
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k záverečnému účtu mesta Sereď 

za rok 2011 
 

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Sereď za rok 2011 pred jeho 

schválením v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovení § 18 ods. 2 písm. b/ Zák. č. 

339/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.  

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

rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov, bilanciu 

aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu a ostatné údaje súvisiace s rozpočtovým 

hospodárením.  

Vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia mesta boli overené so zápismi hlavnej knihy, 

s ročnými účtovnými výkazmi a výpismi účtov peňažných ústavov.   

Spracovaný materiál v textovej časti popisuje rozhodné skutočnosti súvisiace 

s rozpočtovým hospodárením v priebehu rozpočtového obdobia, majúce vplyv na výsledok 

hospodárenia, finančnú situáciu účtovnej jednotky k 31.12.2011.  

 

Finančné hospodárenie mesta Sereď sa riadilo schváleným rozpočtom a plánom 

použitia finančných peňažných fondov.   

Záver: 

Pozitívne hodnotím rozdiel medzi bežnými príjmami 7 724 510.- € a bežnými výdavkami 

7 416 892.- €, ktorý predstavuje k 31.12.2011 /prebytok/ 307 618.- €.  

Tento rozdiel potvrdzuje, nielen že rozpočet na rok 2011 bol zostavený reálne ale 

najmä   šetrenie bežných výdavkov napriek výpadku príjmov vo výške 31 621 .- € zo štátneho 

rozpočtu, ktoré v zmysle zákona o štátnom rozpočte malo Mesto Sereď v podielových daniach 

dostať v roku 2011.  

Pozitívne hodnotím rozdiel medzi kapitálovými príjmami 128 655.- € a kapitálovými 

výdavkami 1 046 116.- € i  napriek skutočnosti, že k  31.12.2011 je vykázaných ako  /schodok/  

- 917 461.- €.  

Kapitálové výdavky sú MsZ schválené ukončené investičné akcie, ktoré predstavujú 

zhodnotenie majetku Mesta Sereď v súlade s § 7 zák. č.  138/1991 Zb. o majetku obcí.  

 

Podľa par. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy     

v znení neskorších predpisov je schodkom obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku 

kladný rozdiel  medzi príjmami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku a 

výdavkami  rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku.   

Hospodárenie mesta Sereď za rok 2011 skončilo schodkom – záporným rozdielom 

medzi príjmami a výdavkami  v čiastke 609 843.- €.  

             

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy sa prípadný schodok rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)uhrádza 

z predovšetkým z rezervného fondu, , z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov 

financovania. V záverečnom účte za rok 2011 sa spracovateľ navrhuje pokryť schodok 

z bežného a kapitálového rozpočtu prebytkom finančných operácií.   



 

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje zostatok 

finančných prostriedkov v čiastke 709 603 - €.  Tieto finančné prostriedky netvoria výsledok 

hospodárenia, o  ich použití rozhodne MsZ. Spracovateľ záverečného účtu za rok 2011 

predložil návrh použitia rozdielu finančných operácií za rok 2011.  

 

V zmysle § 30 zákona č.182/1993 Z.z. v platnom znení je mesto z finančných prostriedkov, 

ktoré získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov 

zastavaných domov, ako aj priľahlých pozemkov  povinné  tvoriť fond rozvoja bývania. 

Mesto tento fond používa na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a infraštruktúru 

obce. O použití tohto fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

Pohľadávky:  

 

Rezervný fond: 

               Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1.2011 bol v sume 916 549 €.  V roku 2011 

bol tvorený  rezervný fond čiastkou 735 648 €. V roku 2011 nebol rezervný fond použitý. 

Zostatok fondu k 31.12.2011 predstavoval čiastku 1 652 197.- €.  Prostriedky rezervného 

fondu boli  využívané na realizáciu finančných obchodov s voľnými finančnými prostriedkami  

( VÚB) a na uloženie prostriedkov na termínované vklady (UniCreditbank). 

 
Fond rozvoja bývania: 

Fond rozvoja bývania je tvorený  z prostriedkov získaných predajom bytov.  

Počiatočný stav  prostriedkov v tomto fonde k 31.12. 2011  bol  633 603 €.     

Tvorba za rok 2011 bola v čiastke 14 041 €. Použitie fondu rozvoja bývania na  

vyfinancovanie kapitálových výdavkov bolo v súlade s rozpočtom a predstavovalo čiastku 

597 723 €. Zostatok fondu k 31.12.2011 bol v čiastke 49 921 €.                  

           Dočasne voľné prostriedky oboch fondov sú  využívané na realizáciu  finančných   

obchodov s voľnými  finančnými  prostriedkami ( Dexia banka Slovensko, VÚB) a na  

uloženie prostriedkov na  termínované vklady (UniCredit Bank). 

                                   
Ročná účtovná závierka mesta Sereď bola v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 5 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení overená audítorom.  

Záverečný účet Mesta Sereď za rok 2011 bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým, 

čím boli splnené ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení.  

záverečný účet mesta Sereď za rok 2011 odporúčam schváliť výrokom: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi súhlasí s celoročným výsledkom hospodárenia 

bez výhrad. 

 
V Seredi dňa: 04.04.2012                                          Hlavná kontrolórka mesta 

                                                                                     Mgr. Zuzana Horváthová 

 


