
 

 

Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k návrhu rozpočtu 

Mesta Sereď na rok 2011. 
 

 

Uvedený materiál je spracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení v platnom znení, § 18f ods. 1 písm. c/, podľa ktorého je úlohou hlavného kontrolóra 
vypracovať stanovisko k návrhu rozpočtu pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.  
 

Mesto Sereď v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy zostavilo viacročný rozpočet, ktorý je strednodobý ekonomický nástroj 
finančnej politiky obce. Príjmy a výdavky rozpočtov na rok 2012 a 2013 nie sú záväzné.  

Mesto Sereď v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. zostavilo viacročný 
programový rozpočet, ktorý obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mesto Sereď realizovať 
z výdavkovej časti rozpočtu mesta.  

Predložený návrh rozpočtu Mesta Sereď na rok 2011 bol prerokovaný na úrovni 
vedenia mesta s kompetentnými vedúcimi zamestnancami, ktorí zodpovedajú za spravovanie 
príslušných rozpočtových kapitol a následne predložený na pripomienkovanie orgánom 
mestského zastupiteľstva.  
Do obsahu stanoviska sú premietnuté poznatky z kontrolnej činnosti, ako aj súvisiace 
informácie z materiálov spracovaných MsÚ, rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom 
Sereď. 
Predmetný materiál je spracovaný pre potreby MsZ v Seredi, ktorého cieľom je okrem 
posúdenia súhrnnej charakteristiky návrhu rozpočtu poukázať na možné rozpočtové riziká a 
faktory rozpočtových vzťahov.  
 
Súhrnná charakteristika návrhu rozpočtu.  

Predložený návrh rozpočtu mesta bol spracovaný v období, keď štátny rozpočet na rok 
2011 nie je schválený.   
Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu mesta budú mať transfery zo štátneho rozpočtu a 
daňové príjmy, z výnosov ktorých musí mesto zabezpečiť predovšetkým financovanie svojich 
originálnych kompetencií, ako aj všetkých prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy 
na mestá a obce. 
 
V porovnaní s rokom 2010 predstavuje príjem z podielových daní do rozpočtu Mesta Sereď 
na rok 2011 o 700.000 € viac. 

Rozpočtované podielové dane na rok 2011 zodpovedajú výške podielových daní, ktorými 
Mesto Sereď disponovalo v roku 2009. 

V porovnaní s rokom 2008, v ktorom podielové dane predstavovali 4.019.684 €, sú 

podielové dane na rok 2011 rozpočtované nižšie o 419.684 € . Predložený návrh bežného 



 

 

rozpočtu mesta Sereď na rok 2011 je i napriek pretrvávajúcemu poklesu finančných 
prostriedkov z podielových daní štátu oproti roku 2008 koncipovaný ako vyrovnaný, bez 
použitia prevodov z peňažných fondov /rezervný, fond rozvoja bývania, zostatok zdrojov 
z predchádzajúcich rokov/.  

Objem súhrnných príjmov vrátane príjmových finančných operácií predstavuje sumu 
10.755.895 Eur a výdavkov vrátane výdavkových finančných operácií 10.755.895 Eur.  
 

Riziká návrhu rozpočtu:  
- neukončené súdne spory 

- riešenie havarijných stavov budov v majetku mesta 

- čerpanie štrukturálnych fondov /úhrada projektov EÚ je najprv z vlastných zdrojov 
a následne sa vykoná refundácia z prostriedkov EÚ/ potreba ponechať dostatok finančných 

zdrojov v rezervnom fonde. 

- nesplatené istiny a úvery 

 
Spracovaný návrh rozpočtu príjmov a výdavkov vyjadruje finančné vzťahy k občanom, 

právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Sereď a vychádza z ustanovení 
právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta, interných noriem mesta, ako aj 
uzavretých zmluvných vzťahov v danom časovom období.  
 
 

Z á v e r :  

 

Predpokladám, že efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s finančnými 
prostriedkami mesta nebudú podmienené len kvantitatívnymi údajmi uvádzanými v návrhu 
rozpočtu, ale aj schopnosťou zamestnancov mesta  - mestského úradu a najmä zamestnancov 
rozpočtových organizácií zriadených mestom odkrývať možné finančné rezervy.  

Spracovaný návrh rozpočtu je predložený poslaneckému zboru za účelom poskytnutia 
základných údajov a informácií potrebných k jeho prerokovaniu a schváleniu.  
 

Mestom Sereď bolo dodržané ustanovenie § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení, ktorým je uložená povinnosť zverejnenia návrhu rozpočtu mesta 
v uvedenej lehote spôsobom v meste obvyklým.  

Z predloženého návrhu viacročného rozpočtu Mesta Sereď na roky 2011,  2012, 2013 
z ktorých  je záväzný rok 2011  
 

o d p o r ú č a m 

 
schváliť   

Návrh rozpočtu na rok 2011 bez výhrad. 

 
 
V Seredi: 28.10. 2010                                                         Mgr. Zuzana Horváthová 
                                                                               Hlavná kontrolórka 
 

 


