
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k záverečnému účtu mesta Sereď 

za rok 2009 
 

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Sereď za rok 2009 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, hodnotenie plnenia programov mesta 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 primerane popisuje rozhodné skutočnosti súvisiace s rozpočtovým 

hospodárením v priebehu rozpočtového obdobia, majúce vplyv na výsledok hospodárenia 

finančnú situáciu účtovnej jednotky k 31.12.2009.  

Finančné hospodárenie mesta Sereď sa riadilo schváleným rozpočtom a plánom 

použitia finančných peňažných fondov.   

Záver: 
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.  V súlade s vyššie 

uvedenými skutočnosťami hospodárenie mesta Sereď za rok 2009  skončilo  

 

schodkom v čiastke  1 718 162 €. 

  

   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 

a vyšší územný celok predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo 

z návratných zdrojov financovania. Schodok z bežného a kapitálového rozpočtu odporúčam 

pokryť prebytkom finančných operácií. Dosiahnutý výsledok hospodárenia súhlasí so 

schodkom uvedeným vo výkazoch účtovnej závierky.  

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 2009 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 2009 odporúčam schváliť výrokom: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi súhlasí s celoročným výsledkom hospodárenia 

 bez výhrad. 

 

V Seredi dňa: 08.04.2009                                           

 

 Hlavná kontrolórka mesta 

                                                                                     Mgr. Zuzana Horváthová 

 


