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S T A N OV I S KO 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec  
za rok 2017 

 
     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2017 bolo vypracované 
v súlade s ustanovením § 18 ods. 2, písm. b/  zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Podľa §16 ods.12 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien musí byť návrh 
záverečného účtu prerokovaný MsZ najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového 
roka, t.j. do 30 júna 2018. Návrh záverečného účtu je teda predložený na rokovanie MsZ                 
v zákonom stanovenej lehote. 
     Predkladaný materiál vychádza z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu mesta 
Senec za rok 2017, z ekonomickej analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov 
rozpočtu mesta za sledované obdobie. V rozpočte mesta sa uplatňovala rozpočtová 
klasifikácia určujúca výdavkové položky rozpočtu financované z bežných výdavkov aj 
z kapitálových výdavkov a uplatňovala sa rovnako aj v rozpočtoch príspevkových organizácií. 
Príspevková organizácia Mesta Senec - Mestské kultúrne stredisko - je povinná vykonať 
v zmysle  zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záverečné zúčtovanie finančných 
vzťahov v súlade s rozpočtom zriaďovateľa, t.j. Mesta Senec, ako aj  s platnými právnymi 
predpismi. 

 

 

A.  VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

      ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SENEC 

 
Účelom stanoviska hlavného kontrolóra je odborné posúdenie  aspektov a náležitostí 

predloženého návrhu záverečného účtu, ktorými musí záverečný účet mesta v zmysle § 16 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve disponovať. 
 

1 Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 
   Návrh záverečného účtu Mesta Senec za rok 2017 bol spracovaný v súlade so zákonom 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zohľadňuje taktiež ustanovenia zák.           
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších doplnkov 
a zmien ako aj  zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších doplnkov a zmien a iné súvisiace právne predpisy. 
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1.2   Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta 

 
Mesto Senec si splnilo povinnosť vyplývajúcu z §16 ods. 3 zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, podľa ktorej je mesto povinné dať si overiť účtovnú uzávierku 
nezávislým audítorom podľa osobitného predpisu. 

Audit vykonal PARTNER AUDIT, s.r.o., Ing. Mária Cvečková, CA, licencia SKAU č. 890, 
sídlom Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava a vypracoval Správu nezávislého audítora 
o overení ročnej účtovnej uzávierky Mesta Senec za rok 2017 zo dňa 22.5.2018. Podľa § 20 
zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorá 
obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa a 
správu audítora k tejto účtovnej závierke. Výročná správa musí byť overená audítorom                   
v lehote do jedného roka od skončenia účtovného obdobia to znamená do 31.12.2018. Ku dňu 
vydania správy audítora z auditu nebola k dispozícii výročná správa za rok 2017. Overenie 
účtovnej závierky s informáciami uvedenými vo výročnej správe za rok 2017 vykoná audítor 
dodatočne po vyhotovení správy. V stanovisku audítorky stojí konštatovanie, že na základe 
overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov Mesto Senec 
konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Povinnosť bola splnená.  

 

1.3   Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Mesta Senec 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli MsÚ ako aj na 
webovej stránke mesta, v súlade s § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších doplnkov a zmien a § 16 ods. 9 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Povinnosť bola 
splnená. 

 

2 Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy s povinnými náležitosťami ako sú údaje o plnení rozpočtu 
v členení podľa § 10 ods. 3 zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciaaktív a pasív, 
prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií a obchodných 
spoločností v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, hodnotenie plnenia programov rozpočtu. 

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením 
MF SR č. MF-0101752004-42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2008-421, 
MF/025825/2010-421), ktorým sa ustanovuje  druhová, organizačná a ekonomická 
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klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní 
a vyhodnocovaní rozpočtov  územnej samosprávy. 

 

B.   ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Údaje o plnení rozpočtu 

Mesto postupovalo pri zostavení záverečného účtu podľa § 16 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje 
o rozpočtovanom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu mesta. V súlade          
s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších 
predpisov finančne splnilo svoju povinnosť a usporiadalo svoje hospodárenie vrátane 
finančných vzťahov k zriadenej príspevkovej organizácii, právnickým a fyzickým osobám, 
ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a samosprávnemu kraju. 
Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 

1 Rozpočtové hospodárenie 

Základom finančného hospodárenia mesta bol programový rozpočet na rok 2017, ktorý bol 
schválený dňa 8.12.2016  uznesením Mestského zastupiteľstva č. 135/2016 ako vyrovnaný 
rozpočet. V priebehu rozpočtového roka mesto sledovalo vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu 
s cieľom zabezpečiť jeho rovnováhu ku koncu rozpočtového roka. Z uvedeného dôvodu boli 
v priebehu roka vykonané nevyhnutné zmeny v rozpočte.  

Schválený rozpočet mesta bol preto po aktualizácii príjmov a výdavkov v priebehu 
rozpočtového roka štyrikrát upravený a to: 

 
- uznesením MsZ č. 67/2017 zo dňa 29.6.2017 (I. úprava)    
- uznesením MsZ č. 95/2017 zo dňa 26.10.2017 (II. a III. úprava)  
- uznesením MsZ č. 112/2017 zo dňa 14.12.2017 (IV. úprava)   

Záverečný účet mesta je zostavený v mene EUR. 
 
V rámci rozpočtového hospodárenia sa okrem zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách v znení neskorších doplnkov a zmien  muselo postupovať  aj v súlade so zák. č. 
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorým 
sa v zmysle § 7overovala každá pripravovaná finančná operácia (či bola v súlade so 
schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, resp. Inými rozhodnutiami o hospodárení 
s verejnými prostriedkami). 

 
 
 
 



5 
 

Tabuľka 1 Bilancia hospodárenia 
 

Ukazovateľ Schválený Posledná zmena Plnenie 
8.12.2016 14.12.2017 2017 

Bežný rozpočet 
Bežné príjmy 16438998 16 539 510 17 770 155,54 
Bežné výdavky 15 858 491 16 101 435 15 441 674,66 
VH z bežného rozpočtu 580 507 438 075 2 328 480,88 
Kapitálový rozpočet 
Kapitálové príjmy 1 780 500 230 000 240 899,16 
Kapitálové výdavky 4 867 597 4 492 252 1 970 955,10 
VH z kapitálového rozpočtu -3 087 097 -4 262 252 -1 730 055,94 
Finančné operácie 
Finančné operácie príjmové 3 342 027 5 135 514 4 235 613,96 

Finančné operácie výdavkové 835 437 1 311 437 395 487,98 

VH z finančných operácií 2 506 590 3 824 177 3 840 125,98 
 
Bilancia rozpočtu: 
VH - celková bilancia             :          + 4 438 550,92 
VH - bez fin. operácií             :          +    598 424,94 
 
Skutočné bežné príjmy vzrástli o 7,44 % a bežné výdavky poklesli o 4,1 % oproti poslednej 
zmene rozpočtu, čím bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu (kladný rozdiel v bežných 
príjmoch a výdavkoch) v sume 598 424,94 eur. Kapitálové príjmy sa podarilo naplniť mierne 
nad očakávanou úrovňou; oproti poslednej zmene vzrástli o 4,35 %. Čerpanie kapitálových 
výdavkov bolo len na úrovni 43,87 %; výsledkom bol dosiahnutý schodok kapitálového 
rozpočtu v sume - 1 730 055,94 eur. 
 
1.1 Plnenie rozpočtu príjmov 
 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu pozostávali z daňových príjmov a nedaňových príjmov 
a vlastné príjmy kapitálového rozpočtu tvorili príjmy z predaja majetku. Cudzie príjmy 
bežného rozpočtu pozostávali z dotácií a grantov na činnosť preneseného výkonu štátnej 
správy a kapitálové príjmy boli tvorené dotáciami zo ŠR, EU a iných verejných rozpočtov. 
 
Tabuľka 2 

 
 
 
 
 

Výnos dane z príjmu dosiahol v roku 2017 úroveň 103,21 % rozpočtového plánu. 
V porovnaní s rokom 2016 ide o nárast podielových daní o 9,17 %. Je pozitívne, že príjmy              

Daňové príjmy Plnenie rozpočtu 2017 (%) 
Výnos dane z príjmu 103,21 
Daň z nehnuteľností 107,58 
Daň za tovary a služby 108,04 
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z podielových daní majú naďalej rastúci trend čo je dôležité z hľadiska istej garancie                       
v hospodárení mesta. Výnos  dane z nehnuteľností mal taktiež rastúci trend, medziročneo 7,84 
%. Celkový objem daňových príjmov dosiahol úroveň 104,89 % schváleného rozpočtu 
pričom medziročne dosiahli daňové príjmy nárast o 8,06 %.  
 
 
 
Tabuľka 3 

 
 
 
 
 

 
Nedaňové príjmy dosiahli úroveň 150,46 % z rozpočtového plánu a to najmä nárastom 
príjmov z podnikania a vlastníctva majetku o 34,48 % az administratívnych príjmov a iných 
platieb o 63,20 %. Rozpočet kapitálových príjmov skončil tesne pod očakávanou úrovňou s 
hodnotou 99,09 %. Celkový objem nedaňových príjmov je na úrovni 69,77 % nedaňových 
príjmov z roka 2016. 
Granty, dotácie a transfery sú príjmy účelovo určené na financovanie preneseného výkonu 
štátnej správy - na úseku matriky, školstva, územného plánovania a stavebného poriadku, 
ochrany prírody, dopravy a pozemných komunikácií, ŠFRB, ZOS, hlásenie obyvateľstva 
a pod. Kapitálové granty boli prijaté vo výške 10 000 eur.  
 
Tabuľka 4  Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2017 

Rozpočet Plán po IV. zmene 
(eur) 

Skutočné 
plnenie(eur) Plnenie (%) 

Daňové príjmy 11 546 128 12 111 166,29 104,89 
Nedaňové príjmy 1 259 642 1 895 194,89 150,46 
Dotácie a granty 3 963 740 4 004 693,52 101,03 
Prijaté úvery 900 000 0 - 
Celkom 17 669 510 18 011 054,70 101,93 

 

V celkovom hodnotení východiskových ekonomických ukazovateľov rozpočtu na strane 
príjmov možno konštatovať, že sa vyvíjali nad očakávanú úroveň schváleného rozpočtu, čo je 
zároveň dobrým východiskom k splneniu rozpočtových cieľov hospodárenia. 
 
1.1 Plnenie rozpočtu výdavkov 

 
Schválený rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami upravený na základe 

skutočných potrieb mesta v danom období. Rozpočet celkových výdavkov dosiahol po 
poslednej úprave úroveň plnenia 81,30 %. K nižšiemu čerpaniu pod úroveň rozpočtového 
plánu dopomohlo čerpanie bežných výdavkov na úrovni 95,90 % a taktiež čerpanie 
kapitálových výdavkov na úrovni 43,87 % oproti plánu. Najväčšiu časť výdavkov tvorili 

Nedaňové príjmy  Plnenie rozpočtu 2017 (%) 
Príjmy z prenájmu nehnut. 134,48 
Administratívne a iné 163,20 
Kapitálové príjmy 100,75 
Ostatné príjmy 126,06 
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bežné výdavky, ktorých podiel na celkových výdavkoch predstavoval 86,71 %. Čerpanie 
bežných výdavkov vzrástlo medziročne o 9,56 %. V porovnaní s rokom 2016 je nárast 
čerpania bežných výdavkov menší o 1,09 %. Prehľad skutočného čerpania rozpočtu výdavkov 
vybraných odvetví podľa funkčnej klasifikácie vyjadruje nasledujúca tabuľka: 
 
 

 

Tabuľka 5   Zastúpenie jednotlivých programov na čerpaní bežných výdavkov 

Rozpočet podľa funkčnej klasifikácie 
Plán po IV. zmene 

(eur) 
Skutočné plnenie 

(eur) 
Plnenie 

rozpočtu 
2017 2017 (%) 

Všeobecné verejné služby 3 685 932 3 317 238,40 90,00 
Civilná obrana 21 889 10 425,74 47,63 
Verejný poriadok a bezpečnosť 612 404 521 816,08 85,21 
Ekonomická oblasť 1 274 863 964 814,56 75,68 
Ochrana životného prostredia 1 319 497 776 569,42 58,85 
Bývanie a občianska vybavenosť 1 186 132 742 148,87 62,57 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 1 077 280 1 030 988,61 95,70 
Vzdelávanie 11 490 541 9 461 924,65 82,35 
Sociálne zabezpečenie 1 236 587 982 191,41 79,43 
Výdavky celkom 21 905 124 17 808 117,74 81,30 

 

V uplynulom roku bolo čerpanie výdavkov v porovnaní s odhadom nižšie o 18,70 %. V oblasti 
všeobecných verejných služieb boli čerpané  výdavky na úrovni90 %, z toho bežné výdavky 
1 822 505,92 eur a kapitálové 1 135 773,43 eur.Podstatnú časť bežných výdavkov tvorili 
Mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na úrovni 92,64% schváleného rozpočtu. Najväčšia časť 
kapitálových výdavkov bola čerpaná na obstaranie pozemku bývalých stavebnín vo výške 830 
000 eur. V oblasti verejného poriadku a bezpečnosti bolo čerpanie výdavkov na úrovni 
85,21 %. V ekonomickej oblasti bolo čerpanie výdavkov na úrovni 75,68 %. Podstatná časť 
výdavkov bola čerpaná v cestnej doprave kde boli čerpané bežné výdavkyv sume 619 941,27 
eur na údržbu mestských komunikácií, parkovísk, chodníkov a na údržbu dopravných 
značení. Kapitálové výdavky s investičným zámerom boli čerpané v sume 35 907,36eur. 
Podstatnú časť čerpania výdavkov tvorilo obstaranie pozemkov na Bratislavskej z dôvodu 
vybudovania cyklotrasy. V oblasti ochrany životného prostredia sa boli výdavky na 
nakladanie s odpadmi čerpané na úrovni 62,65 %. Medziročne tieto výdavky vzrástli                        
o 2,16 %. Výdavky na nakladanie s odpadovými vodami medziročne klesli o 23,89 %. 
Výdavky boli čerpané na práce v súvislosti s odvodnením ulíc, práce na čistení kanalizačných 
vpustí a na vodnom zdroji. Najväčšiu skupinu v oblasti bývania a občianskej vybavenosti 
tvorili mzdy a odvody zamestnancov a taktiež čerpanie výdavkov na verejné osvetlenie. 
Kapitálové výdavky boli čerpané najmä na vybudovanie a údržbu ihrísk a taktiež na výstavbu 
nových verejných osvetlení.Výdavky na rekreáciu, kultúru a náboženstvo boli čerpané na 
úrovni 95,70 %. Najväčší podiel tvorili transfery MsKS v sume 604 693 eur, ktoré 
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medziročne vzrástli o 3,49 %. Vzdelávanie a školstvo malo najväčší podiel na čerpaní 
výdavkov (53,13 %), ktoré za rok 2017 predstavovalo 9 461 924,65 eur. Podstatnú zložku 
tvorili dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 7 931 637,48 eur a pre 
súkromné zariadenia778 803 eur. Kapitálové výdavky v sume 667 608,82 eur boli čerpané na 
investície škôl, zriadenie nových tried na ZŠ Kysucká ako aj rekonštrukcie materských škôl. 
V oblasti sociálneho zabezpečenia bolo čerpanie výdavkov na úrovni79,43 %. 
V medziročnom ponímaní vzrástli výdavky v tejto oblasti o 3,82 %. Pod vyššie čerpanie sa 
podpísalo najmä čerpanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a oplotenie budovy 
Strediska sociálnych služieb.  
Bežné výdavky medziročne vzrástli o 9,56 % pričom bežné príjmy o 1,01 %.Nárast bežných 
príjmov je oproti predchádzajúcemu roku výrazne menší. Pozitívne však je, že si udržiava 
naďalej rastúci trend. 
Súčasťou záverečného účtu za rok 2017 je vyhodnotenie Programového rozpočtu, ktorý sa 
detailne venuje jednotlivým výdavkovým položkám podľa schválených programov. 
Vyhodnotenie Programového rozpočtu predkladá do zastupiteľstva odbor ekonomiky mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  Výsledok hospodárenia 
 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa vyjadruje ako súhrnná bilancia bežných príjmov, 
bežných výdavkov a kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov bez  finančných operácií. 
Hospodárenie mesta v roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka: 
 
Tabuľka 6  Výsledok hospodárenia z rozpočtu  

Ukazovateľ Príjmy Výdavky Výsledok 
hospodárenia 

VH rozpočtu 18 011 054,70 17 412 629,76 598 424,94 
VH finančných operácií 4 235 613,96 395 487,98 3 840 125,98 
Celkom 22 246 668,66 17 808 117,74 4 438 550, 92 

 
Z výsledku hospodárenia je zrejmé, že sa mestu podarilo dodržať východiskové ekonomické 
ukazovatele schváleného rozpočtuv súlade s § 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy s výsledkom kladného rozdielu medzi príjmami rozpočtu obce a 
výdavkami rozpočtu obce bez finančných operácií v sume 598 424,94 eur.Jednou z povinností 
mesta podľa § 15 ods. 4. zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách je tvorba 
rezervného fondu a to minimálne 10 %-ným podielom z prebytku hospodárenia.O použití 
prebytku rozpočtu rozhodne mestské zastupiteľstvo svojim uznesením. 
Vzhľadom k dosiahnutiu prebytku hospodárenia súhlasím s prerozdelením finančných 
prostriedkov do fondov podľa návrhu uznesenia predloženého záverečného účtu.  
 
2 Bilancia aktív a pasív 

 
Zostatková hodnota na strane aktív (majetok mesta) podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 
bola 49 723 618,11 eur, zostatková hodnota na strane pasív (vlastné imanie a záväzky) podľa 
účtovnej závierky    k 31.12.2017 bola 49 723 618,11 eur.  
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Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 je teda vo svojich zostatkových hodnotách a 
finančných objemoch vyrovnaná. 
 

3 Bilancia pohľadávok a záväzkov 

Tabuľka 9   Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2017 
 

Účet stav k stav k 
31.12.2016 31.12.2017 

Pohľadávky 175 006,36 217 232,73 
Záväzky 4 464 239,84 3 729 832,07 

 
Medziročne vzrástli pohľadávky o 24,13 %. Záväzky poklesli o 16,45 % a to najmä 

z dôvodu poklesu záväzkov z nájmu a taktiež  zníženiu stavu bankových úverov. Ekonomická 
kondícia mestana úrovni, v ktorej sa nevystavuje riziku nesplácania svojich záväzkov a 
neplnenia si cieľov.  

 
4 Prehľad vývoja dlhu 

Vývoj dlhu je v medziach zákona o rozpočtových pravidlách. Celková výška dlhodobých 
úverových záväzkov mesta nepresiahla za rok 2017zákonom stanovenú výšku skutočných 
bežných príjmov po odpočítaní cudzích príjmov (grantov a transferov).  
 
 
Tabuľka 10   Prehľad vývoja dlhu mesta za rok 2017 

Typ dlhu Stav istiny  
k 31.12.2016 

Splátka 
istiny                

v r. 2017 

Zostatok 
istiny k 

31.12.2017 

Splátka 
úrokov      

v r. 2017 

Konečná 
splatnosť 

úveru 
investičný - led 
osvetlenie* 792 637,21 122 200,00 670 437,21 19 679,09 30.3.2023 

investičný - ZŠ Mlynská 720 000 80 000,00 640 000 6 906,90 31.12.2025 

investičný - VÚB 
pozemok, ref. 597 932 140 688 457 244 4129,11 25.3.2021 

Spolu 2 110 569,21 342 888 1 767 681,21 30 715,10  
 
Z hľadiska zadlženosti vykazuje Mesto Senec k 31.12.2017 zostatok istiny úverov v celkovej 
výške 1 767 681,21 eur. 
Úverová zaťaženosť mestak 31.12.2017 bola na úrovni 10,46 % skutočných bežných príjmov. 
Nepresiahla tak 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
Miera úverového zaťaženia je teda v súlade s ust. § 17 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z.z 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien. Suma 
ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov bola na úrovni 2,95 
%, nepresiahla teda 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, 
ktoré vyplývajú zo zákonného ustanovenia. 
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5 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko (MsKS) 

Na základe záverečnej Správy nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky 
k 31.12.2017 MsKS možno konštatovať, že príspevková organizácia MsKS dosiahla v roku 
2017 ziskové hospodárenie vo výške  9 958,06 eur.  

 
Náklady     1 004 051,53 eur 
Výnosy     1 014 009,59 eur 
Hospodársky výsledok - zisk                    9 958,06 eur 
 

6 Inventarizácia 

Inventarizácia predstavuje nástroj na dosiahnutie verného a pravdivéhozobrazenia skutočností 
v účtovnej uzávierke použitím účtovných zásad a účtovných metód. Mesto Senec, MsKS - 
príspevková organizácia, rozpočtové organizácie -  školy a školské zariadenia - sú v zmysle 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších doplnkov a zmien povinné vykonať 
inventarizáciu ku dňu zostavovania účtovnej závierky. Príkazom primátora č. 4/2017 zo dňa 
2.11.2017 bola vytvorená Ústredná inventarizačná komisia, ktorá riadila výkon inventarizácie 
vo všetkých organizačných zložkách mesta. Inventarizácia majetku mesta bola vykonaná               
k 31.12.2017. Na základe vykonanej inventarizácie majetku boli vykonané všetky účtovné 
zmeny a doplnená evidencia majetku podľa skutočného stavu. 
 
Tabuľka 11   Prehľad o stave majetku za rok 2017 

Majetok Stav         
k 1.1.2017 Prírastky Úbytky Stav 

k 31.12.2017 

spolu 58 581 238,60 617 0811,53 947 763,95 58 251 286,18 
 
 

 
 
7 Prehľad o poskytnutých zárukách 

V správe k návrhu záverečného účtu je uvedené, že Mesto Senec neposkytlo žiadne záruky 
a ručenie za iné subjekty. 

 
 
 

8 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a stav  
ostatných účelových finančných prostriedkov 

 

Mesto Senec tvorilo a spravovalo nasledovné fondy s účelovo viazanými finančnými 
prostriedkami, ktoré sú mimorozpočtovými zdrojmi: 
 
Rezervný fond - vytvára mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. O transferoch fondu 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
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Fond rezervný Suma v EUR 
ZS za rok 2017 2 604 628,87  
Prírastky - z prebytku hospodárenia  424 849,90 
Presuny - ostatné prírastky 0,00 
Úbytky - použitie rezervného fondu : 
               - uznesenie č. 135/2016 zo dňa    
                 08.12.2016 splácanie istiny leasing 

52 599,98 

               - uznesenie č.135/2016 zo dňa  
                 08.12.2016 splácanie istiny úvery  

59 257,14 

               - krytie schodku hospodárenia bez FO 0,00 
Presuny – finančné prostr.Veolia 40 793,89 
              -finančné prostriedky SF 40 951,20 
KZ za rok 2017 2 835 876,56       

 
Finančné prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec, a.s. 
Tvorbu a použitie finančných prostriedkov na tomto účte upravuje Zmluva o nájme zo dňa 
24.03.1998 vrátane dodatkov. 
Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne 
 
Veolia Energia Senec, a.s. Suma v EUR 
PS k 1.1.2017 0,00   
Prírastky - príjem z nájmu                        41 533,72          
Presuny - zostatok prebytku predch.rokov 100 420,08 
Úbytky   - fa 1038/2017 (projektová dokumentácia)            7 080,00   
               - fa 1112/2017 (verejné obstarávanie) 1 140,00 
               - fa 1112/2017 (verejné obstarávanie) 1 140,00 
               - fa 1112/2017 (tepelnotechnolog.zariadenie) 83 398,01 
               - vrátenie zábezpeky 8 339,80 
               - poplatky za vedenie účtu 62,10 
KZ k 31.12.2017 40 793,89 

 
Finančné prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj 
Tvorbu a použitie finančných prostriedkov na tomto účte upravuje Zákon č. 447/2015 Z.z. 
o poplatku za rozvoj. 
Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne 
 
Poplatok za rozvoj Suma v EUR 
PS k 1.1.2017 0,00   
Prírastky - príjem poplatku                        12 840,00          
Úbytky    0,00   
KZ k 31.12.2017 12 840,00 
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Finančné prostriedky od štátu nevyčerpané 
Použitie týchto finančných prostriedkov upravuje Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a príslušná zmluva. 
Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne 
 
Finančné prostriedky od štátu Suma v EUR 
PS k 1.1.2017 0,00   
Prírastky – príjem od MV SR (kamerový systém)                       10 000,00          
               - príjem zo ŠR (normatív ZŠ) 60 000,00 
               - príjem z UV SR (monografia) 4 900,00 
Úbytky    0,00   
KZ k 31.12.2017 74 900,00 

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a 
kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 48 517,24   
Prírastky - povinný prídel -  1,5 %                                          29 197,84          
               - ostatné prírastky      
Úbytky   - stravovanie zamestnancov                     36 763,88   
               - regenerácia PS, doprava                 
               - dopravné                             
               - ostatné úbytky                                                    
KZ k 31.12.2017 40 951,20 

 
Výrub drevín 
Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami na výrub drevín upravuje 
Zákon o ochrane prírody a krajiny (Z.č. 543/2002 Z.z.). 
 
Výrub drevín Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 356 237,06 
Prírastky - príjem                     0,00 
Úbytky   - 2107/2017 (záhr.materiál)                     2 995,40   
               - 2285/2017 (výkop.práce cintorín Boldocká)                     216,00 
KZ k 31.12.2017 353 025,66 

 
 
 
Rekultivácia skládky 
Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami na rekultiváciu skládky 
upravuje Zákon o odpadoch (Z.č. 79/2015 Z.z.). 
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Rekultivácia skládky Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 528 446,98  
Prírastky  0,00 
Úbytky    0,00    
KZ k 31.12.2017 528 446,98 

 
Skládkový poplatok 
Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami z poplatku za skládku 
upravuje Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov (Z.č. 17/2004 Z.z.). 
 
Skládkový poplatok Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 465 829,65 
Prírastky - príjem                     242 838,99 
Úbytky  - náklady na zberový dvor                     31 773,54 
              - náklady na zametacie vozidlo             66 890,35 
              -náklady na odpad.nádoby na verej.priest.             1 127,66 
              - náklady na čistotu v areáli Sln. jazier             33 146,40 
              - náklad na vynášanie odpad. nádob z ulíc                                                1 600,00 
              - náklady na polopodzemné kontajneri 26 466,00 
KZ k 31.12.2017 547 664,69 

 
Prostriedky od AVE 
Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami od AVE upravuje Zmluva 
o vzájomnej spolupráci č. 004/16/07 zo dňa 29.12.2015. 
 
AVE Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 51,94 
Prírastky - príjem                     4 000,00 
Úbytky    0,00   
KZ k 31.12.2017 4 051,94 

 

 
9 Hodnotenie programov rozpočtu 

 Rozpočet Mesta Senec bol zostavený a schválený na rok 2017 ako úplný programový 
rozpočet v členení na programy a podprogramy, čím bol dodržaný postup v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výdavky 
rozpočtu mesta boli rozdelené do 15 programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, 
prvky a projekty. Mesto Senec dodržalo povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a 
účinnosť použitia verejných prostriedkov v rámci vybraných programov. Programový 
rozpočet svojím spracovaním odzrkadľoval potreby mesta z kvantitatívneho ako aj 
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kvalitatívneho hľadiska a naplnil potreby a ciele, ktoré sa pri schvaľovaní ročného rozpočtu 
očakávali. Čerpanie jednotlivých programov je súčasťou záverečného účtu za rok 2017. 

 
 
C.  ZÁVER 
 

Návrh záverečného účtu Mesta Senec za rok 2017 bol spracovaný v súlade s príslušnými 
ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa ust. § 16 ods. 5 
citovaného zákona. 

Návrh záverečného účtu za rok 2017 bol predložený na schválenie MsZ v stanovenej 6 
mesačnej lehote od ukončenia rozpočtového roku v súlade s §16 ods.12 zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien. 

Návrh záverečného účtu za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta najmenej 15 dní pred jeho schválením v zmysle § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s§ 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách v samospráve. 

Miera úverového zaťaženia je v súlade s ust. § 17 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z.z 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien. 

Riadna účtovná závierka za rok 2017 a hospodárenie mesta v súlade s § 9 ods. 4 zákona      
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách v samospráve boli overené audítorom.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti  v zmysle § 16 ods. 10 písm.a) zákona 583/2004 Z.z.  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam Mestskému zastupiteľstvu 
celoročné hospodárenie za rok 2017 s c h v á l i ť  bez výhrad. Taktiež použitie prebytku 
hospodárenia podľa § 16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách ako aj hotovostného 
zostatku finančných operácií schváliť tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie MsZ na 
schválenie záverečného účtu Mesta Senec na rok 2017. 
 
 
 
 
 
Predkladá:Ing. Ján W i n k l e r - hlavný kontrolór 
V Senci, dňa 12. júna 2018 
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