
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k záverečnému účtu mesta Sereď 

za rok 2012 
 

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Sereď za rok 2012 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.   
 

Záverečný účet mesta za rok 2012 obsahuje okrem tabuliek aj zrozumiteľnú 
hodnotiacu správu o hospodárení obce. Mesto Sereď prezentuje v správe svoju činnosť a 
poskytuje celkový prehľad o výsledkoch jej rozpočtového hospodárenia v príslušnom 
rozpočtovom roku. 

Správa vychádza z údajov účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov 
spracovaných v metodike platnej rozpočtovej klasifikácie a uvádza  všetky závažné faktory a 
skutočnosti, ekonomické, ako aj organizačné, ktoré ovplyvnili tvorbu a čerpanie rozpočtových 
prostriedkov. 

Podkladom pre vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu boli výsledky 
celoročného rozpočtového hospodárenia obce,  výsledky hospodárenia rozpočtových 
organizácií zriadených obcou ako aj obchodných spoločností založených obcou.  

 
Finančné hospodárenie mesta Sereď sa riadilo schváleným rozpočtom a plánom 

použitia finančných peňažných fondov.   
 
Záver: 
Hospodárenie mesta Sereď za rok 2012 skončilo prebytkom v čiastke 67 823 €.  
 
Z vykázaného celkového prebytku hospodárenia (bežného a kapitálového rozpočtu) v celkovej 
čiastke 67 823 €  je potrebné vylúčiť účelové prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu :  
-   Dotácia z KŠÚ Trnava na dopravné ZŠ J. Fándlyho v čiastke 197,56 €  
- Dotácia z KŠÚ Trnava na havarijnú opravu rozvodov vody a kanalizácie ZŠ J.A. 
Komenského v čiastke 16 392,- €  
Účelové dotácie spolu 16 589,56 €  
Základ pre výpočet odvodov do fondov je v čiastke 51 233 €  
 
Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje zostatok 
finančných prostriedkov v čiastke 277 151 €. Tento kladný zostatok finančných operácií za 
rok 2012 navrhuje spracovateľ záverečného účtu prideliť do rezervného fondu.  
 
Fond rozvoja bývania: 
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.  
Tvorba fondu rozvoja bývania  za rok 2012 je v záverečnom účte navrhovaná v čiastke 38 685 
€.  
Zostatok finančných prostriedkov vo fonde rozvoja bývania predstavoval k  31.12.2012 
čiastku 80 630 €.  
 
Rezervný fond:              
Ďalším fondom, ktorý je tvorený z výsledku hospodárenia je rezervný fond. V súlade s § 15 
ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške 
určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 
ods. 6.  
Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1.2012 bol v sume 1 652 197.- €.  V roku 2012 bol 
tvorený  rezervný fond čiastkou 68 807 €. V roku 2012 boli prostriedky rezervného fondu 
použité v celkovej čiastke 301 064 €.  
Zostatok fondu k 31.12.2012 predstavoval čiastku 1 419 940 €.  
 
Dočasne voľné prostriedky oboch fondov sú  využívané na uloženie prostriedkov na  termínované 
vklady (Slovenská sporiteľňa, VÚB, 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 2012 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 2012 odporúčam schváliť výrokom: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi súhlasí s celoročným výsledkom 

hospodárenia bez výhrad. 
 
V Seredi dňa: 04.04.2013                                         Hlavná kontrolórka mesta 
                                                                                    Mgr. Zuzana Horváthová 
 
 
              

 
 


