Stanovisko
hlavného kontrolóra mesta Myjava k záverečnému účtu za rok 2017

Dôvodová správa
V zmysle § 18f odst.1 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Myjava za rok 2016.
Na základe § 18 f odsek 1, písmeno c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je povinný hlavný kontrolór predložiť odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za
uplynulé obdobie..
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané najmä na posúdenie súladu
obsahu spracovaného návrhu záverečného účtu s príslušným právnym predpisom a na posúdenie
súladu hospodárenia mesta s príslušnými právnymi normami. Stanovisko k návrhu záverečného účtu
za rok 2017 som spracoval na základe spracovaného materiálu „Záverečný účet Mesta Myjava a a
rozpočtové hospodárenie za rok 2017“ a ostatných dostupných materiálov.
A. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu mesta Myjava za rok 2017 je predložený na prerokovanie do mestského
zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu mesta Myjava za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta v
zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 odst.2 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a s § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta
V zmysle § 16 odst.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné si dať
overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností hospodárenia. Táto povinnosť bola
splnená, výrok audítora je doložený k prerokovaniu návrhu záverečného účtu.
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods.5 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:
1.Rozpočet mesta na rok 2017
2.Rozpočet plnenia príjmov za rok 2017
3.Rozpočet čerpania výdavkov za rok 2017
4.Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017
5.Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8.Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §
7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

9.Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: zriadeným a založeným právnickým
osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu VUC
10.Hodnotenie programov mesta
Mesto Myjava pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 odst.1 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom
hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 odst.2 mesto finančne
usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo
prostriedky svojho rozpočtu , ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym

fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2016 schváleného Mestským zastupiteľstvom
dňa 6.12.2016 uznesením č.122/12/2016
Mesto na rok 2017 zostavilo rozpočet podľa ustanovení § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet bol zmenený 4 krát
- prvá zmena schválená dňa 04. 05. 2017 uznesením č. 40/05/2017
- druhá zmena schválená dňa 23. 06. 2017 uznesením č. 62/06/2017
- tretia zmena schválená dňa 25. 10. 2017 uznesením č. 117/10/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 15. 02. 2017 uznesením č. 11/02/2017
opatrením primátora mesta

Zmeny rozpočtu boli vykonávané v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a zásadami
rozpočtového hospodárenia Mesta Myjava ,boli schvalované na riadných zasadnutiach zastupisteľstva
a ich realizácia prebehla v súlade s platnými citovanými uzneseniami.

Prehľad plnenia rozpočtu

Predkladané údaje o plnení rozpočtu Mesta Myjava, ktoré sú súčasťou závierky, objektívne
vyjadrujú vykonané zmeny a skutočné čerpanie rozpočtu. Celkovú výšku vykonaných úprav a
percentuálne plnenie upraveného rozpočtu sumarizuje nasledujúci prehľad.

Rozpočet mesta k 31.12.2017

Príjmy celkom

Schválený
rozpočet
11 927 681,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
13 938 922,00
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z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom

10 084 234,00
1 103 532,00
251 000,00
11 924 722,00

10 249 131,00
512 660,00
1 986 341,00
13 846 461,00

5 254 990,00
2 040 591,00
911 624,00
3 717 517,00
2 959,00

6 108 497,00
838 930,00
1 575 147,00
5 323 887,00
92 461,00

z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Vždavky RO s práv.subjektivitoi
Rozpočtové hospodárenie mesta

Rozbor plnenia príjmov v roku 2017

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Iné daňové príjmy
Prijaté granty a transfery
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie
Príjmy RO s pr.subj.
Príjmy spolu:

Upravený rozpočet na rok
2017
5 834 238,00
1 477 949,00
458 848,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5 613 358,27
912 619,90
75 134,86

96,21
61,75
16,37

2 936 944,00
10 249 131,00
512 660,00

2 850 887,22
9 376 865,39
499 097,50

97,06
91,49
97,36

1 986 341,00

1 740 128,02

87,61

608 982,00
13 938 922,00

874 811,45
13 102 076,39

143,65
94,00

Skutočné príjmy v uplynulom roku boli na úrovni 94 %plnenia.
Bežné príjmy - Z rozpočtovaných bežných príjmov 10 249 131,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 9 376 865,39,00 EUR, čo predstavuje 91,49 % plnenie.
Daňové príjmy
Z predpokladanej finančnej čiastky 4 094 015,00 EUR z výnosu z príjmov boli k 31.12.2017
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 3 883 289,32 EUR, čo predstavuje plnenie 94,85 %.
Druhú najvyššiu položku bežných príjmov tvorí daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 1 272 089,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 262 107,13 EUR, čo
je 99,21 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli vo výške 186 092,99 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 995 049,07 EUR a dane z bytov v sume 80 965,07 EUR. Za rozpočtový rok 2017 bolo
zinkasovaných 16 132,00 EUR za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2017 mesto eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľnosti celkom vo výške 116 871,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 430 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 430 300,63 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad
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a drobné stavebné odpady vo výške 52 859,00 EUR a v priebehu roku 2017 vybralo nedoplatky za
predchádzajúce roky vo výške 17 978,00 EUR.
Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 602 161,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2017 v sume 418 755,93 EUR, čo
je percentuálne plnenie vo výške 69,5 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov
v sume 85 643,41 EUR a z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 328 672,04 EUR (v tom
SMMM 60 832,00 €, Kamenné 176 470,70 €, Trokanova 234 53 706,70 €).
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 458 848,00 EUR bol skutočný príjem 75 134,86 EUR, čo predstavuje 16,37 %
plnenie.
Z výťažkov z lotérie a iných podobných hier
2 138,99 EUR
Z dobropisov 6 646,42 EUR
Vratka SSMM n. o. vo výške 41 378,25 EUR
Vratka SOU 10 113,67 EUR
Vratka ZP
2 781,25 EUR
Ročné zúčtovanie ZP
1 915,42
Vratka minulých rokov školstvo
735,91
Refundácia
8 367,44 EUR
Iné
1 057,86 EUR
Mesto prijalo v roku 2017 nasledovné granty a transfery:
-Od subjektov mimo verejnej správy 10.550,- €
-Zo štátneho rozpočtu

2.719.981,63 €

- Od ostatných subjektov verejnej správy 68.991,- €

Kapitálové príjmy :
Z rozpočtovaných 512 660,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 499 097,50 EUR, čo
predstavuje 97,36 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív (pol. 231)
Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 350,00 EUR, čo je 50,00 %
plnenie. Ide o príjem splátok za odpredaj bytov.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív (233)
Z rozpočtovaných 100 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 81 486,50 EUR, čo je
81,49 % plnenie.
Ide o príjem za predaj pozemkov:
- Slovenský vodohospodársky podnik 11 756,40 EUR
- ECO-BAGS
10 147,50 EUR
- predaj pozemkov od FO
59.582,60 EUR (p. Urdová, p. Štibravá, p. Vajašová,
p. Štefka, p. Zajac)
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 411 960,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 417 261,00 EUR, čo
predstavuje 101,28 % plnenie.
Príjem kapitálových finančných prostriedkov zo ŠR:
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Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR - OÚ
Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava
Ministerstvo ŽP SR-Slovenská
agentúra ŽP Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2, 841 04 Bratislava
Audiovizuálny fond Grosslingová
53, Bratislava

Účel

Suma v EUR

Prevencia kriminality
Štátny fond rozvoja bývania

4 000,00 €
404 960,00 €

Rozšírenie kanalizácie v meste
Myjava

5 301,00 €

Digitalizácia kina Primáš Myjava

3 000,00 €

.
Príjmy s finančných operácií:
Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 986 341,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 740 128,02 EUR, čo predstavuje 87,61 % plnenie.
Príjem vo výške 150,00 EUR je príjem od fyzických osôb za splátku úveru na byty zo ŠFRB.
Príjem z realizácie predaja finančného majetku vo výške 2 500,00 EUR tvorí odpredaj akcií Spartaku
a.s. firme NAD RESS Senica.
Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z roku 2016 bol zapojený do rozpočtu v roku 2017
v sume 56 368,71 EUR. Tieto prostriedky zo ŠR boli použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z .z.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 35/05/2017 zo dňa 4.5.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu vo výške 26 227,28 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 26.227,28 EUR.
V roku 2017 boli použité:
- Nevyčerpané prostriedky zío ŠR v sume 7 400,00 EUR.
-

Mesto Myjava načerpalo v roku 2017 úver vo výške 1.157 tis. € na splatenie KTK vo výške
495 tis. € a ostatné finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s financovaním
projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ“ prostredníctvom NFP.

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016.

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové fin.oper.
Bežné výdavky RO
Výdavky spolu

Rozpočet na rok 2017
6 108 497,00
838 930,00
1 575 147,00
4 295 882,00
13 846 461,00

Skutočnosť k 31.12.2017
5 270 451,86
680 590,25
1 415 721,88
4 483 544,77
12 878 311,37

% plnenia
86,28
81,13
89,88
104,37
93,01

Bežné výdavky
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 6 108 497,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
5 270 451,86 EUR, čo predstavuje 86,28 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 1 078 547,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 986 421,35 EUR,
čo je 91,45 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky,
vrátnikov, Spoločného stavebného úradu, školského úradu, zamestnanci v zmysle zákona č. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 429 541,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 355 159,06 EUR, čo
predstavuje 82,68 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 3 105 479,00 EUR bolo v skutočnosti k 31.12.2017 čerpané v sume 2 514 022,73
EUR, čo predstavuje 80,95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky MsÚ, MsP, SOÚ, školstva a domu
kultúry, ako cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 338 935,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 259 916,33 EUR,
čo je 94,1 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 155 995,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 154 932,39 EUR,
čo predstavuje 99,32 % čerpanie.
Kapitálové výdavky:
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 838 930,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 680 590,25 EUR, čo predstavuje čerpanie 81,13 %
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a)
Nákup pozemkov
b)
Nákup výpočtovej techniky (server)
c)
Pult centrálnej ochrany
d)
PD Revitalizácia sídliska
e)
Rekonštrukcia a modernizácia cyklocesty
f)
PD Rekonštrukcia Zberného dvora
g)
PD Kanalizácia TL
h)
Nákup budovy Kamenné 105
i)
PD Dom smútku
j)
Rozšírenie kapacity MŠ

31 150,86 EUR
51 014,46 EUR
6 357,24 EUR
15 000,00 EUR
139 930,00 EUR
5 880,00 EUR
5 000,00 EUR
404 960,00 EUR
7 400,00 EUR
28 074,00 EUR

Všetky vybrané položky boli čerpané vo výške 100%.
Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných finančných výdavkov vo výške 1 575 147,00 EUR bolo skutočné čerpanie
1 415 721,88 EUR, čo predstavuje 89,88 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.
Účasť na majetku:
Z rozpočtovaných 250 000,00 EUR na splatenie základného imania bolo v skutočnosti k 31.12.2017
splatených 87 500,00 EUR, čo predstavuje 35,00 % plnenie.
Základné imanie pre Správu majetku Mesta Myjava s.r.o. vo výške 7.000.000,- € je k 31.12.2017
splatené v plnom rozsahu.
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Z rozpočtovaných 1 325 147,00 EUR na splátky istín z úverov a iných pôžičiek (ŠFRB, firma
Staveko, Audiovizuálny fond, postúpenie pohľadávky,
bolo plnenie k 31.12.2017 v sume
1 324 176,39 EUR, čo je 99,9 % čerpanie.

Hospodárenie mesta

Skutočnosť k 31.12.2017

Bežné príjmy spolu
Z toho: bežné príjmy mesta
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
Z toho: bežné výdavky mesto
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Z toho: kapitálové príjmy mesta
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
Z toho: kapitálové výdavky mesto
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie mesta
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie mesta

9 986 038,15
9 376 865,39
609 172,76
9 498 260,63
5 270 451,86
4 227 808,77
487 777,52
1 080 904,11
499 097,50
581 806,61
1 708 592,86
680 590,25
1 028 002,61
-627 688,75
-139 911,23
-63 294,99
-203 206,22
1 740 128,02
1 415 721,88
324 406,14
12 807 070,28
12 622 575,37
184 494,91
-63 294,99
121 199,92

Výsledok hospodárenia za rok 2017 vo výške 121 199,92 je navrhnutý na tvorbu rezervného fondu

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Mesto k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku
Záväzky celkom
k 31.12.2017 v
EUR
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
531 630,73
- zamestnancom
63 858,90
- poisťovniam
42 687,05
- daňovému úradu
8 390,26

z toho v lehote
splatnosti

221 505,42
63 858,90
42 687,05
8 390,26

z toho po lehote
splatnosti

310 125,31
0,00
0,00
0,00
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- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

1 300,00
4 878 878,38
1 273 558,00
1 728 864,57

1 300,00
4 878 878,38
1 273 558,00
59 680,93

0,00
0,00
0,00
1 669 183,64

9 421 351,04

7 442 042,09

1 979 308,95

Ukazovatele zadĺženosti :
Úverová zaťaženosť mesta v priebehu roka a tiež ku koncu roka.2017 bola v súlade
s pravidlami používania návratných zdrojov financovania v zmysle
§ 7 zák.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy..Suma ročných
splátok návratných zdrojov financovania neprekročila 25% skutočných bežných príjmov
z roku 2016.
. Mesto v roku 2017 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 5/2014 o dotáciách právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel. K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli
poskytnuté v súlade s VZN č.5/2014 o dotáciách.
Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Účel

UniCredit
Bank
UniCredit
Bank
UniCredit
Bank
UniCredit
Bank

Investičný
refinancovanie
Investičný
cesty
Odkúpenie
pohľadávok
Projekt EÚ

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2017
50 441,79

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

2 484 960,55

Ročná
splátka
istiny
za rok 2017
322 104,00

1 545 490,55

r. 2022

2 000 000,00

285 720,00

16 812,43

1 428 560,00

r. 2022

99 999,96

22 095,22

708 333,37

r. 2025

212 120,00

2 404,90

1 157 494,46

r. 2023

800 000,00
1 157 494,46

V roku 2017 Mesto Myjava uzatvorilo zmluvu o investičnom úvere na financovanie schválených
projektov EÚ v celkovej výške 1 400 000,- EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023,
splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Po prehodnotení plnenia rozpočtu Mesta Myjava za rok 2017 z časového a vecného plnenia ,ako aj
kvantitatívneho plnenia jednotlivých položiek príjmov a výdavkov , pri zohľadnení
záverečného výroku auditora odporúčam predložený návrh záverečného účtu za rok 2017
Mestskému zastupiteľstvu schváliť .

V Myjave,dňa 3.4.2018

Ing.Vladimír Výdurek
hl.kontrolór mesta
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Návrh uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo :
I.Prerokovalo :
1.Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2017
II.Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2017
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