Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2015
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c/ zákona 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p. / ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“/ predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu
mesta Modrý Kameň za rok 2015.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta
Modrý Kameň za rok 2015. Návrh bol zverejnený dňa 12.5.2016 na internetovej stránke
mesta a 12.5.2016 na úradnej tabuli mesta.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO
STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA
MODRÝ KAMEŇ
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia návrhu záverečného účtu
mesta na rok 2015 na základe dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu mesta Modrý Kameň

za rok 2015
1.1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi
Návrh záverečného účtu mesta Modrý Kameň za rok 2015 / ďalej len „návrh záverečného
účtu“ / bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy /ďalej len „ zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy /
v z.n.p.
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z.n.p. a zákona 597/2003 o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Modrý Kameň
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta
Modrý Kameň.
1.3.Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta Modrý Kameň
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta v zákonom
stanovenej lehote t.j. 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.4.Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta
Mesto Modrý Kameň v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy si splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom
zriadení / § 9 ods. 4 /.Audítorka vykonala audit dňa 26.5.2016.
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
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, bilanciou aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrení MF
SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej
samosprávy.
Mesto spracovalo a predložilo návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtových príjmov
podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky. Návrh
záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov bol spracovaný a predložený podľa
funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie, položka a podpoložka.

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Mesto Modrý Kameň postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a po skončení roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovalo do záverečného účtu mesta. V súlade s § 16 ods. 2 citovaného zákona mesto
finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
právnickým osobám , ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu. Ďalej boli usporiadané
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu
vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti
podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to : údaje
o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. Zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu..
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách
podľa jednotlivých príjemcov návrh záverečného účtu neobsahuje, pretože mesto nevykonáva
podnikateľskú činnosť a nebola poskytnutá žiadna záruka v zmysle všeobecne záväzných
predpisov.

1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie mesta Modrý Kameň sa v roku 2015 riadilo rozpočtom, ktorý bol
schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 78/2014 zo dňa 27.11.2014 .
Schválený rozpočet mesta Modrý Kameň bol v priebehu rozpočtového roka 2015 upravovaný
na základe uznesení mestského zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení :
1. Uznesenie č. 19/2015 zo dňa 25.2.2015
2. Uznesenie č. 43/2015 zo dňa 28.5.2015
3. Uznesenie č. 67/2015 zo dňa 27.8.2015
4. Uznesenie č. 89/2015 zo dňa 26.11.2015
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Celková bilancia schváleného rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach :
rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy škôl
Iné príjmy – prevod zo SF
Príjmy spolu
Bežné výdavky vrátane škôl
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Schválený
994 669,71
7 294 843,90
439 936,0
24 890
0
8 754 339,61
1 011 899,0
7 634 172,61
108 268
8 754 339,61

Upravený
1 074 181,58
4 299 843,90
3 456 636,0
24 890
0
8 855 551,48
1 103 429,17
7 635 672,61
113 868
8 852 969,70

Plnenie
%
1 110 361,01
103,37
3 848 777,07
98,51
2 828 706,83
81,83
28 087
112,84
1 094,25
0
7 817 026,16
88,27
1 040 368,65
94,28
6 666 686,59
87,31
59 554,87
52,30
7 766 608,11
87,72

Rozpočet na rok 2015 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný
a kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie. V rozpočte sú
vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu,
finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným organizáciám ako aj právnickým osobám,
ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu k rozpočtu iných obcí a k rozpočtu vyššieho
územného celku.
1.1 Plnenie rozpočtových príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu pozostávali z daňových príjmov a nedaňových príjmov
a vlastné príjmy kapitálového rozpočtu tvorili príjmy z predaja majetku mesta. Finančné
operácie príjmové zahrňujú prevod z rezervného fondu .
Cudzie príjmy bežného rozpočtu pozostávali z dotácií a grantov na činnosť preneseného
výkonu štátnej správy a kapitálové príjmy boli tvorené z dotácií zo ŠR, fondov Európskej únie
a iných verejných rozpočtov.
Daňové príjmy boli za rok 2015 splnené na 101,92 % viac o 10 542,60 €. Daň z príjmov
fyzických osôb tzv. podielová daň , ktorá sa v najväčšej miere podieľa na objeme vlastných
príjmov bola dosiahnutá na úrovni 102,04 % viac o 9 909,46 €. Daň z nehnuteľností bola
splnená na 97,31 % menej o 1 029,53 €. Dane za tovary a služby sa plnili na 106,18 % /viac
o 1 662,67 €/. Na výsledok vo výbere daní negatívne vplýva plnenie dane za komunálne
odpady a drobný stavebný odpad, kde plnenie sa dosiahlo len na 99,70 % čo je menej o
76,85 € . Výber tohto druhu daní sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšil. Kým v
roku 2013 bol príjem nižší v porovnaní s rozpočtom o 643,82 € , v roku 2014 bol príjem v
porovnaní na rozpočet v roku 2013 nižší o 369,17 €, v roku 2015 o 76,85 €. V roku 2015 sa
vybralo na poplatkoch za TKO viac v porovnaní s rokom 2014 viac o 292,33 €, čo
predstavuje nárast indexom 101,15 %.
Nedaňové príjmy sa splnili na 107,20 % / viac o 6 162,11 € / Rozpočet príjmov za
vypúšťanie odpadových vôd bol prekročený o 2 730 € /178,01 %/. Priaznivé plnenie
vlastných príjmov bolo zaznamenané aj u škôl o ,kde sa dosiahli vyššie príjmy o 3 197 €, a to
u oboch škôl ako v ZŠsMŠ tak aj v ZUŠ.
Granty , dotácie a transfery sú príjmy účelovo určené na financovanie preneseného výkonu
štátnej správy na úseku školstva, matriky, územného plánovania /spoločný stavebný úrad,
ochrany prírody, hlásenie obyvateľstva a pod./ Plnenie tohto druhu príjmov bolo za rok 2015
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na 104,44 % / viac o 19 474 €/,v dôsledku vyšších transferov na asistenta učiteľa ako aj
vyšších transferov pre mesto ako osobitný príjemca dávok .
Z analýzy plnenia
kapitálových príjmov je možné konštatovať ,že sa tieto príjmy
nepodarilo splniť, keď plánovaný výnos sa naplnil na 89,51 % čo je menej o 451 066,83 €
v dôsledku nižšej refundácie na stavbu Kanalizácia mesta.
Príjmové finančné operácie boli v porovnaní s rozpočtom nižšie o 627 929,17 € v dôsledku
nečerpania úveru na kontokorentnom účte vo výške 50 000 € ako aj z nižšieho čerpania
preklenovacieho úveru na kanalizáciu a nižšieho čerpania úveru na 5 % spolufinancovanie
stavby Kanalizácia v roku 2015.
1.2. Plnenie rozpočtu výdavkov
V rámci výdavkovej časti rozpočtu na rok 2015 nebol dodržaný rozpočet oddieloch:
04.1.2 Aktivačná činnosť hradená UPSvR prekročenie o 1 747,56 € plnenie na 119,15 %
04.1.2 Aktivačná činnosť hradená mestom prekročenie o 885,21 € plnenie na 112 ,07 %
10.2.0.2 Sociálne zabezpečenie prekročenie o 436,78 € plnenie na 126,46 %
V ostatných oddieloch bol rozpočet dodržaný.
Náklady na mzdy , platy a OOV boli v roku 2015 vyššie oproti skutočnosti za rok 2014 o
18 447,21 € / 117,09 % /. Nárast je z dôvodu nárastu nákladov na mzdy pracovníkov
terénnej sociálnej práce a opatrovateľky, ktoré boli v roku zamestnávané v rámci Projektu
a ich mzdy boli refundované.
Náklady na spotrebu energií v roku 2015 poklesli v porovnaní s rokom 2014 o 39 341,46 €
/index 52,15 % / a súvisia s nákladmi na energie v bytovom dome na Poľnej ulici, ktorá bola
odovzdaná do užívania v máji 2014.
Výdavky škôl sa čerpali na prenesené ako aj originálne kompetencie v súlade s rozpočtom
na rok 2015.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v €
Rozpočet
skutočnosť
rozdiel
%
Príjem
25 763
25 686,15
- 76,85
99,70
Výdavky
35 510
32 401,96
- 3 108,04
91,24
rozdiel
- 9 747
- 6 715,81
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozpočet
Príjem
3 500
Výdavky
9 999,20
Rozdiel
- 6 499,20

Skutočnosť
6 230,50
7 019,86
- 789,86

rozdiel
+ 2 730,50
- 2 979,34

%
178,01
70,20

Kapitálové výdavky boli v porovnaní s rozpočtom nižšie o 968 986,02 € /87,31 %/v dôsledku
toho, že na Kanalizácii mesta sa nerealizovali niektoré vetvy a prekládky plynu. Výdavky na
finančné operácie boli nižšie v dôsledku nečerpania kontokorentného úveru ako aj
nečerpania nového úveru na výstavbu nájomných bytov. Ostatné výdavkové finančné
operácie boli na úrovni rozpočtu.
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1.3 Výsledok hospodárenia
Hospodárenie mesta v roku 2015 dokumentuje nasledujúca tabuľka
Názov položky
Príjmy rozpočtu mesta, z toho:
- bežné príjmy vrátane príjmov škôl
- kapitálové príjmy
Výdavky rozpočtu mesta, z toho
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Bežný rozpočet – výsledok hospodárenia
Kapitálový rozpočet – výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Výsledok hosp. z fin. operácií
Výsledok hospodárenia po zohľadnení fin.operácií

Rozpočet
Čerpanie
% plnenia
5 398 915,48
4 987 224,95
92,37
1 099 071,58
1 138 447,88
103,58
4 299 843,90
3 848 777,07
89,51
1 231 663,55
1 113 315,08
92,58
1 103 429,17
1 040 368,65
94,29
7 635 672,61
6 666 686,59
87,31
- 4 357,59
98 079,23
- 3 335 828,71 - 2 817 909,52
-3 340 186,30 -2 719 830,29
3 456 636,0
2 828 706,83
81,83
113 868,0
59 554,87
52,30
3 342 768
2 769 151,96
2 581,70

49 321,67

Vykázaný výsledok hospodárenia mesta bol zistený v súlade s § 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3
písm. a/ a b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrení MF SR
č. 2451/2003-92 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovnej osnovy pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce
a vyššie územné celky v z.n.p. / ďalej len „ Postupy účtovania“ /.
Z prebytku rozpočtu mesta pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie príspevkov
a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu zo ŠR.
Ide o nedočerpané dotácie na :
prenesené kompetencie
v objeme
12 500,00 €
Vzhľadom na to, že návrh na použitie zostatku hospodárenia za rok 2015 v objeme
36 821,67 € je súčasťou návrhu záverečného účtu , je žiaduce predložiť na schválenie
mestskému zastupiteľstvu :
- návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia
- návrh tvorby a čerpania peňažných fondov mesta,
pretože podľa § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o použití
peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo rovnako
rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo spôsobu usporiadania schodku pri
prerokovávaní záverečného účtu mesta.
2. Bilancia aktív a pasív
Účtovná hodnota majetku v roku 2015 vzrástla o 6 527 052,20 €. Nárast je v dlhodobom
majetku o 6 490571,60 € z toho v kategórii stavby, kde je nárast o 6 505 479,40 € a u
pozemkov pokles o 479,03 €. Tento vývoj súvisí s realizáciou a ukončením stavby
Kanalizácia v meste Modrý Kameň .
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Obežný majetok vzrástol o 36 624,31 € z toho prostriedky na bankových účtoch boli vyššie v
porovnaní s rokom 2014 o 31 011,41 € pri náraste celkových pohľadávok o 5 263,76 €.
Záväzky vzrástli o 2 756 976,35 € z dôvodu nárastu úverov o 285 952,66 € a prijatia pôžičky
na zaplatenie konečnej faktúry dodavateľovi stavby Kanalizácia pre mesto Modrý Kameň do
obdobia konečného finančného usporiadania s Ministerstvom životného prostredia vo výške
2 484 145 €. Záväzky voči dodavateľom poklesli oproti roku 2014 o 4 139,50 € a sú všetky v
lehote splatnosti.
Rezervný fond:
Počiatočný stav k 1.1.2015
9 318,98 €
Prevod prebytku hosp. za rok 2014
33 924,58 €
Čerpanie v roku 2015
0
Zostatok k 31.12.2015
43 243,56 €
Štruktúra a vývoj pohľadávok je nasledovná :

účet
Pohľadávky z nedaňových príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

2012

2013

2014

2015 rozdiel

9 082,65 7 278,38 17 036,39 17 621,16
23
20 415,19
487,96 24 389,91 24 656,03
16,5
29 514,34

21,61
323,72
0
30
787,95 41 750,02 42 277,19

584,77
266,12
-323,72
527,17

Pohľadávky k 31.12.2015 boli vo výške 42 277,19 €, z toho daňové pohľadávky boli
24 656,03 € a nedaňové pohľadávky boli 17 621,16 €. V porovnaní s rokom 2014 celkové
pohľadávky vzrástli o 527,17 €.
Stav nedaňových pohľadávok najviac ovplyvňujú jednak pohľadávky po lehote splatnosti,
ktoré tvoria 98,4% ide o pohľadávku za MK Fest (Poliak) vo výške 3 000 € , pohľadávka za
firmou REDIK vo výške 1 481,31 €, ktoré sú súdne vymáhané a pohľadávka za firmou
MIVIS vo výške 11 060,35 €, kde je dohodnutý splátkový kalendár.
Daňové pohľadávky vzrástli o 303,84 € / index 101,24 %/. U daňových pohľadávok za
oblasť TKO bol pokles 2 385,63 € čo je index poklesu 82,7575 % a u daní z nehnuteľností
nárast predstavoval 2 901,16 € čo predstavuje nárast indexom 130,84 %. U ostatných
daňových pohľadávok bol pokles (daň za psa a využívanie verejného priestranstva).
Vymáhanie sa vykonávalo prostredníctvom firmy JURIDIS a v roku 2015 sa vymohli
pohľadávky za roky 2008 až 2014 vo výške 2 983,32 € čo z celkového dlhu k 31.12.2014
predstavuje 12,1 %. V roku 2015 sa vykonal odpis pohľadávok za roky 2008 vo výške
3 705,65 €. U pohľadávok za TKO problémom sú sociálne slabé rodiny, kde u 15 rodín sú
nezaplatené pohľadávky nad 100 € vo výške 4 759,30 € čo predstavuje 38,93 % z celkových
pohľadávok za TKO. U daní z nehnuteľností je problém s platením daní u právnických osôb,
ktoré dlhujú na daniach z nehnuteľností k 31.12.2015 9 573,33 € čo tvorí 77,78 %
z celkových pohľadávok za daň z nehnuteľností.
V rámci kontroly bola vykonaná nadväznosť pohľadávok evidovaných podľa jednotlivých
dlžníkov na účtovný stav pohľadávok. Rozdiely sú vyčíslené na tabuľke.
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Stav daňových pohľadávok k 31.12.2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TKO FO

0,00 1 288,62 1 193,96 1 385,49 1 498,23 1 861,38 1 955,98

TKO PO

0,00

Daň z
nehnuteností

0,00

Za psa

0,00

10

Za
využívanie
VP

0,00

0,00

spolu

k 31.12.2014

rozdiel

stav k
stav k
31.12.2015 31.12.2014 rozdiel

2015
3 039,32

12 222,98

14 870,79

-2 647,81

74,40

92,40

10,22

82,18

3 748,25

12 308,36

9 407,20

2 901,16

15

45,00

70,00

85,1

-15,10

0,00

16,59

0,00

16,59

-16,59

0,00 1 367,37 1 367,96 2 014,74 2 845,05 4 162,12 6 029,53

6 923,56

24 693,74

24 389,90

303,84

18,00
78,75

156,00

629,25 1 346,82 2 290,74 4 058,55

3 705,65

1 411,08

1 452,50

2 140,69

3 003,30

4 564,97

8 197,55

24 389,90

-3 705,65

-43,71

-84,54

-125,95

-158,25

-402,85

-2 168,02

-6 688,97

Krátkodobé záväzky celkom vzrástli o 26 480,94 € čo najviac ovplyvnili prijaté preddavky
za služby súvisiace s 24 b.j. na Poľnej ulici vo výške 22 864,70 € a záväzky voči
dodávateľom, ktoré vzrástli o 1 501,25 € a boli evidované k 31.12.2015 vo výške 7 480,82 €.
Ide o záväzky do lehoty splatnosti.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
V€
Text
Bankové úvery spolu
Z toho : dlhodobý inv.úver
prekleňovací inv.úver

1.1.2015
Čerpanie
107 069,65 333 281,83
107 069,65 333 281,83
0
0

Splátky
47 329,17
47 329,17
0

Stav 31.12.2015
393 022,31
393 022,31
0

Úvery vzrástli v roku 2015 o 285 952,66 € , čo súvisí s realizáciou stavby Kanalizácia v meste
Modrý Kameň na zabezpečenie 5 % spolufinancovania .Splátky úverov boli realizované
v súlade s platnými úverovými zmluvami. Okrem týchto úverov mesto eviduje úver zo ŠFRB
na stavbu 24 b.j. Poľná ulica v celkovej výške 377 257,17 €, pričom anuitné splátky tohto
úveru v boli 16 118,04 €. Na zaplatenie výslednej faktúry za stavbu Kanalizácia bola prijatá
finančná výpomoc 2 484 145 €, ktorá je financovaná z fondov Európskej únie.
V zmysle zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách samosprávy, podiel celkového dlhu
bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roku a suma splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roku . Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z návratných
zdrojov financovania , prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov
EÚ a SR v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku / § 17 ods. 8 zákona
583/2004/ ako aj úvery poskytnuté zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných

8
nájomných bytov vo výške splátok úveru , ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného
nájomného za obecné nájomné byty .
V roku 2014 dosiahlo mesto Modrý Kameň v skutočnosti bežné príjmy vo výške
1 008 672,38 € z čoho vyplýva maximálna výška dlhu 605 203,38 € a maximálna výška
ročných splátok 252 168,07 €. Dodržanie týchto zásad podľa stavu k 31.12.2015 je
nasledovné :
Celkový dlh istiny vrátane úveru zo ŠFRB
770 279,48
Úver z ŠFRB
377 257,17
Stav úverov bez úveru zo ŠFRB
393 022,31
Výška ročných splátok pre rok 2015
47 329,17
Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku 76,36 %
Podiel dlhu bez úveru zo ŠFRB
38,96 %
Podiel ročných splátok na bežných príjmoch min. roku
4,69 %
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že výška úveru neprekročila stanovené hranice podľa zákona
583/2004.

C. Z Á V E R
Návrh záverečného účtu mesta Modrý Kameň za rok 2015 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.
Návrh záverečného účtu mesta Modrý Kameň za rok 2015 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná uzávierka za rok 2015 a hospodárenie mesta za rok 2015 v súlade s § 9 ods.4
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli
overené audítorkou dňa 26.5.2015.
Účtovná závierka za rok 2015 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 .z. o účtovníctve
v z n.p. Účtovná závierka za rok 2015 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu v meste Modrý Kameň k 31.12.2015 a výsledok hospodárenia za rok 2015
je v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z n.p.s výnimkou nesprávne
zaúčtovaného kapitálového transferu, ktorý nemá vplyv na výšku zostatku hospodárenia za
rok 2015.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovávanie návrhu záverečného účtu mesta Modrý
Kameň za rok 2015 s výrokom :
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Ing. Pavel Terek
hlavný kontrolór mesta Modrý Kameň
V Modrom Kameni 7.5.2016
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