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NÁVRH   NA  UZNESENIE  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  V  ŽILINE

Uznesenie č. __________/2009


Mestské  zastupiteľstvo  v Žiline


Berie na vedomie:

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Žilina  za rok 2008

Ukladá: 

Ing. Viliamovi Mikulášovi – prednostovi MsÚ v Žiline - prijať opatrenia pre naplnenie odporúčaní vyplývajúcich a navrhnutých v Odbornom stanovisku hlavného kontrolóra

















                                         Dôvodová správa


V zmysle § 18f ods. 1 písm. c)  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám  odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008.

Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol návrh záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008, účtovná uzávierka, súvaha, výkaz ziskov a strát za rok 2008, ktoré spracoval ekonomický odbor MsÚ v Žiline  a   inventúrne súpisy majetku mesta, ktoré predložila inventarizačná komisia zriadená pri MsÚ v Žiline ako aj ďalšie stanoviská zodpovedných pracovníkov.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok  2008


  	V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

predkladám

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu  mesta Žilina za rok 2008.

Odborné stanovisko (ďalej len „stanovisko“) je spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008, ktorý spracoval ekonomický odbor MsÚ v Žiline. 

VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU  ZÁVEREĆNÉHO ÚĆTU 

Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu mesta Žilina rok 2008 bol spracovaný v súlade so  zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.

Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Žilina
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so 
	Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Žiliny 

Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Žilina

Dodržanie informačnej povinnosti 
Návrh záverečného účtu bol verejnosti sprístupnený spôsobom obvyklým -  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta,  v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16. Ods. 9. Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

	Dodržanie povinnosti auditu
Mesto Žilina v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9. ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení splnilo povinnosť - dať si overiť účtovnú závierku.
Správu nezávislého audítora za rok 2008 vypracovala Ing. Marta Tóthová – audítorka. 



Metodická správnosť predloženého záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona  o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa  § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Žilina. 
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 zo dňa 8. Decembra 2004, ktorým sa ustanovuje  druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov  územnej samosprávy.

Mesto Žilina spracovalo a predložilo návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu  výdavkov je spracovaný  a predložený podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.

  	Mesto postupovalo podľa § l6 ods. l zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu obce.  V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej boli usporiadané finančné vzťahy  k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom  iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh  záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona  v súlade  s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácii v jeho pôsobnosti.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách podľa  jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, vzhľadom na skutočnosť, že mesto Žilina v roku 2008 nevykonávalo  podnikateľskú činnosť  a neposkytlo žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov – stanovisko ekonomického odboru MsÚ v Žiline. 



II. Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie mesta Žilina v roku 2008 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ) číslo 119/2007 prijatého na riadnom zasadnutí MZ  dňa  10. 12. 2007. 

Schválený rozpočet mesta Žilina bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení MZ vykonaných rozpočtových opatrení v počte 1/2008 -  6/2008. Zmeny rozpočtu a z toho vyplývajúce rozpočtové opatrenia schválilo MZ v Žiline  a prijalo k nim jednotlivo uznesenia. 

Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 bol zostavený v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné
operácie. V rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom a k zriadeným právnickým osobám. 


Rozpočet bežných príjmov a výdavkov:

Upravený rozpočet po schválení
Čerpanie /plnenie
%  vyjadrenie plnenia/čerpania
bežné príjmy 
1.357.721.000,-
1.462.343.365,97
107,705  %
bežné výdavky
1.333.991.000,-
1.359.168.792,71
101,887 %
Hospodárenie  -    prebytok

   103.174.573,26


Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov:

Upravený rozpočet po schválení
Čerpanie/plnenie
% vyjadrenie
plnenia/čerpania
Kapitálové príjmy
135.605.000,-
211.723.418,50
156,132 %
Kapitálové výdavky
205.697.000,-
183.771.769,26
  89,341 %
Hospodárenie    -   prebytok

27.951.649,24


Rozpočet celkom (bežný a kapitálový):

Upravený  rozpočet po schválení
Čerpanie/plnenie
% vyjadrenie
Plnenia/čerpania
príjmy celkove
1.493.326.000,-
1.674.066.784,47
112,103 %
výdavky celkove
1.539.688.000,-
1.542.940.561,97
100,211 %
Hospodárenie    -   prebytok 

   131.126.222,50


Finančné operácie:

Upravený rozpočet po schválení
Čerpanie/plnenie
% vyjadrenie
Plnenia/čerpania
príjmové fin. operácie
233.108.000,-
176.187.085,40
  75,581 %
výdavkové  fin. operácia
186.746.000,-
186.559.878,32
100,099 %
Hospodárenie  -   schodok

- 10.372.792,92



Rozpočet celkom (bežný, kapitálový a finančné operácie):

Schválený rozpočet
     čerpanie  
  plnenie
príjmy celkove
1.726.434.000,-
1.850.253.869,87
107,172
výdavky celkove
1.726.434.000,-
1.729.500.440,29
100,177
Hospodárenie - prebytok 

  120.753.429,58


Čerpanie rozpočtu v oblasti bežných a kapitálových výdavkov bolo na úrovni  100,2 % - výdavky rozpočtu boli čerpané v súlade so schváleným a upraveným rozpočtom na rok 2008.
Vykázaný výsledok finančného hospodárenia bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c)  a  § 10 ods. 3  písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a podľa opatrenia  MF SR č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre obce. 

Skladba  celkového kladného finančného hospodárenia mesta Žilina vrátane finančných operácií vo výške 120.753.429,58 Sk (cca 4.008.279,54 €) je:
	nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR vo výške   		    1.090.680,37  Sk

zostatok na osobitnom účte - prebytok bytového hospodárenia               34.952.006,00  Sk
zostatok na  účtoch mesta:	 			    		   84.710.743,21  Sk

Spolu prebytok finanč. hospodárednia bez účelovo určených zo ŠR 	 119 662 749,21  Sk
Vykazovaný výsledok finančného hospodárenia mesta Žilina bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC.

Z prebytku rozpočtu mesta Žilina pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona  o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  boli vylúčené nevyčerpané prostriedky -  účelovo určené prostriedky poskytnuté  v predchádzajúcom  rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR.  Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 2009 v súlade s ustanovením § 8 ods. 4. a 5.  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

Mesto Žilina dosiahlo prebytok finančného hospodárenia vo výške  119.662.749,21 Sk. V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  „Obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. „

Mesto Žilina navrhuje v predloženom dokumente – Záverečný účet mesta Žilina za rok 2008  v prílohe č. 5  Návrh na finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia  mesta Žilina za rok 2008 použiť prebytok finančného hospodárenia
	na zabezpečenie údržby bytového a nebytového fondu a finančné vysporiadanie ročného zúčtovania

na tvorbu rezervného fondu mesta, pričom do príjmovej časti rozpočtu na rok 2009 bude fond zapojený prostredníctvom položky 454 rozpočtovej klasifikácie – prevod prostriedkov z peňažných fondov a následne rezervný fond bude použitý na krytie výdavkov mesta v rozpočtovom roku 2009 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 1/2009.

V súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o použití prebytku finančného hospodárenia  rozhodne Mestské zastupiteľstvo.


Kontrolné zistenia hlavného kontrolóra:

Daňové príjmy
Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z čoho  rozhodujúcu časť tvoria hlavne podielové dane – výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ako aj miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré dosahujú svojim podielom na daňových príjmov úroveň cca 1/3 z úrovne podielových daní. 
Možno konštatovať, že naplnenie rozpočtu mesta z podielových daní prekročilo očakávanú úroveň o 8,5 %.  Napĺňanie rozpočtu v kategórii Daň z majetku – zo stavieb bolo prekročené plnenie až o 14,86 %, ako aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dosiahlo prekročenie plnenia rozpočtu  až o 40,02 % . 
Celkovo možno vyhodnotiť, že daňové príjmy boli naplnené na 107,19 %, čo predstavuje celkom  870.727.556,43 Sk. 


Avšak možno pozorovať aj negatívne javy pri napĺňaní rozpočtu, kde pri niektorých položkách  plnenie nedosahuje ani 50 %, čo je vážny signál pre úvahu, či boli využité všetky zákonom dostupné nástroje na vymoženie práv správcu dane – teda mesta,  alebo či nastavenie rozpočtu bolo reálne, prípadne aká iná skutočnosť môže ovplyvňovať výber miestnych daní. Ilustrácia pár položiek:
Daň z majetku  -   z pozemkov  na 41 %
	  -   z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome  na 34,28 %
Dane za tovary a služby  
	-     Daň za psa  na 84,40 %
	Daň za nevýherné hracie prístroje  41,04 %

Daň za predajné automaty  59,06  %
Daň za užívanie verejného priestranstva   15,83 %  

Nedaňové príjmy
Celkovo možno vyhodnotiť, že nedaňové príjmy boli naplnené na 135,30 %, čo predstavuje celkom 285.812.822,09  Sk. 

Je potrebné upriamiť pozornosť na skutočnosť, že pri mnohých položkách je veľká disproporcia, vidieť to hlavne v %-álnom vyjadrení, medzi plánovanými a dosiahnutými hodnotami napĺňania  rozpočtu podľa  jednotlivých typov daní, ako aj v kategórii nedaňových príjmov. Na základe stanoviska ekonomického odboru príčinou vzniku disproporcií nie je nereálne nastavenia príjmov, ale skôr   nezrovnalosti pri predkontácii účtovných predpisov, párovania úhrad a rozúčtovania úhrad. 

Odporúčanie: 
Spracovať analýzu príčin nepriaznivého vývoja napĺňania jednotlivých položiek daňových a nedaňových príjmov a prijať opatrenia pre výraznejšie uplatňovanie práv správcu dane v oblasti miestnych daní, s cieľom a dopadom na  zvýšenie platobnej disciplíny daňovníkov.
Nastaviť systém účtovania - predkontácie, párovania platieb a rozúčtovania úhrad tak,  aby pri vedení účtovníctva boli v plnom rozsahu naplnené ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – osobitne § 4 a § 8 (Príloha č. 1 – citácia príslušných ustanovení zákona).


III. Bilancia aktív a pasív

Rok 2008 je významným medzníkom v účtovníctve obcí,  nakoľko od 1.1.2008 začali obce akruálne účtovať podľa metodiky Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor (IPSAS). Táto metodika účtovania a vykazovania prináša efektívnejšie riadenie verejných financií a zosúladí vedenie účtovníctva vo verejnom sektore s Medzinárodnými účtovnými štandardami pre verejný sektor.
V neposlednom rade účtovná závierka verejnej správy sa stáva zrozumiteľnejšia pre širšiu verejnosť, keďže nové postupy účtovania sa priblížili postupom účtovania pre podnikateľskú sféru.
Rok 2008 a účtovná závierka za toto obdobie je prvým rokom v histórii mesta, kedy sa účtovná závierka zostavila na princípoch akruálneho účtovníctva.
MF SR jednotnosť aplikácie vybratých princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor vo všetkých účtovných jednotkách štátnej správy a samosprávy implementovalo do národnej legislatívy zákonom č.198/2007, ktorým bol novelizovaný zákon č.431/2002 Z, z o účtovníctve a zaviedol nový pohľad na výkazníctvo verejnej správy ako na „jednu ekonomickú jednotku“.
Implementácia novej metodiky na úrovni individuálneho účtovníctva a výkazníctva pre účtovné jednotky samosprávy bola zabezpečená prostredníctvom: 
	Opatrenie MF SR zo dňa 8.augusta 2007 č.MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovili podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpočtové ,príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS  č. 9/2007)

 Opatrenie MF SR zo dňa 5.decembra 2007 č.MF/25755/2007-31ktorým sa ustanovili podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne  fondy, obce a vyššie územné celky (FS č.12/2007).
Opatrenie MF SR zo dňa 8 novembra 2007 č.MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Inštitút  „historickej jedinečnosti“ účtovnej závierky za rok 2008  je dôvodom, že prehľad 
aktív a pasív za rok 2008 nie je spracovaný porovnávajúcou metódou s rokom 2007, nakoľko došlo k zásadným zmenám v obsahu a v štruktúre výkazu súvahy a preto nie je možné zobrať pre porovnanie relevantný doklad z minulosti. 


Bilancia aktív a pasív  v tis. Sk

AKTÍVA   file_0.xls
Hárok1

		Názov		Skutočnosť v tis.

				k 31.12.2008

		Neobežný majetok spolu		9,275,669

		z toho :

		Dlhodobý nehmotný majetok		7,057

		Dlhodobý hmotný majetok		4,980,985

		Dlhodobý finančný majetok		4,287,627

		Obežný majetok spolu		560,152

		z toho :

		Zásoby		699

		Zúčtovanie medzi subjektami verejnej  správy		21,377

		Pohľadávky		353,006

		Finančný majetok		185,070

		Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		0

		Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		0

		Prechodné účty aktív		37,889

		Majetok spolu		9,873,710
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PASÍVA
file_1.xls
Hárok1

		Názov		Skutočnosť

				k 31.12.2008

		Vlastné imanie a záväzky spolu:		9,873,710

		z toho :

		Vlastné imanie		6,741,430

		z toho :

		Oceňovacie rozdiely		-10,850

		Fondy		0

		Výsledok hospodárenia		6,741,430

		Záväzky		2,826,912

		z toho :

		Rezervy		12,248

		Dlhodobé záväzky		496,943

		Krátkodobé záväzky		85,680

		Bankové úvery		2,232,041

		Prechodné účty pasív		316,218
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Kontrolné zistenia hlavného kontrolóra: 
V spojitosti so spracovaním súvahy za rok 2008 je potrebné poukázať na zistenú skutočnosť, že pri inventarizácii majetku, ktorá bola realizovaná v zmysle § 29 a § 30 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. došlo podľa predložených materiálov k nesprávnym postupom pri evidencii a  inventarizácii majetku mesta Žilina v správe  Bytterm  a. s Žilina, ktorý tvorí tzv. II. zúčtovací okruh. Pri inventarizácii majetku k 31.12.2008 je doložený inventúrny súpis – REKAPITULÁCIA ku dňu 31. 12. 2008 s neštandardným zápisom – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účet 042/ -95 493 244.- Sk. Inventúry zápis tohto druhu  a jeho premietnutie v účtovníctve mesta má za následok  poníženie stavu majetku Mesta Žilina o hore uvedenú sumu. Po konzultácii na ekonomickom odbore, táto úvaha o pochybení nebola vyvrátená. 
Tento postup možno hodnotiť, ako vážny nedostatok v oblasti odborného prístupu pri výkonnej aplikácii zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako na strane Bytterm a.s., tak na strane odborných útvarov mestského úradu – ekonomického odboru a odboru majetkového a právneho  a ústrednej inventarizačnej komisie zriadenej pri mesta Žilina. 
Na základe zistených skutočností je potrené opravnými účtovnými zápismi uvedenú nezrovnalosť opraviť tak, aby bolo účtovníctvo  vedené v súlade  so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – osobitne § 7 v prepojení na § 4 a § 8 , hlavne  z pohľadu zvolenia účtovných postupov. 


Odporúčam:
Vyhodnotiť a vyvodiť mieru zodpovednosti odborných útvarov ako aj zodpovedných pracovníkov pri  zabezpečovaní inventarizácie a následných aktov
Pripraviť návrh na opravný účtovný zápis za účelom opravy a vysporiadania sa s nedostatkom vyššie uvedeného druhu v účtovníctve
Zaviesť  nový systém evidencie majetku mesta, ktorý bol vedený ako predmet II. zúčtovacieho okruhu
Vypracovať návrh odstránenia nedostatkov zistených pri inventarizácii majetku, cenín a pohľadávok  pri dodržaní ustanovení zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Vývoj pohľadávok v  Sk
Pohľadávky  daňové
/tis Sk/


Pohľadávky daňové
rok 2007
rok 2008
Daň za psa
164
1 495
daň z nehnuteľností
47 693
51 355
Daň za nevýherné hracie automaty
460
460
Daň za predajné automaty
168
168
Daň za ubytovanie
279
336
spolu:
48 764
53 814

Porovnanie stavu celkových daňových nedoplatkov k 31.12.2007 a k 31.12.2008:
Daňové nedoplatky
k 31.12.2007
k 31.12.2008
Rozdiel
Index 
2008/2007

48.764.336,79
53.814.413,13
5.050.076,34
1,1035

Podľa predloženého prehľadu daňových pohľadávok možno konštatovať, že došlo k navýšeniu celkových pohľadávok o 5 050 tis. Sk oproti roku 2007,  čo znamená  indexový nárast 1,1035.

Kontrolné zistenie hlavného kontrolóra:
Pri dani za psa je podielom najvýraznejšie navýšenie evidencie pohľadávky. Je to prekvapujúci a nereálny údaj. Vychádzajúc zo známych údajov, že rozpočet v kategórií daňových príjmov -  daň za psa bol plánovaný  v objeme 1 140 tis Sk, výber dane bol dosiahnutý  v objeme 962 tis Sk t.j. čo predstavuje plnenie na 84,40% , berúc do úvahy evidované pohľadávky z roku 2007  v hodnote 164 tis. Sk vychádza reálne odhadovaný údaj pre pohľadávku za psa cca  342 tis. Sk. Vychádzajúc z logickej úvahy, nie je možné evidovať  nedoplatok na dani za psa v objeme 1 495 tis Sk, ak plán bol 1 140 tis. Sk, čo prevyšuje plánovaný rozpočet o 355 tis. Sk. 
Na základe zistených skutočností je potrené opravnými účtovnými zápismi uvedenú nezrovnalosť opraviť tak, aby  účtovníctvo bolo vedené v súlade  so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – osobitne § 7 v prepojení na § 4 a § 8. 

Odporúčania:
Vyhodnotiť a vyvodiť mieru zodpovednosti zodpovedných pracovníkov za vzniknuté nezrovnalosti
Pripraviť návrh na opravný účtovný zápis za účelom opravy a vysporiadania sa s nedostatkom vyššie uvedeného druhu  a zreálnenia pohľadávky evidovanej v účtovníctve na predmetnej dani


Pohľadávky nedaňové
 /tis Sk/
rok 2007
rok 2008
Pohľadávky nedaňové
126 339
273 799
z toho:
 
 
Odberatelia
3 078
3 077
Poskytnuté preddavky
625
469
Ostatné pohľadávky-mylné platby
0
522
Nájomné zmluvy
17 413
14 256
Pohľ.po likvid.podnikoch -PS II
595
595
Pohľ.po likvid.podnikoch -PS Horný Val
654
645
Pohľ.po likvid.podnikoch-Mototrans
670
666
Pohľ.po likvid.podnikoch-Kovoslužba
3 059
3 058
Pohľ.po likvid.podnikoch - Obnova
1 943
1 943
Pôžička MsHK
632
632
Lokalizačný poplatok
784
784
Letisko - finačná výpomoc
700
600
Výherné hracie automaty
-21 690
3 780
Kúpne zmluvy
25 316
1 076
Kúpne zmluvy - byty
15 551
2
MŠK športoviská
75 000
75 000
Žilinksá parkovacia - Memorandum
0
160 000
Refakturácie
489
853

Kontrolné zistenia hlavného kontrolóra:
Kategória nedaňových pohľadávok je oproti predchádzajúcemu roku vyššia, pričom možno konštatovať, že u niektorých pohľadávok oproti roku 2007 nedošlo k žiadnemu posunu. Na pohľadávky po likvidovaných podnikoch bol uplatnený § 26 ods. 4 zákona 431/2002 Z. z.  o účtovníctve a boli vytvorené opravné položky, ostatné pohľadávky sú pohľadávkami po lehote splatnosti.
Opravná položka bola vytvorená aj na pohľadávku z nesplatenej pôžičky MsHK Žilina a.s., datujúcej sa do roku 2000-2001. Berúc do úvahy skutočnosť, že MsHK  je „aktívna spoločnosť“,  v ktorej má mesto Žilina 100% podiel na majetku, túto pohľadávku je potrebné riešiť štandardným spôsobom t.j. jej zaplatením resp. zápočtom s dotáciami na prevádzkovú činnosť,  poskytnutými v nasledujúcich rokoch s cieľom čistoty účtovníctva, pokiaľ nie sú iné dôvody na evidenciu opravnej položky, ktoré však odbor ekonomický nepotvrdil.

Je potrebné venovať tomuto fenoménu zvýšenú pozornosť a v budúcnosti sa vysporiadať s nedobytnými pohľadávkami legitímnym spôsobom s cieľom vyčistenia účtovnej evidencie.

Ostatné  dôležité informácie 
Prijaté granty a transfery 
V roku 2008 mesto Žilina prijalo granty a transfery, ktoré boli v porovnaní s plánom naplnené na 100,20 % , čo predstavuje celkom 377.124.338,95 Sk, z čoho najväčšie položky tvorili:
	Transfery zo ŠR   333.854.112,70  Sk čo predstavuje 102,92% z plánu

Granty a transfery v rámci kapitálových príjmov - 39.862.934,29 Sk = 81,98 % z plánu 
Súpis prijatých grantov a transferov sú podrobne uvedené v komentári záverečného účtu    

Poskytnuté dotácie 
V roku 2008 mesto Žilina v rámci grantovej schémy podporilo 127 projektov v oblasti kultúry, zábavy, športu, verejnoprospešných činnosti a v sociálnej oblasti v celkovej hodnote 6.254.460,- Sk.
Taktiež mesta Žilina v roku 2008 svojimi príspevkami v celkovej hodnote 7.854.515,- Sk podporilo občianske združenia – zástupcov 3. Sektora, ako aj ďalšie subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri organizovaní aktivít s dopadom na zvýšenie úrovne kultúrneho vyžitia ako sociálneho a materiálno-technického zabezpečenia organizovaných aktivít. 

IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Dlh mesta   k 31.12.2008 tvoria viaceré formy:
	Tuzemské dlhodobé a krátkodobé bankové úvery  poskytnuté DEXIA banka a.s. a Tatra banka a.s. z obdobia  rokov 2001-2007 v objeme 875 633.- tis Sk. Použitie  úverových zdrojov bolo zamerané na bytovú a investičnú výstavbu. Oproti roku 2007 došlo k zníženiu tejto kategórie dlhovej služby o 67 343.- tis Sk. 


V zmysle zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákon  §17 ods.6:„
„Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
Bežné príjmy dosiahnuté za predchádzajúci rozpočtový rok 2007 boli vo výške 1 704 431  tis Sk a stav dlhu mesta Žilina k 31.12.2008 (komerčné záväzky voči bankám) je 875 633 tis Sk t.j. celková suma dlhu obce zo záväzkov voči bankám nepresahuje 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.( 60% =1 022 659 tis Sk)

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
Suma ročných splátok voči bankám  neprekročila 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (25% = 426 107,75 tis Sk).

	Mesto Žilina eviduje aj záväzky vo vzťahu k ŠFRB – podľa tabuľkovej časti v celkovej hodnote 495.608.277,- Sk, avšak tento záväzok nie je súčasťou dlhovej služby. 


	Mesto Žilina eviduje prijaté krátkodobé a dlhodobé návratné finančné výpomoci v objeme 1 356 408 .- tis Sk, ktorých stav k 31.12.2008 je vo výške 1 356 408.- tis Sk. Tieto prostriedky boli poskytnuté MF SR na  výkup pozemkov pod závody KIA Hyundai a výstavbu obytného súboru Krasňany. Zmluvný záväzok z návratných finančných výpomocí od MF SR, je riešený osobitnými zmluvami, pričom termín splatnosti finančnej výpomoci zo ŠR bol viackrát posúvaný. 


Na záver možno konštatovať, že celkový dlh mesta bol posudzovaný len zo vzťahu k dlhovej službe voči komerčným bankám.



V. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie hospodárili tak, ako je uvedené v prílohe č. 6, kde je vykázaný výsledok hospodárenia. Je treba podotknúť, že pri 2 subjektoch je záporný výsledok hospodárenia. 
V prípade Mestskej krytej plavárne ide o stratu vo výške 8.162,85 Sk, ktorá bude vyrovnaná zákonným spôsobom - z rezervného fondu MKP, ktorý bol vytvorený zo zisku za rok 2007.
V prípade Mestského divadla došlo k zložitejšej situácii, kedy vyvstali viaceré faktory, ktoré ovplyvnili vývoj situácie, čoho následkom je strata na hospodárení v celkovej výške 2.222.545,78 Sk. Mesto Žilina v svojom návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia MD zohľadnilo skutočnosti, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte na rok 2008,  pre vysporiadanie nezrovnalostí z minulých období a tomu zodpovedá aj návrh na vysporiadanie vzniknutého rozdielu, pričom Mestské divadlo bude zvyšok  schodku  z hospodárenia z roku 2008 vo výšky 1 285 tis. Sk kryť z vlastného rezervného fondu. 



            VI. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
Mesto Žilina v priebehu roku 2008 neposkytlo žiadne záruky pre fyzické a právnické osoby alebo iné subjekty, z ktorých by mestu vyplývali ručiteľské povinnosti. 



             VII. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Mesto Žilina za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2008  prevádzkovalo jedáleň pre zamestnancov v rámci podnikateľskej činnosti, ktorú vykonávalo nad rozsah svojej hlavnej činnosti. 







Záver

Návrh záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008 bol v zmysle § 9 os. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený dňa 9. 4. 2009, čo je v zákonom stanovenej  lehote 15 dní, spôsobom v meste obvyklým pred jeho prerokovaním. 

Riadna účtovná závierka za rok 2008 a hospodárenie mesta Žilina za rok 2008 v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade § 16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom.


	Účtovná závierka za rok 2008 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2008 vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Žiliny k 31.12.2008 a vykázaný výsledok finančného hospodárenia za uvedený rok bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c)  a  § 10 ods. 3  písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.


V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Žiline uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008 aj napriek odporúčaniam, ktoré boli pomenované v stanovisku a ktoré je možné s okamžitou platnosťou napraviť,   výrokom:


celoročné hospodárenie  schvaľuje.


	Tak ako je uvedené v stanovisku, trvám na tom, aby boli prijaté opatrenia a vykonané opravné účtovné zápisy tak, aby boli naplnené odporúčania na ktoré toto stanovisko poukázalo. 








                                                                                                                            




									Ing. Elena Šuteková
V Žiline dňa  20. 04. 2009 					hlavná kontrolórka mesta Žilina



























Príloha č. 1


Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – osobitne § 4, § 7  a  § 8.

§ 4 ods. 5. „ Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov podľa § 31 ods. 2.  Účtovným záznamom sa rozumie údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia. Každú informáciu týkajúcu sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia je účtovná jednotka povinná zaznamenávať len účtovnými záznamami. „
§ 4 ods. 6. „ Účtovnými záznamami sú najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtovný rozvrh, účtovná závierka a výročná správa. Jednotlivé účtovné záznamy sú môžu  zoskupovať do účtovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu. Účtovná jednotka je povinná účtovné záznamy viesť v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.“
§ 7 ods. 1. „Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
§ 7 ods. 2. „ Zobrazenie v účtovnej závierke je verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Zobrazenie v účtovnej závierke je pravdivé, ak sú pri ňom použité účtovné zásady a účtovné metódy, ktoré vedú k dosiahnutiu verného zobrazenia skutočnosti v účtovnej závierke. 
§ 8 ods. 1. „Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne  a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
§ 8 ods. 4. „ Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.“ 
§ 32 ods. 1.  „Na účely tohto zákona sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam a) ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť, ......“




