § 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Záverečný účet bol zostavený v súlade s rozpočtovou klasifikáciou podľa
Opatrenia MF SR č. 010175/2004-42 v znení doplnkov, ktorým bola ustanovená
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú
a triedia príjmy a výdavky rozpočtu, čím mesto postupovalo v súlade s § 4 ods. 6 zákona
č. 583/2004 Z. z.
Vyhotovená účtovná závierka mesta podľa kontroly obsahuje súvahu, výkaz ziskov
a strát a poznámky k 31. 12. 2011, čím mesto Prievidza postupovalo v súlade s § 17
a vykonanou inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade
s § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Ročná účtovná závierka a údaje o rozpočtovom hospodárení mesta musia byť overené
audítorom. Overenie účtovnej závierky vykonala audítorská spoločnosť RVC Senica, s.r.o.,
Senica dňa 9. 3. 2012 s licenciou Slovenskej komory audítorov č. 302. Podľa správy
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2011 bolo súčasťou
audítu aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia, zadĺženosti mesta a overenie použitia
návratných zdrojov financovania.
Overením účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia audítorom postupovalo
mesto Prievidza v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., § 16 ods. 3
zákona č. 583/2004 Z. z. a § 19 zákona 431/2002 Z. z.
Prerokovaním návrhu záverečného účtu za rok 2011 dňa 24. 4. 2012 dodrží mesto
Prievidza lehotu na prerokovanie záverečného účtu stanovenú v § 16 ods. 12 zákona č.
583/2004 Z. z., podľa ustanovenia ktorého musí mesto prerokovať návrh záverečného účtu
najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Podľa návrhu na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia bude vo výške
124 040 € (10%) tvorený rezervný fond, čím mesto dodrží povinnosť vyplývajúcu z §15
ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. a internú smernicu Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza,
podľa ktorých sa vytvára rezervný fond vo výške 10% z prebytku rozpočtu podľa § 16 ods. 6
zákona 583/2004 Z. z.
Výrok hlavnej kontrolórky
Mesto Prievidza pri spracovaní údajov o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu
mesta za rok 2011 postupovalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením MF SR č. 010175/2004-42 v znení
doplnkov.
Na základe preverených skutočností a konštatovania dodržania zákonných ustanovení
pri vypracovaní návrhu záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2011 odporúča hlavná
kontrolórka Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu
výrokom v zmysle § 16 ods. 10 a) zákona č. 583/2004 Z. z.
schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.

