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Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečného účtu 

mesta Žilina za rok  2009 
 

 

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

 

predkladám 

 

odborné stanovisko HK k Záverečného účtu  mesta Ţilina za rok 2009. 

 

Odborné stanovisko (ďalej len „stanovisko“) je spracované na základe predloţeného 

návrhu Záverečného účtu mesta Ţilina za rok 2009, ktorý spracoval ekonomický odbor MsÚ 

v Ţiline.  

 

Záverečný účet 

            Záverečný účet mesta Ţilina je definovaný ako usporiadaná sústava ukazovateľov, 

ktoré charakterizujú výsledky hospodárskej činnosti mesta za uplynulý rok. Je to dokument, 

ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú 

situáciu za účtovné obdobie, ktorým je spravidla kalendárny rok. Záverečný účet mesta 

podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. Tieto údaje sa 

preberajú z podkladov finančných výkazov mesta a z finančných výkazov zriadených 

rozpočtových organizácií.  Záverečný účet obsahuje porovnanie údajov skutočnosti vo 

vzťahu k rozpočtu vrátane jeho aktualizácií. Rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky sa 

vykazujú vo Finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy. 

Preverením finančného výkazu o plnení rozpočtu mesta Ţilina FIN 1-04 k 31. 12. 2009  bolo 

zistené, ţe kvantifikácia schváleného rozpočtu a upraveného rozpočtu bola verne 

zaznamenaná aj vo finančnom výkaze.  

Na základe uvedeného moţno konštatovať súlad údajov vykázaných v rámci záverečného 

účtu mesta za rok 2009 na strane jednej s údajmi vykázanými vo finančných výkazoch 

v rámci účtovnej závierky na strane druhej za rok 2009.  

Tým, ţe číselné údaje vo finančnom výkaze FIN 1-04 boli kvantifikované spoľahlivo, mesto 

postupovalo v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z.. a dodrţalo 

ustanovenie § 18 od. 3 zákona č. 540/2001 Z. z.  o štátnej štatistike v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorého mesto ako spravodajská jednotka je povinné úplne, pravdivo 

poskytovať údaje poţadované na štatistické zisťovanie.  

 

Účtovná závierka 

Cieľom ročnej účtovnej závierky je na jednej strane uzatvoriť rozpočtové 

hospodárenie a na druhej strane poskytnúť pravdivý obraz o stave majetku a záväzkov mesta. 

Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka, ktorá obsahuje účtovné 

výkazy: 

- Súvahu – vyjadruje stav majetku mesta, poskytuje informácie o majetku mesta (aktíva) 

a zdrojoch jeho financovania (pasíva) v peňaţnom vyjadrení k určitému dňu, 

- Výkaz ziskov a strát – vyjadruje zmenu majetku mesta v danom roku, poskytuje pohľad na 

činnosti, ktoré mesto uskutočnilo počas účtovného obdobia. Zachytáva vznik nákladov 

a tvorbu výnosov. Do súvahy sa na konci účtovného obdobia premietne len čistý výsledok 

hospodárenia, t.j. výsledok hospodárenia očistený o splatnú daň z príjmov. 
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- Poznámky – obsahujú informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v súvahe a vo výkaze ziskov 

a strát, resp. obsahujú podrobnejší popis poloţiek zverejnených v týchto výkazoch 

a informácie o poloţkách, ktoré nespĺňajú podmienky pre vykázanie vo výkazoch. 

 

Okrem uvedeného účtovná jednotka vyhotovuje výročnú správu s náleţitosťami podľa 

§ 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a spolu s účtovnou závierkou podliehajú overeniu 

audítorom. Výročná správa obsahuje informácie o rozpočtovom hospodárení mesta, účtovnú 

závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa a správu audítora k tejto 

účtovnej závierke. Výročná správa nie je súčasťou predkladaného záverečného účtu, je 

pripravovaná ako samostatný dokument, ktorý bude v osobitnom termíne predloţený na 

prerokovanie do mestského zastupiteľstva. 

 

Akruálne účtovníctvo 

S účinnosťou od  01. 01. 2008 bola povinnosť pre orgány verejnej správe zaviesť 

akruálne účtovníctvo. Akruálne účtovníctvo je informačná sústava, ktorá zachytáva 

informácie o majetku, záväzkoch, nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch v období, 

kedy vznikli, t.j. v období s ktorým časovo a  vecne súvisia. Je zaloţené na akruálnom 

(časovom) princípe. Subjekty verejnej správy teda vedú účtovníctvo na akruálnom princípe na 

rozdiel od rozpočtu, ktorý sa naďalej zostavuje a sleduje na hotovostnom princípe. 

Do 31. 12. 2007 sa prebytok a schodok rozpočtu obce vykazoval na účte 933 – Prevod 

zúčtovania príjmov a výdavkov. Od 01. 01. 2008 v zmysle novej metodiky účtovníctva 

výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. prebytok alebo schodok rozpočtu, tak ako to bolo 

v minulosti, nie je moţné práve pre akruálny-časový princíp v účtovníctve vykázať. Prebytok 

a schodok rozpočtu a celého rozpočtového hospodárenia sa zisťuje mimo účtovníctva na 

základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov na 

poloţkách v rozpočtovom hospodárení. 

 

Pretoţe kontrola tohto stavu je náročným pracovným úkonom a nie je moţné 

zvládnuť mnoţstvo informácií v krátkom časovom úseku, boli za týmto účelom na útvare 

hlavného kontrolóra mesta sústreďované informácie súvisiace so stanoviskom 

k záverečnému účtu od začiatku tohto roka, pričom aj plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra bol pre rok 2009 a 1. Polrok 2010 zostavovaný tak, aby bolo moţné v rámci 

jednotlivých kontrolných akcií zmapovať situáciu na najdôleţitejších ekonomických 

kategóriách a výsledky kontrolných zistení tvoria rozhodujúce podnety pre spracovanie 

odporúčaného a navrhnutého výroku v rámci schvaľovacieho konania predkladaného 

dokumentu.  

 

Na útvare hlavného kontrolóra bola vykonaná analýza záverečného účtu vo vzťahu 

k rozpočtovým poloţkám aktualizovaného rozpočtu, ako aj k aktuálnej legislatíve platnej 

v tomto rozpočtovom období tak, ţe sa analyzoval pôvodne schválený rozpočet za rok 2009 

a následne jeho aktualizácia vrátane dodatkov. Metóda ďalšej kontroly spočívala v tom, ţe 

sa kontrolovali jednotlivé poloţky záverečného účtu metódou náhodného výberu z dôvodu 

pravdepodobného výskytu kontrolných zistení, pričom jednotlivé stanoviská sú koncipované 

podľa metodických blokov tak, aby boli  dostatočne zrejme a s prehľadom analyzované 

jednotlivé tématické bloky.  
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VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA     

HLAVNEHO KONTROLÓRA   K   ZÁVEREĆNÉMU  ÚĆTU 

 

1. Zákonnosť predloženého Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2009 

 

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Záverečný účet mesta Ţilina za rok 2009 (ďalej len Záverečný účet) bol spracovaný 

v súlade so  zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. 

n. p.   

Zákonom č. 54/2009 bol doplnený zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy doplnením § 21c ktorý ustanovil zmeny v rozpočtovom hospodárení takto: 

„Ustanovenia § 10 ods. 7 a podmienky ustanovené v § 10 ods. 9 obec a vyšší územný celok 

nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2010, v tomto období obec a vyšší územný celok 

nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti beţného rozpočtu ani 

ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c). To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na 

roky 2011 aţ 2013.“ Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2009. 

 

Záverečný účet zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v z. n. p., č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p., č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy, nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákon č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné 

súvisiace právne normy. 

 

Dodržanie informačnej povinnosti  

Záverečný  účet 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. Od 10. 06. 2010 

 

 Dodržanie povinnosti auditu 

Mesto je povinné účtovnú závierku dať overiť audítorovi. Táto povinnosť mu vyplýva 

z ustanovenia § 9 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 19 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy audítor overuje tieţ 

hospodárenie podľa ich rozpočtov, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav 

a vývoj dlhu a dodrţiavanie pravidiel pouţívania návratných zdrojov financovania.  

Podľa stanoviska prednostu, ako aj po konzultácii s audítorkou je zrejmé, ţe mesto 

Ţilina si splnilo povinnosť vyplývajúcu z vyššie uvedených zákonov - dať si overiť účtovnú 

závierku. V čase prípravy stanoviska HK nebola doručená správa audítora, avšak na základe 

konzultácie s audítorkou Správa nezávislého audítora za rok 2009 bude vypracovaná 

a predloţená spolu so Záverečným účtom-  Ing. Marta Tóthová – audítorka.  

Z iniciatívy hlavného kontrolóra audítorka bola upovedomená o výsledkoch 

kontrolných zistení HK, o rizikových momentoch v procesoch inventarizácie, o stave 

účtovných záznamov v rámci II. účtovného okruhu ako aj o vykázaných hodnotách v rámci 

súvahy a poznámok k účtovnej závierke. Všetky tieto informácie boli poskytnuté za účelom 

zvýšenia ostrahy a zabezpečenia podpory pre pracovisko učtárne s cieľom zabezpečiť správne 

vedenie  účtovníctva, čo vo svojej správe vyhodnocuje a overuje audítor.  
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2. Metodická správnosť predloženého záverečného účtu mesta Žilina za rok 2009 

 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.  

 Predloţený návrh  záverečného účtu mesta obsahuje povinné náleţitosti podľa § l6 

ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa  § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou,  

b) bilanciu aktív a pasív,  

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Ţilina 

e) prehľad o poskytnutých zárukách  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

g) hodnotenie plnenia programov obce 

 

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007 v znení opatrenia MF SR č. 

MF/25189/2008-311 a opatrenia MF SR č. MF/242240/2009-31, ktorým sa ustanovuje  

druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri 

zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov  územnej samosprávy.  Ďalej sú to výnosy 

MF SR, ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákonov, napr. zákona o rozpočtových 

pravidlách a príručky k zostaveniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011 

publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2008 pod číslom 11158/2008-411, Dodatok č. 

1 publikovaný vo FS č. 6/2008 pod č. 19221/2008-411.  

 

 

A)  ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

 

Mesto Ţilina spracovalo a predloţilo Záverečný účet v oblasti plnenia rozpočtu 

príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie - poloţky. Záverečný 

účet v oblasti plnenia rozpočtu  výdavkov je spracovaný  a predloţený podľa funkčnej 

klasifikácie na úrovni oddiel a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie 

s previazaním na hodnotenie plnenia programov mesta.  

 

Finančné hospodárenie mesta Ţilina v roku 2009 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ) číslo 208/2008 prijatého na 

riadnom zasadnutí MZ  dňa  08. 12. 2008 ako Programový rozpočet na rok 2009. 

 

 Schválený rozpočet mesta Ţilina bol v priebehu roka upravovaný na základe 

rozhodnutia MZ, z čoho vyplývali spracované rozpočtové opatrenia č. 1/2009, 3/2009, 4/2009 

a v  dvoch prípadoch na základe rozhodnutia primátora mesta. Rozpočtové opatrenia č 

2/2009, ktoré vo svojom rozsahu (vzhľadom na nedostatočné vyjasnenie rozsahu a obsahu 

pojmov) poloţka a podpoloţka znamenalo smerovanie zdrojov nad rámec uznesenia, ktoré 

umoţňovalo oprávnenej osobe vykonať zmenu rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č.  5/2009 

riešilo presuny oprávnenej osoby v rámci poloţiek v zmysle platného uznesenia a následne 

boli zavedené  do rozpočtu príjmy a výdavky na prenesený výkon štátnej správy – účelovo 
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určené prostriedky, pričom zostala zachovaná zásada vyrovnanosti rozpočtu. O vykonaných 

zmenách boli poslanci následne informovaní informatívnou správou, pričom tieto skutočnosti 

zobrali na vedomie.  

 

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú v súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou. Podľa tohto zákona v ustanovení § 10 sa rozpočet obce vnútorne 

člení na: 

a) beţné príjmy a beţné výdaje (beţný rozpočet), 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdaje (kapitálový rozpočet), 

c) finančné operácie. 

Záverečný účet je spracovaný v členení beţnej a kapitálovej časti a finančných 

operácií. Na určenie beţného a kapitálového rozpočtu zákon vymedzuje presné pravidlá 

v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. 

Beţný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový za podmienok 

ustanovených v zákone. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

beţného rozpočtu moţno pouţiť príjmy kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do termínu ich 

pouţitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtovaného roku. 

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Za osobitných 

podmienok je moţné kapitálový rozpočet zostaviť aj ako schodkový, ak tento schodok moţno 

kryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania 

alebo je tento schodok krytý prebytkom beţného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. 

Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami beţného rozpočtu 

moţno pouţiť príjmy kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do termínu ich pouţitia na 

rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtovaného roku. Ak je beţný rozpočet 

a kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, moţno prebytok príslušného rozpočtu 

pouţiť na úhradu návratných zdrojov financovania. 

 

Po skončení kalendárneho roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracuje do záverečného účtu mesta, t.j. záverečný účet tvorí prehľad o rozpočtovom 

hospodárení v členení na celkové príjmy a celkové výdavky, ktorých rozdiel vytvára výsledok 

hospodárenia mesta. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta sa nečlení na výsledok 

hospodárenia beţného rozpočtu a kapitálového rozpočtu, ale tvorí ho súhrnný údaj. Záverečný 

účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, v členení podľa rozpočtovej 

klasifikácie, vrátane tvorby a pouţitia prostriedkov peňaţných fondov. Ak je výsledkom 

rozpočtového hospodárenia mesta prebytok, tento po skončení roka neprepadá, ale je zdrojom 

tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňaţných fondov. Schodok svojho hospodárenia 

uhradí mesto predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňaţných fondov, z rozpočtu 

beţného roka alebo z návratných zdrojov hospodárenia. O pouţití prebytku rozpočtového 

hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne zastupiteľstvo mesta pri prerokovaní 

záverečného účtu. 

 

Obec v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. vytvára rezervný fond vo výške určenej 

obecným zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu podľa kritérií 

ustanovených v § 10 ods. 3 písm. a) a písm. b) tohto zákona. Podľa týchto ustanovení sa jedná 

o beţný a kapitálový rozpočet. 
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Bežný rozpočet 
Schválený 

rozpočet na rok 
2009 

Upravený 
rozpočet na rok 

2009 

Plnenie k 
31.12.2009 

Bežné príjmy  45 293 533,00 47 460 183,00 50 741 112,79 

Bežné výdavky 43 092 644,00 47 536 772,00 46 513 410,58 

Prebytok + / Schodok - 2 200 889,00 -76 589,00 4 227 702,21 

            

Kapitálový rozpočet 
Schválený 

rozpočet na rok 
2009 

Upravený 
rozpočet na rok 

2009 

Plnenie k 
31.12.2009 

Kapitálové príjmy 2 140 344,00 3 818 644,00 5 494 016,95 

Kapitálové výdavky  1 951 271,00 7 541 223,00 9 023 800,62 

Prebytok + / Schodok - 189 073,00 -3 722 579,00 -3 529 783,67 

 
Výsledok rozpočtového  hospodárenia za rok 2009          

Prebytok + / Schodok - 2 389 962,00 -3 799 168,00 697 918,54 

 

Rozpočet finančných 
operácií 

Schválený 
rozpočet na rok 

2009 

Upravený 
rozpočet na rok 

2009 

Plnenie k 
31.12.2009 

Príjmové finančné operácie 331 939,00 6 521 069,00 8 194 865,65 

Výdavkové finančné operácie 2 721 901,00 2 721 901,00 4 608 057,18 

Prebytok + / Schodok - -2 389 962,00 3 799 168,00 3 586 808,47 

            

Hospodárenie celkom 
Schválený 

rozpočet na rok 
2009 

Upravený 
rozpočet na rok 

2009 

Plnenie k 
31.12.2009 

Prebytok + / Schodok - 0,00 0,00 4 284 727,01 

 

Podľa Záverečného účtu  beţný rozpočet skončil s prebytkom                                       

+  4 227 702,21 €,  v rámci kapitálového rozpočtu bol vykázaný  schodok vo výške                     

–    3 529 783,67 €,  z čoho vyplýva, ţe   výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009  

činil  prebytok       +    697  918,54  € - v zmysle jednotnej metodiky pre EÚ je kladný rozdiel 

medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami (zákon č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy).  

 

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. „ Podľa predloţeného dokumentu súčasťou materiálu je 

aj Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Ţilina za rok 2009, pričom 

návrh definuje, ktoré poloţky sú vylúčené z pouţitia z titulu ich účelového viazania a zároveň 

predpokladá návrh celý prebytok zapojiť do rezervného fondu s definovaním návrhu na jeho 

pouţitie.  

 

V súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy o pouţití prebytku finančného hospodárenia  rozhodne Mestské zastupiteľstvo. 
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Pri zarátaní finančných operácií, ktoré  vykázali saldo (rozdiel príjmov a výdavkov)  

v objeme  + 3 586 808,47  €  moţno uzavrieť celkové hospodárenie v roku 2009  kladným 

výsledkom hospodárenia  vo výške  +  4 284 727,01 €. 

 

Z prebytku rozpočtu mesta Ţilina 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 pouţitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR.  

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku je moţné pouţiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 2010 v súlade 

s ustanovením § 8 ods. 4. a 5.  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov.  

 

 

Výsledok účtovníctva a rozpočtového hospodárenia 

Porovnaním nákladov a výnosov v účtovníctve účtovaná jednotka zisťuje výsledok 

hospodárenia. Mesto Ţilina  dosiahlo za rok 2009 kladný výsledok hospodárenia. Vo výkaze 

ziskov a strát k 31. 12. 2009 je hospodársky výsledok uvedený v riadku č. 138 v sume 

697 154,- €. 

 

Porovnaním príjmov, výdavkov a finančných operácií v rozpočte organizačná jednotka 

vykazuje zmenu stavu peňaţných prostriedkov. Ak sú príjmy vyššie ako výdavky, výsledkom 

rozpočtového hospodárenia je prebytok. Výsledok finančného hospodárenia mesta Ţilina bol 

v roku 2009 prebytok v sume  4 284 727,01 €, pričom výsledok rozpočtového hospodárenia 

vykazoval prebytok vo výška  697.918,54 €.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe výsledok hospodárenia mesta Ţilina za rok 2009 bol 

v kladnej hodnote a finančné hospodárenie skončilo s prebytkom, moţno konštatovať, ţe 

správa majetku mesta smerovala k jeho zveľadeniu  a riadenie   rozpočtu bolo ukončené 

s kladnými hodnotami, čo je  vţdy ţiaduci výsledok hospodárenia kaţdej organizácie.  

 

Analýza napĺňania príjmovej časti  

Bežné príjmy 

Daňové   a  Nedaňové príjmy 

Z pohľadu napĺňania príjmovej časti rozpočtu daňové príjmy sú základnou, rozhodujúcou  

a nenahraditeľnou časťou rozpočtu. Viac neţ 2/3 tvoria podielové dane - výnos dane 

z príjmov poukázaný územnej samospráve a nie celú 1/3 tvoria  miestne dane a miestne 

poplatky – dane za tovary a sluţby.  

Na základe predloţeného dokumentu moţno konštatovať, ţe naplnenie rozpočtu mesta 

v poloţke daňové príjmy sa nepodarilo naplniť plánovanú výšku a plnenie dosiahlo  97,59 % .  

Najväčší prepad plnenia bolo zaznamenané práve na najpodstatnejšej poloţke príjmov – 

podielové dane, ktoré boli naplnené len na 92,23 %. Na naplnenie tohto druhu  dane mesto 

nemá priamy vplyv, vzhľadom na skutočnosť, ţe táto daň je poukázaná z výnosu dane 

z príjmov fyzických osôb územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Odporúčané hodnoty 

MF SR pri zostavovaní rozpočtov sa nenaplnili.  

Ďalšou kategóriou daní, ktorú sa nepodarilo naplniť je Daň z nehnuteľností. Vzhľadom na 

zavedený proces systémových opatrení  súvisiacich  s vymáhaním daňových nedoplatkov aţ 

po exekučné tituly tento moment naznačuje, ţe výška aktuálneho predpisu za rok 2009 nebola 

naplnená ani do výšky uvádzaného %, nakoľko v plnení je zahrnutá aj čiastka vymoţená 

z predchádzajúcich období.  Je však potrebné oceniť, ţe tejto problematike sa začalo aktívne 



8 Odborné stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Ţilina za rok 2009 

 

venovať, podľa komentára došlo k pozitívnym momentom, aj keď v obmedzenej miere, avšak 

rozhodujúcim kritériom je, ţe táto agenda sa začala aktívne čistiť – odpisom daňových 

pohľadávok a hlavne vymáhať, kde je predpoklad získania zdrojov, ktoré nie sú zanedbateľné 

a výrazne môţu napomôcť.  

Významne na prejavilo plnenie rozpočtu na Dani za tovary a sluţby, kde bolo dosiahnuté 

134,27 %, čo moţno hodnotiť za priaznivý vývoj. Podľa podrobnejšej analytiky  napĺňania 

rozpočtu  je moţné vyhodnotiť, ţe tento nárast významnou mierou ovplyvnil v rámci plnenia 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

 

Nedaňové príjmy boli naplnené na 103,41 %, čo sa v globále javí ako pomerne presne 

naplánované očakávané príjmy v tejto poloţke. 

Za povšimnutia hodné povaţujem vyhodnotiť poloţky: 

 Administratívne a iné poplatky a platby, kde sa podarilo naplniť príjmy na 109,75 % 

a významnú čiastku tvorili správne poplatky za udelenie individuálnej licencie na 

prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom hracích prístrojov – takmer polovica 

 Pokuty, penále a iné sankcie, kde sa podarilo naplniť príjmy na 208,19 %, pričom 

rozhodujúcu mieru týchto pokút tvoria príjmy za porušenie predpisov – uloţené MsP 

 Iné nedaňové príjmy, kde významnou poloţkou prispeli príjmy z výťaţkov z lotérií 

a príjmy z finančnej náhrady určenia spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín.  

 

Kapitálové príjmy 

V roku 2009 sa aj z pohľadu napĺňania rozpočtu prejavilo prijaté rozhodnutie predaja voľných 

bytov draţbou, čo malo pozitívny dopad z titulu %-álneho plnenia. Avšak sa nepodarilo 

naplniť plánované príjmy na poloţke Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív, čo 

malo priamu súvislosť s novelou zákona o majetku obcí, ktorá významnou mierou ovplyvnila 

spôsob predaja majetku obcí, čo malo za následok v nábehovom období – príprava nového 

VZN časový posun realizácie odpredajov.  

 

V rámci poloţky Granty a transfery – 231,48 % najvýznamnejšiu poloţku tvorí kapitálový 

transfer – účelové dotácie zo ŠR na financovanie regionálneho rozvoja pre rok 2009, ktorý 

ovplyvnil vývoj ako na strane príjmov tak aj na strane výdavkov – kapitálové výdavky. 

 

 

Analýza  výdavkov rozpočtu a ich čerpania 

Z pohľadu čerpanie rozpočtu v oblasti beţných a kapitálových výdavkov  čerpanie bolo na 

úrovni   104,70 % - čo znamená prekročenie čerpania oproti schválenému a upravenému 

rozpočtu  na rok 2009 o 4.7 % v globále.  

Vo výdavkovej časti beţného rozpočtu mesta bolo dosiahnuté čerpanie na úrovni 95,98 %.  

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu mesta bolo dosiahnuté čerpanie na 117,10 %  

 

Príjmové a výdavkové finančné operácie 

Príjmové finančné operácie podľa Záverečného účtu boli naplnené na 125,67 % a výdavkové 

finančné operácie boli naplnené na 169,30 %. Je potrebné uviesť, ţe finančné operácie nie sú 

súčasťou výdavkov rozpočtu mesta  a pozostávajú zo splácania tuzemských istín 

a krátkodobej finančnej výpomoci poskytnutej pre mesto Ţilina na zabezpečenie 

vysporiadania záväzkov z titulu výkupu a úpravy pozemkov v súlade s uzavretými 

investičnými zmluvami medzi  MH SR a mestom Ţilina tak, aby sa vytvorili predpoklady pre 

uzatvorenie procesu investičných aktivít súvisiacich s KIOU. 
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Pri vyhodnotení dodrţiavania čerpania beţných výdavkov v členení podľa funkčnej 

klasifikácie došlo k prekročeniu  

03.1.0. -  Policajné sluţby – čerpanie na 104,03% - kde najväčší podiel prekročenia činil na 

      611 – tarifný plat ..... -  124,95 %,  630 – tovary a sluţba – 111,1 % 

04.2.2. -   Lesníctvo – čerpanie na 124,97 %  -  všetko na 630 tovary a sluţby 

04.5.1. -   Správa a údrţba ciest – čerpanie na 101,83 % - všetko na 630 tovary a sluţby 

05.1.0. -   Nakladanie s odpadmi – čerpanie na  119,92 % - kde čerpanie na 614 –odmeny činí  

                117,94 %, 630 – Tovary a sluţby činilo 120,56 % 

06.3.0. -   Zásobovanie vodou – čerpanie na 109,99 % - všetko na 630 – tovary a sluţby 

06.4.0. -   Verejné osvetlenie – čerpanie na 130%  

07.6.0. -  Zdravotníctvo, 09.1.2. Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou, 09.2.1. 

Osemročné gymnáziá,  09.4.2. – Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania, 10.4.0. Rodina 

a deti, 10.4.0. – Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti -  kde výdavky neboli 

rozpočtované – boli čerpané. 

Tieto skutočnosti moţno hodnotiť, ţe došlo k pouţitiu rozpočtových prostriedkov nad rámec 

schváleného resp. upraveného rozpočtu alebo ako aj nedostatočné operatívne avízovanie 

vzniknutých odchýliek  na vykrytie nevyhnutných potrieb a ich premietnutie v úprave 

rozpočtu. Druhý moment je zrejmý v rámci jednotlivých poloţiek, kde sú vykázané 

markantnejšie %-tuálne odchýlky, pričom tieto skutočnosti je moţné operatívne riešiť v rámci 

kompetencie primátora pre úpravu rozpočtu.  

 

Pri vyhodnotení  čerpania výdavkov podľa jednotlivých programov  podľa kódov  na základe 

Rekapitulácie výdavkov programového rozpočtu za rok 2009 je moţné si vytvoriť obraz 

o čerpaní výdavkov vzhľadom na programové zameranie, ktoré zároveň vytvára predpoklady 

pre spracovanie analýzy potrieb smerovania zdrojov pre budúce obdobia, kde najväčšiu 

potrebu signalizuje oblasť Podporných činností a Odpadové hospodárstvo.  

 

 

Odporúčania, ktoré boli určené v predchádzajúcom období – ich vyhodnotenia 

a prípadne doplnenie:  

1. Spracovať analýzu príčin nepriaznivého vývoja napĺňania jednotlivých poloţiek 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 – zostáva v platnosti aj vzhľadom na kontrolné zistenia a stanovené 

opatrenia  k Správe č. 07/2009. 

2. Nastaviť systém účtovania - predkontácie, párovania platieb a rozúčtovania úhrad 

daňových príjmov 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  - splnené  

3. Doplnené: 

Na základe analýzy príjmov a výdavkov ZÚ  odporúčam v rámci finančného riadenia 

zvýšiť dôraz na rozpočtovú disciplínu plne v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tak, aby boli naplnené ustanovenia:   

 § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. podľa ktorého mesto hospodári s rozpočtovými 

prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje  hospodárenie 

s rozpočtovými prostriedkami a monitorujú a hodnotia plnenia programov 

 § 14 ods. 2  zákona č. 583/2004 Z. z. podľa ktorého príslušný orgán mesta vykonáva 

zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú 

presun rozpočtových prostriedkov, resp. povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov.  
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B)  BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 

Rok 2008 bol významným medzníkom v účtovníctve obcí,  nakoľko od 1.1.2008 začali mestá 

a 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, keďţe nové postupy účtovania sa priblíţili postupom účtovania pre podnikateľský 

sektor. Rok 2008 a účtovná závierka za toto obdobie bola prvým rokom v histórii mesta, kedy 

sa účtovná závierka zostavila na princípoch akruálneho účtovníctva. V roku 2009 bolo 

pokračovaním rozpracovaných úloh v oblasti nábehu účtovnej evidencie na princípe 

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 poloţiek 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. 

 

Bilancia aktív a pasív   za rok 2009 v € 

AKTÍVA 
 

PASÍVA 
 Názov Skutočnosť v € Názov Skutočnosť v € 

  k 31.12.2009   k 31.12.2009 

Neobežný majetok spolu 430 365 099 Vlastné imanie 227 825 863 

z toho:   z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 283 868 Oceňovacie rozdiely -360 150 

Dlhodobý hmotný majetok 278 536 798 Fondy 0 

Dlhodobý finančný majetok 151 544 433 Výsledok hospodárenia 228 186 013 

Obežný majetok spolu: 14 996 675 Záväzky 101 601 871 

z toho:   z toho:   

Zásoby 16 133 Rezervy 895 978 

Zúčtovanie medzi subjekt.verejnej správy 924 056 
Zúčtovanie medzi subjekt.verejnej 
správy 6 362 891 

Pohľadávky dlhodobé 124 208 Dlhodobé záväzky 17 553 924 

Pohľadávky krátkodobé 8 305 471 Krátkodobé záväzky 2 919 072 
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Finančný majetok 5 626 807 Bankové úvery  26 913 623 

Poskytnuté návrat.fin.výpomoci 0 Prijaté návrat.výpomoci -dlhodobé 17 573 126 

Poskytnuté návrat.fin.výpomoci 0 Prijaté návrat výpomoci- krátkodobé 29 383 257 

Prechodné účty aktív 19 812 Prechodné účty pasív 115 953 852 

Aktíva spolu: 445 381 586 Pasíva celkom 445 381 586 
 

Stanovisko  hlavného kontrolóra:  

Vyhodnotenie Bilancie aktív a pasív  z úrovne hlavného kontrolóra na základe úrovne 

poznania z kontrolných akcií je rozdelená do dvoch úrovní:  pozitívnej a negatívnej 

Pozitívna úroveň odráţa  aktívny prístup mesta Ţilina k zabezpečeniu a realizácii úloh na 

skvalitnenie ţivota nielen obyvateľov mesta, organizácii vo svojej pôsobnosti ale aj pracovísk  

MsÚ za účelom skvalitnenia podmienok pre výkon práce pracovníkov úradu pre občanov 

mesta. Výsledkom týchto pozitív je zhodnocovanie vlastného  hnuteľného a nehnuteľného 

majetku. Zhodnotenie významných poloţiek: 

 V kategórii dlhodobého nehmotného majetku (softwér) z dôvodu   skvalitnenia výkonu 

pracovných činností pracovísk MsÚ boli zakúpené nové moduly ISS, digitálná 

ortofotomapa  pre skvalitnenie pracovných činností útvaru hlavného architekta a pod. v 

celkovej čiastke 91 219.- € 

 V kategórii dlhodobého hmotného majetku v roku 2009 boli zrealizované viaceré 

investičné akcie. Z nich uvádzame tie najvýznamnejšie : 

- Výstavba nových nájomných bytov na sídlisku Hájik, bytové bloky H9a H9b 

v hodnote 2 815 416.-€ 

- Výstavba nových nájomných bytov s niţším štandardom na ulici Bratislavská bl.B1 

v hodnote 193.009.-€ 

- Dobudovanie verejného osvetlenia v Lesoparku Chrasť v hodnote 20 214.-€ 

- Vybudovanie novej telocvične pri Základnej škole V.Javorku v celkovej hodnote 

790.385.- € 

- Rekonštrukcia  hyg. zázemia v budove Mestskej plavárne v hodnote 21.956,-€ 

- Rekonštrukcia letnej terasy v budove Mestskej krytej plavárne v sume 42.603,- € 

- Vybudovanie nových parkovacích plôch pre klientov  pred budovou Mestského úradu 

v sume 195 073.- € 

- Dodávka a montáţ nového parkovacieho systému na parkovisku pred MsÚ v sume 

24 221.-€ 

 Uznesením č.87/2009 z 22.zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 29.6.2009 

bola schválená všeobecná hodnota pozemkov. Týmto dňom  sa odštartoval proces, 

ktorého výsledkom  bola objektivizácia  hodnoty pozemkov v majetku mesta Ţilina a ich 

evidencia na liste vlastníctva. K 31.12.2009 ich účtovná hodnota je 142 248 892.-€  

(hodnota pozemkov k 31.12.2008 bola 32 284 400.-€), čím sa naštartoval proces čistenia 

inventarizačných rozdielov z minulosti s cieľom vykazovania objektívnej hodnoty 

majetku mesta 

 V roku 2009 prvý krát mesto Ţilina vstúpilo do procesu správy a výberu poplatku za 

komunálny odpad. Celý tento proces bolo nevyhnutné zvládnuť po technickej aj 

personálnej stránke. Úroveň poznania z prvého roku vo všetkých pozitívach aj negatívach 

sa stáva podnetom na skvalitnenie tejto oblasti daní  v roku 2010 a jednoznačne moţno 

vyhodnotiť ako významný posun uplatňovania svojich práv a povinností v oblasti 

miestnych daní správcu dane mesta Ţilina. 

 V priebehu roku 2009 sa spustil proces  technickej aj odbornej prípravy  tzv.,  vzdialeného 

prístupu“ s pracoviskom II. zúčtovacieho okruhu, ktorého aktívne vyuţívanie nastalo 

v druhom  štvrťroku 2010. Princíp vzdialeného prístupu spočíva v priamom napojení II. 
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zúčtovacieho okruhu do účtovníctva mesta  formou samostatného strediska. Cieľom je 

získať priebeţný a  aktuálny obraz o stave a vývoji  hospodárenia s majetkom 

a finančnými prostriedkami  mesta Ţilina v správe Bytterm a.s. 

 

Negatíva v oblasti aktív a pasív mesta Ţilina sú podloţené zisteniami, v podobe  výstupov 

z kontrolných akcií hlavného kontrolóra v priebehu roku 2009 a I. polroku 2010. 

V priebehu roku  2009 v aktívach a pasívach  Mesta Ţilina mali byť premietnuté  všetky 

opravy na majetkových účtoch, ktoré boli zistené pri následnej finančnej kontrole 

inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2008 a ktorých časť  bola spojená s nedostatočnou 

a neodbornou inventarizáciou majetku mesta Ţilina v správe Bytterm a.s. tzv. II zúčtovací 

okruh. 

Príkaz  prednostu č.1/2009 na odstránenie nedostatkov zistených útvarom hlavného kontrolóra 

pri kontrole inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2008 určil termíny a zodpovedné 

osoby za splnenie týchto úloh  v priebehu roku 2009. Následná finančná kontrola č.04/2010 

inventarizácie majetku a záväzkov mesta Ţilina k 31.12.2009 v kontexte na Príkaz prednostu 

č.1/2009 zistila, ţe niektoré úlohy z Príkazu prednostu č.1/2009 boli splnené len čiastočne 

a niektoré podstatnou mierou ovplyvňujú výsledky vedeného  majetku mesta.  

Výsledky inventarizácie majetku k 31.12.2009 potvrdili vo viacerých prípadoch pretrvávanie  

nesprávnych a neodborných pracovných a účtovných postupov aj v roku 2009, čo malo 

zásadný vplyv na formulovanie odporúčaní, ktoré sú uvedené niţšie. Pre argumentáciu 

povaţujem za potrebné uviesť nasledovné skutočnosti: 
 zistené nedostatky v aktívach - evidencia a vymáhanie pohľadávok (Kontrola  č.21/2009) 
 zistené nedostatky v pasívach – evidencia záväzkov ( Kontrola č.23/2009) 
 inventarizáciou za rok 2009 neboli inventarizované a overené všetky majetkové účty 

v porovnaní na súvahu 
 inventarizáciou zistené inventarizačné rozdiely  k 31. 12. 2009 neboli zaúčtovaného 

v rámci  zúčtovacieho   obdobia    roku 2009 – nie je  v súlade so zákonom o účtovníctve 
 Stav na účte 042 -  v priebehu roku 2009 došlo k pomerne malým posunom v rámci 

vysporiadania. Na účte 042 sú vedené hodnoty za budovy, stavby a projektové 

dokumentácie z obdobia rokov 1990-2005, ktoré  v rámci aktuálnych období neboli 

priebeţne likvidované a je nevyhnutné nájsť spôsob a formu na vysporiadanie  účtu  – 

buď zaradiť do základných prostriedkov (budovy, stavby), projektovú dokumentáciu 

vyradiť z účtu obstarania z titulu opodstatnenosti jej platnosti, vysporiadať sa s evidenciou 

majetku, ktorý preukázateľne bol odpredaný a v aktuálnom čase nie je evidovaný na LV 

ale na účte 042 je evidovaný ako obstarávaný majetok.  
 do počiatočných stavov aktív a pasív  majetku mesta  k 1.1.2009 neboli premietnuté údaje 

      II. zúčtovacieho okruhu –  súvaha,  poznámky k účtovnej závierke ako aj nedostatočne   

      vytvorený systém kontroly v rámci II. účtovného okruhu 

Všetky tieto skutočnosti ÚHK kvalifikoval vo svojich kontrolných zisteniach ako porušenie 

ustanovení zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v prepojení na nedostatočné dodrţiavanie 

platných interných smerníc pre oblasť účtovníctva, vymáhanie pohľadávok a v neposlednom 

rade aj zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí.  

Pri sumarizácii mnohých, vyššie uvedených argumentoch, došlo k určitému narušeniu 

inštitútu správnosti, úplnosti, preukázateľnosti, zrozumiteľnosti, čo zákon č.431/2002 Z. z. 

o účtovníctve  jednoznačne ukladá.  
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Odporúčania, ktoré boli určené v predchádzajúcom období – ich vyhodnotenia 

a prípadne doplnenie:  

1. Pripraviť návrh na opravný účtovný zápis za účelom opravy a vysporiadania sa 

s nedostatkom mínusového konta na účte 042 – splnené  

2. Zaviesť  nový systém evidencie majetku mesta, ktorý bol vedený ako predmet II. 

zúčtovacieho okruhu – čiastočne splnené – majetok, ktorý bol vysporiadaný a bez 

pochybností bol prevedený z II. účtovného okruhu do riadneho účtovného okruhu mesta 

v roku 2010, avšak majetok, ktorý nie je vysporiadaný  je vedený do termínu jeho 

vysporiadania na podsúvahových účtoch v riadnom  účtovnom okruhu mesta – opatrenie 

zostáva v platnosti 

3. Vypracovať návrh odstránenia nedostatkov zistených pri inventarizácii majetku, cenín 

a pohľadávok  pri dodrţaní ustanovení zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve – boli 

prijaté opatrenia a Príkaz č. 1/2009 prednostu MsÚ v Ţiline na odstránenie nedostatkov 

zistených ÚHK pri kontrole inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2008 – čiastočne 

splnené – návrh nových opatrení vyplývajúcich zo záverov Kontroly č. 04/2010. 

Ostatné opatrenia sú doplnené v závere.  

 

 

Pohľadávky – osobitná kategória aktív 

Pohľadávka je právo veriteľa (právnickej alebo fyzickej osoby) na peňaţné alebo 

vecné plnenie zo strany dlţníka. Povinnosť dlţníka k plneniu veriteľovi sa označuje ako 

záväzok (dlh). Z uvedeného vyplýva, ţe pohľadávka na strane oprávneného je záväzkom na 

strane povinného, pričom sa jedná o dve samostatné účtovné jednotky.   

Pohľadávky sa z časového hľadiska delia na krátkodobé a dlhodobé. Kritériom pre 

určenie, či je pohľadávka dlhodobá alebo krátkodobá  je dohodnutá doba splatnosti v zmluve 

alebo náhradný spôsob plnenia.  U krátkodobej pohľadávky doba splatnosti spravidla nie je 

dlhšia ako 1 rok. Do kategórie dlhodobých pohľadávok sa zaraďujú spravidla pohľadávky 

s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok. Pohľadávky sa podľa lehoty splatnosti členia na 

pohľadávky do lehoty splatnosti s určeným termínom plnenia resp. splátkovým kalendárom  

alebo po lehote splatnosti, kedy sa stávajú  predmetom vymáhania.  

 Vymáhanie pohľadávok za daň z majetku a miestne dane je procesný postup, ktorý je 

pri správe a vymáhaní daňových pohľadávok upravený  v zmysle  zákona č. 511/1992 Zb. 

o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov 
 

Pohľadávky  daňové  v €    

Pohľadávky daňové rok 2008 Rok 2009 Opr. položky 

Daň za psa 49.624,90 21.331,80 956,02 

daň z nehnuteľností 1.704.673,75 484.005,56 834.134,97 

Daň za nevýherné hracie automaty 15.269,20 0  

Daň za predajné automaty 5.576,58 -3,02  

Daň za ubytovanie 11.153,15 9.607,65  

Daň za užívanie VP - 744,42  

Daň za užívanie VP - PS - 33.659,41  

spolu: 1.786.297,58 549.346,12 835.090,99 

Riešenie daňových pohľadávok bolo jednou z najdôleţitejších úloh, ktorým bola venovaná 

v priebehu roku 2009 výrazná pozornosť. Aj keď z pohľadu napĺňania príjmovej časti 

rozpočtu sa to tak výrazne neprejavilo, fenomén zvýšenej aktivity je viditeľný pri čistení tejto 

agendy, čoho svedectvom je vytvorenie opravnej poloţky v súlade s § 26 ods. 4 zákona 

431/2002 Z. z.  o účtovníctve v tak významnej výške, ako je uvedené v tabuľke vyššie, čo má 

reálny vplyv na zobjektivizovanie hodnoty majetku mesta.  
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Pohľadávky nedaňové 

Pohľadávky nedaňové rok 2008  rok 2009 Opravné položky 

V € 3.976.598,30  3.355.333,38 
 

318.686,38 

 

Z pohľadu vývoja čistenia jednotlivých ekonomických kategórií, kde aţ v priebehu 

roka 2009 sa intenzívnejšie zahájili postupy na vysporiadanie sa so starými problémami – 

hlavne daňové pohľadávky, avšak riešenie nedaňových pohľadávok nezaznamenalo 

významnejší posun, aj keď uţ v roku 2008 boli vytvorené opravné poloţky, ktoré bolo 

potrebné v roku 2009 účtovne vysporiadavať, čo  sa však neudialo.  

 

Celkový stav pohľadávok mesta Ţilina za rok 2009 predstavoval sumu bez 

transferov subjektom mimo VS 5.246.772,69 €, pričom je táto čiastka korigovaná 

vytvorením opravnej poloţky v hodnote 1.304.731,22 s cieľom objektivizovať hodnoty 

majetku mesta na základe čoho stav pohľadávok k 31. 12. 2009 činil 3.942.041,47 €.  

Je len na škodu veci, ţe procesy -  hromadné odpisovanie pohľadávok neboli 

vykonané ku koncu roka 2007, kedy bola ideálna šanca vysporiadať sa s nedostatkami z 

minulosti bez vplyvu na výsledok hospodárenia. Od 01.01.2008 prešli subjekty verejnej 

správy na akruálny spôsob účtovania, čo následne táto zmena spôsobuje, ţe odpisovanie 

pohľadávok v podmienkach akruálneho účtovníctva je zloţitejšie, nakoľko tieto procesy 

ovplyvňujú priamo výsledok hospodárenia. Odpísané pohľadávky sa účtujú priamo do 

nákladov, resp. výnosov (v závislosti od toho či je, alebo nie je na pohľadávky vytvorená 

opravná poloţka) čo priamo ovplyvňuje výsledok hospodárenia. Riziko ovplyvňovania 

výsledku hospodárenia je z časti ošetrené práve inštitútom opravnej poloţky, ktoré boli 

vytvorené v súlade so zákonom o účtovníctve.  

 

Odporúčania: 

Kontrolné zistenia v Správe č. 21/2009 poukázali na mnohé významné nedostatky v procese 

evidencie a vymáhania pohľadávok, na základe čoho boli prijaté opatrenia na odstránenie 

nedostatkov a predchádzaniu vzniku obdobných nedostatkov a je  nevyhnutné venovať  

tomuto fenoménu zvýšenú pozornosť s cieľom vymôcť aktívne pohľadávky a vysporiadať sa 

s nedobytnými pohľadávkami legitímnym spôsobom s cieľom vyčistenia účtovnej evidencie. 

Opatrenia prijaté v zmysle záverov Správy č. 21/2009.  

 

Poskytnuté dotácie  

V roku 2009 mesto Ţilina v rámci grantovej politiky poskytlo finančné prostriedky 

v rôznorodých  tématických blokoch a finančných objemoch 

Prostriedky poskytnuté podporili viaceré projekty v oblasti kultúry, zábavy, športu, 

verejnoprospešných činnosti a v sociálnej oblasti  a taktieţ mesto Ţilina  svojimi príspevkami 

podporilo občianske zdruţenia – zástupcov 3. sektora, ako aj ďalšie subjekty 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri organizovaní aktivít s dopadom na zvýšenie úrovne 

spoločenského a kultúrneho vyţitia a v neposlednom rade aj  materiálno-technického 

zabezpečenia organizovaných aktivít.  

ÚHK v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 zahájil v mesiaci máj 2010 

kontrolu správnosti financovania, oprávnenosti, hospodárnosti a efektívnosti pouţitia 

finančných prostriedkov pri poskytnutých dotáciách, pričom v čase spracovávania stanoviska 

neboli ešte zosumarizované údaje, aby bolo moţné urobiť záver. Prezentácia záverov 

vykonanej kontroly bude predloţená MZ po ukončení kontroly a ak vyplynú odporúčania 

budú prezentované aj pre budúce obdobia.  
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C)  PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 
 

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v § 17 stanovuje 

pravidlá pouţívania návratných zdrojov financovania. Pre vyhodnotenie stavu a vývoja dlhu 

je potrebné uviesť nasledovné rozhodujúce údaje: 

Celková suma evidovaných a zúčtovaných záväzkov z návratných zdrojov financovania 

k 31.12.2009 vykazuje nasledovný stav: 

 Stav nesplatených úverov v komerčných bankách        26 913 622,- € 

 Výška splatenej istiny a úrokov za rok 2009                   3 160 934,- € 

 Výška návratnej finančnej výpomoci zo ŠR                    46 956 383,- € 

 Stav nesplatených úverov zo ŠFRB          17 501 916,- € 

 

Beţné príjmy dosiahnuté za rok 2008                     48 540 90,- € 

V zmysle §17 ods. 6  obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať 

návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných   

beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka“ 

beţné príjmy :         48 540 907.-€ 

60% beţných príjmov        29 124 544.-€ 

 

Zostatok nesplatených úverov k 31.12.2009 (komerčné banky):  26 913 622.-€ 

Ukazovateľ dlhu -  55,45% 

 

Zostatok nesplatených úverov v komerčných bankách + výška návratnej finančnej 

výpomoci zo ŠR k 31. 12. 2009       70 870 005,- € 

Ukazovateľ dlhu -  152,2 % 

 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov 

neprekročí 25% skutočných beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtovaného roka 

beţné príjmy:        48 540 907.-€ 

25% beţných príjmov       12 135 227.-€ 

Splátky istiny a úrokov za rok 2009 (komerčné úvery)    3 160 934.-€ 

ukazovateľ dlhu : 6,51% 

 

Z uvedeného vyplýva, ţe Mesto Ţilina za rok 2009 v otázke dlhu pri komerčných 

úveroch splnilo v plnom rozsahu ustanovenia §17 ods. 6a) a 6b) zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách.  

Keďţe mesto Ţilina je účastníkom a jednou zo zmluvných strán pre naplnenie 

investičnej zmluvy pre podporu investície KIA, sú na mesto evidované záväzky – krátkodobé 

finančné výpomoce, ktoré  ak započítame do celkovej sumy dlhu mesta, mesto prekračuje 

hranicu 60% určenú ustanovením § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Predmetný § 17 obsahuje ďalšie ustanovenie ods. 6 písm. b), ktoré 

definuje preverenie schopnosti splácania dlţníka, čo v roku 2009 bolo z moţných 25 %  

naplnené na 6,51 %. Splátky návratných finančných výpomocí zo ŠR majú zmluvne viazanú 

splatnosť na rok 2010, kedy môţe byť reálna skutočnosť uplatňovanie dodrţania splatnosti 

zmluvných záväzkov, tak ako o tom pojednáva dojednanie, alebo môţe dôjsť k posunu 

splatnosti termínu tak, ako to bolo realizované viackrát v minulosti.  
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Prekročenie hranice 60 % podľa písm. a) boli konzultované zo strany pracovníka 

ekonomického odboru ako aj zo strany hlavného kontrolóra mesta Ţilina s pracovníkmi MF 

SR -  Odbor rozpočtovej regulácie – Oddelenie rozpočtovej regulácie a analýz financovania 

územných samospráv, kde podľa vyjadrenia pracovníka MF SR rozhodujúcim kritériom je, či 

dlţný subjekt dokáţe splácať – súbeţne plnenie § 17 ods. 6 písm. b). Ak subjekt nespĺňa 

podmienku podľa písm. a) a  spĺňa podmienku podľa písm. b) zákon takto vzniknutú situáciu 

nerieši. V prípade, ţe by došlo k nedodrţaniu obidvoch ustanovení § 17 ods. 6 písm. a) aj b) 

vtedy zákon   rieši situáciu osobitným ustanovením § 19 ods. 1  „...ak celková výška záväzkov 

po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných beţných príjmov obce predchádzajúceho 

rozpočtového roka a ak neuhradila niektorých uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho 

splatnosti.“ v  nadväznosti na nasledujúce ustanovenia.  

 

V rámci záväzkov mesta sú evidované aj poskytnuté úvery zo ŠFRB v celkovej 

zostatkovej hodnote  17 501 916,12 €.  

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy: „Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z úverov 

poskytnutých z bývalých fondov a z úverov zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov 

vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné 

nájomné byty. ...“  Na základe Uznesenia MZ v Ţiline č 45/2007 bol upravený predpis 

ekonomického nájomného za nájomné byty obstarané z prostriedkov ŠFRB. V tomto duchu 

správca bytov bol upovedomený a realizuje výber nájomného a následne poukazuje na mesto, 

pričom aj  po preverení skutočností v účtovnej evidencii sú splátky zahrnuté v predpise 

ekonomického nájomného a prichádzajú na mesto, odkiaľ sú postúpené na úhrady splátok 

úverov zo ŠFRB. Aj na základe stanoviska MF SR je zrejmé,   „ţe ďalšie prijatie úveru zo 

ŠFRB na výstavbu nájomných bytov je pre mesto Ţilina podmienené zníţením celkovej sumy 

svojho dlhu, resp. ţe splácanie tohto dlhu bude zahrnuté v cene ročného nájomného pre 

uţívateľov bytov.“ , čo mesto Ţilina od roku 2008 aj v plnom rozsahu  plnilo.  

 

Ako hlavný kontrolór dávam do pozornosti  problematiku  prísneho sledovania stavu 

vývoja dlhu v priebehu roku 2010, vzhľadom na termín splatnosti krátkodobej finančnej 

výpomoce z MF SR  a obozretný postoj pri vstupe do budúcich záväzkov finančného 

charakteru z titulu stanovených termínov splatnosti krátkodobých finančných výpomocí ako 

aj celkového dlhu mesta.  

V nadväznosti na vyššie uvedené hlavná kontrolórka mesta listom zo dňa 15. 02. 2010 

na prednostu MsÚ poţiadala, v záujme skvalitnenia dodrţiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov, aby v prípade prípravy akéhokoľvek nového vstupu mesta Ţilina do 

záväzkového vzťahu s následkom splácania istín návratných zdrojov financovania ako aj 

ručiteľských záväzkov, v dostatočnom časovom predstihu oznámilo vedenie mesta tento 

zámer hlavnému kontrolórovi tak, aby mohol preveriť dodrţiavania podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania pred ich prijatím v súlade s ustanovením § 17 ods. 9  zákona 

č. 583/2004 Z. z., ktoré mu túto povinnosť ukladá tak, aby postupovala pri výkone svojej 

funkcie v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

 

 

D)  ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

 Záverečný účet obsahuje rozpracované údaje o hospodárení príspevkových 

organizáciách v tabuľkovej podobe aj s príslušným komentárom.  

 Je potrebné oceniť výsledky hospodárenia príspevkových organizácií, ktoré dosiahli 

kladné hospodárske výsledky, ktorých hodnota je v rámci finančného vysporiadania 
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odporúčaná odviesť ako prídel do rezervného fondu s moţnosťou pouţitia v budúcom období 

pre rozvojové programy.  

 V prípade Mestského divadla došlo k zloţitejšej situácii, kedy aj po skúsenosti 

z minulého obdobia doznievajú ešte nedostatočne zmapované potreby a nastavenia 

štandardných platieb – vychádzajúc z komentára – nedoplatky energií, ktoré súvisia 

s aktuálnym ale aj minulým obdobím a  priamo súvisia s výkonom správy budovy, ktorá 

v minulosti bola zabezpečovaná dodávateľsky a je potrebné tieto momenty zmapovať 

a nastaviť v rozpočte aj vzhľadom na výšku potrieb organizácie, aby organizácia mala 

zagarantované zdroje na výkon správy budovy,  ako aj na  svoju činnosť.  

  

 

E)  PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH 

PRÍJEMCOV  

 Mesto Ţilina v priebehu roku 2009  neposkytlo ţiadne záruky pre fyzické a právnické 

osoby alebo iné subjekty, z ktorých by mestu vyplývali ručiteľské povinnosti.  

 

 

F) ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých 

zárukách podľa  jednotlivých príjemcov Záverečný účet neobsahuje vzhľadom na skutočnosť, 

ţe mesto Ţilina v roku 2009 nevykonávalo ţiadnu podnikateľskú činnosť. Výkaz ziskov 

a strát k 31. 12. 2009  spracovaný 29. 01. 2010 vykazuje nulové hodnoty v kolónke 

podnikateľská činnosť.  

 

 

G) HODNOSTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA  

 Hodnotenie plnenia programov je spracované spôsobom hodnotenia podľa 

jednotlivých programov s príslušným komentárom  a je spracované vyhodnotenie plnenia 

merateľných ukazovateľov v tabuľkovej forme v absolútnej hodnote aj v %-tách.  

 

 

 

ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu mesta Ţilina za rok 2009 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náleţitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného 

zákona. 

Návrh záverečného účtu mesta Ţilina za rok 2009 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 od dňa 10. 06. 2010, čo je 

v zákonom stanovenej  lehote 15 dní, spôsobom v meste obvyklým pred jeho prerokovaním.  

 

Riadna účtovná závierka za rok 2009 a hospodárenie mesta Ţilina za rok 2009 

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 pripravené na 

overenie  audítorom – správa bude doloţená k materiálu.  

 

 Účtovná závierka za rok 2009 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2009 vyjadruje vo všetkých významných 
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súvislostiach finančnú situáciu mesta Ţiliny k 31.12.2009 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 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách 

územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  odporúčam Mestskému 

zastupiteľstvu v Ţiline uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu mesta Ţilina za rok 2009 

prihliadajúc na stanoviská, ktoré boli pomenované v materiáli ako aj na výsledky kontrolných 

akcií hlavného kontrolóra, ktoré boli priebeţne formou informatívnych správ predkladané MZ  

a ktoré je moţné pre budúce obdobie  napraviť, s výrokom celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje s výhradami,  ktoré sú podrobne uvedené hlavne v rámci textu v časti B) Bilancia 

aktív a pasív a prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov.  

 

 Je potrebné uviesť, ţe výhrady, ktoré sú pomenované   v texte a  súvisia 

s odporúčaniami,  nemajú vplyv na vykázaný výsledok rozpočtového hospodárenia o ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhoduje. Tento výsledok zobrazuje  okruh rozpočtového 

a finančného  hospodárenia, ktorého pouţitie odsúhlasuje mestské zastupiteľstvo a vykazuje 

reálne hodnoty pouţitia finančných prostriedkov.  

 

 Výhrady smerujú k procesom, ktoré súvisia s účtovnou evidenciou, zúčtovacími  

vzťahmi, procesom inventarizácie a je potrebné, aby tieto procesy boli dané do súladu a aby 

nezrovnalosti, ktoré vznikli pri nábehu na akruálne účtovníctvo a pretrvávajú z minulosti, boli 

v účtovnej evidencii vyčistené  a boli plne v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z.   

 

 

 

Opatrenia, ktoré je potrebné naplniť pre odstránenie nedostatkov v oblasti účtovníctva:  

 

1. Zostáva v platnosti: Vypracovať návrh odstránenia nedostatkov zistených pri 

inventarizácii majetku, cenín a pohľadávok  pri dodrţaní ustanovení zákona č.431/2002 Z. 

z. o účtovníctve – boli prijaté opatrenia a Príkaz č. 1/2009 prednostu MsÚ v Ţiline na 

odstránenie nedostatkov zistených ÚHK pri kontrole inventarizácie majetku a záväzkov 

k 31. 12. 2008 – kontrola vyhodnotila čiastočne splnené a  

2. Spracovať  návrh nových opatrení vyplývajúcich zo záverov Kontroly č. 04/2010 pre 

odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z Inventarizácie za rok 2009.  

 

3. Po vysporiadaní sporných nezrovnalostí na majetku vedenom na podsúvahových účtoch, 

ktorý prešiel z II. účtovného okruhu, dokončiť proces zaradenia majetku do evidencie 

majetku  v rámci  riadneho účtovného okruhu mesta Ţilina  

 

4. Nastaviť prehľadný a kontrolovateľný systém zúčtovacích vzťahov v rámci II. účtovného 

okruhu 

 

5. Naplniť prijaté opatrenia vyplývajúce zo záverov Správy č. 21/2009 – Kontrola evidencie 

a vymáhania pohľadávok 

 

6. Naplniť prijaté opatrenia vyplývajúce zo záverov Správy č. 23/2009 – Kontrola evidencie 

záväzkov po lehote splatnosti 
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7. Naplniť opatrenia pre výraznejšie uplatňovanie práv správcu dane v oblasti miestnych 

daní, s cieľom na  zvýšenie platobnej disciplíny daňovníkov, s dopadom na 

proporcionálne napĺňanie príjmovej časti rozpočtu a s dôrazom na operatívne sledovanie 

a vymáhanie pohľadávok v oblasti miestnych daní – zostáva v platnosti aj vzhľadom na 

kontrolné zistenia a stanovené opatrenia  k Správe č. 07/2009. 

 

8. Zvýšiť dôraz na rozpočtovú disciplínu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tak, aby boli plne naplnené ustanovenia:   

 § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. podľa ktorého mesto hospodári s rozpočtovými 

prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje  hospodárenie 

s rozpočtovými prostriedkami a monitorujú a hodnotia plnenia programov 

 § 14 ods. 2  zákona č. 583/2004 Z. z. podľa ktorého príslušný orgán mesta vykonáva 

zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú 

presun rozpočtových prostriedkov, resp. povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Elena Šuteková 

V Ţiline dňa  10. 06. 2010      hlavná kontrolórka mesta Ţilina 
 


