
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k záverečnému účtu mesta Sereď za rok 2014 
 

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Sereď za rok 2014 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.  

 
V zmysle § 16 mesto Sereď po ukončení rozpočtového súhrnné údaji o hospodárení 

spracovalo v záverečnom účte. 
Záverečný účet obce je určený pre širokú verejnosť. Podľa § 9 ods. 2 zákona o 

obecnom zriadení je povinnosťou obce zverejniť záverečný účet na 15 dní spôsobom v obci 
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. Z tohto dôvodu by sa mal zostaviť 
spôsobom zrozumiteľným, aby mu porozumeli aj občania, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie.  
 
V zmysle ods. 5 § 16 zákona č. 583/2004 Záverečný účet obsahuje najmä:  
 Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004  Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení  v súlade s 
rozpočtovou klasifikáciou  

 Bilancia aktív a pasív 
 Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie 
 Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO - podnikateľom podľa § 7 ods. 4  zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení 
včlenení podľa jednotlivých príjemcov 

 Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  
 Hodnotenie plnenia programov mesta 

 
Záverečný účet mesta za rok 2014 obsahuje okrem tabuľkových príloh  aj podrobnú, 

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.  
Vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia mesta boli overené so zápismi hlavnej knihy, 
s ročnými účtovnými výkazmi a výpismi účtov peňažných ústavov.   
 
Schválený rozpočet na rok 2014 

V zmysle platnej právnej úpravy zostavuje mesto Sereď bežný a kapitálový rozpočet.  
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2014 predstavuje prebytok 396 187,88 €. 
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2004 predstavuje schodok vo výške 
679 054,01 €.  

 
Rozpočet mesta Sereď na rok 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 

uznesením MsZ č.279/2013 zo dňa 10.12.2013 písm. C. 
V priebehu roku 2014 bolo schválených rozpočtovými opatreniami 11 zmien rozpočtu, ktoré 
sú podrobne popísané na str. 2 Záverečného účtu mesta. Po ich premietnutí predpokladal 
schválený rozpočet mesta Sereď na rok 2014 vo svojej príjmovej časti celkové príjmy spolu 
s príjmovými finančnými operáciami  v úhrnnej výške  9 506 531 €. Skutočne dosiahnuté 
príjmy rozpočtu za rok 2014 predstavujú výšku 9 667 409 €. 



Vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2014 po premietnutí všetkých  zmien rozpočtu 
predpokladá vo  svojej  výdavkovej časti celkové výdavky vrátane výdavkových finančných 
operácii v úhrnnej výške  9 506 531 €.   
Za   obdobie   roku  2014  boli z rozpočtu mesta Sereď vynaložené celkové výdavky v čiastke 
9 104 255 €, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 51 189 €  menej  ako  v roku 2013.  

 
Hospodárenie mesta Sereď za rok 2014 skončilo schodkom v čiastke 
282 866,13 €.  
            Podľa par. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy  
v znení neskorších predpisov je schodkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného 
celku záporný rozdiel  medzi príjmami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku 
a výdavkami  rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku.   

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2014 
predstavuje schodok vo výške 282 866,13 €. 
             Vzhľadom k tomu, že hospodárenie mesta z bežného a kapitálového rozpočtu je 
schodkové, nie je navrhovaný odvod do rezervného fondu.  
 

Podľa zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný 
rozpočet , kapitálový rozpočet a finančné operácie.  

Do výsledku hospodárenia sa zahŕňa len bežný a kapitálový rozpočet, ktorý 
predstavuje príjmy a výdavky vytvorené a použité v danom roku. Do hodnotenia výsledku 
hospodárenia sa nezahŕňajú finančné operácie t.j. prostriedky, ktoré zostali na účtoch 
z predchádzajúceho roka, prevody z peňažných fondov prípadne prijaté úvery. 
 
            Súčasťou rozpočtu obce v zmysle par. 10 ods. 6 zákona č 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších predpisov sú aj finančné 
operácie  (t.j. prevody peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie, 
zostatky prostriedkov z minulých rokov ...), ktoré nie sú časťou príjmov a výdavkov rozpočtu 
obce. 

V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy sa prípadný schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) uhrádza  obec 
predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov 
financovania. Mesto Sereď navrhuje MsZ pokryť schodok z bežného kapitálového rozpočtu 
v súlade s platnou právnou úpravou a to: prebytkom finančných operácií.    
 
Peňažné fondy 
Mesto Sereď tvorilo k 31.12. 2014 tieto peňažné fondy: 

- rezervný fond 
- fond rozvoja bývania      

 
Rezervný fond – rok 2014 
 Počiatočný stav rezervného fondu predstavoval k 01.01.2014 čiastku 1 068 044 €.     
Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2014 bola vykonaná v  súlade s plantou právnou 
úpravou. Správa o hospodárení Mesta Sereď za rok 2014 podrobne popisuje jeho použitie.  
Zostatok fondu k 31.12.2014 predstavoval čiastku 1 011 938 €.  Prostriedky rezervného 
fondu boli  využívané na uloženie prostriedkov na termínované vklady (Slovenská sporiteľňa,  
UniCredit Bank). 
 



Fond rozvoja bývania  -  rok 2014 
 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 Sereď tento fond používa na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu 
a infraštruktúru obce. O použití tohto fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  

   Počiatočný stav fondu k 1.1.2014 bol  119 315 €.  V súlade s uznesením MsZ č. 
52/2014 zo dňa 15.4.2014  bol v priebehu I. polroku 2014 tvorený fond rozvoja bývania  v 
čiastke 13 489  €. Počas roku  2014 fond nebol  čerpaný. Zostatok   prostriedkov v tomto 
fonde k 31.12. 2014  bol  132 804 €.                        
Zostatok finančných prostriedkov vo fonde rozvoja bývania predstavoval k  31.12.2013 
čiastku 119 315  €.  V roku 2014 neboli prostriedky  fondu rozvoja bývania použité.  

Tvorba fondu rozvoja bývania  za rok 2014 je v záverečnom účte navrhovaná 
v čiastke 1 059,57  €    
 
Finančné operácie  –  k 31.12.2014 v €. 
         Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami                        
predstavuje zostatok finančných prostriedkov – prebytok v čiastke  846 020 €.  
Spracovateľ záverečného účtu navrhuje  v predloženej správe použitie kladného rozdielu 
finančných operácií.  
 
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 2013 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 2014 odporúčam schváliť výrokom: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi súhlasí s celoročným výsledkom hospodárenia 
bez výhrad. 

 
 
V Seredi dňa: 07.04.2015                                         Hlavná kontrolórka mesta 

                                                                                     Mgr. Zuzana Horváthová 
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