Odborné s t a n o v i s k o
hlavného kontrolóra mesta Myjava k záverečnému účtu za rok 2019

Dôvodová správa
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Myjava za rok
2018 . 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 2019 som spracoval na základe spracovaného
materiálu „Záverečný účet mesta Myjava a rozpočtové hospodárenie za rok 2019“ a
ostatných dostupných materiálov
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu mesta Myjava za rok 2019 je predložený na prerokovanie do
mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30.6.2020 .
Predložený návrh rozpočtu mesta z hľadiska metodickej správnosti je spracovaný v súlade s
Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktoré je pre samosprávu záväzné a nadväzuje na
zber informácií pre potreby štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu prostredníctvom
aplikačného programového vybavenia
Návrh záverečného účtu mesta Myajva za rok 2018 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, - Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení, - Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a ostatné normy.
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 mesto si dalo
overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností hospodárenia. 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 .
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
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet
mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením číslo 14/12/2018.
Mesto v roku 2019 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 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 v priebehu roka menený 4 krát
- prvá zmena schválená dňa 27. 6. 2019 uznesením č. 86/06/2019
- druhá zmena schválená dňa 27. 6. 2019 uznesením č. 34/04/2019
- tretia zmena schválená dňa 29. 11. 2019 primátorom mesta
- štvrtá zmena schválená dňa 4. 2. 2020 primátorom 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 31.12.2019

17 020 676,00

Schválený
rozpočet
po
poslednej
zmene
15 745 265,81

11 914 553,00
3 504 575,00
642 918,00
958 630,00
17 015 446,00

11 226 198,60
1 822 808,00
1 648 281,21
1 047 978,00
15 478 062,02

5 854 177,00
3 786 609,00
1 945 862,00
5 428 798,00
5 230,00

5 929 663,17
2 398 367,85
1 444 957,00
5 705 074,00
267 203,79

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie mesta

Bežný rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový. Celkový rozpočet mesta Myjava na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.
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Rozbor plnenia príjmov v roku 2019

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:

Skutočnosť
k 31.12.2018
6 343 869,57
777 442,53
148 748,09

Rozpočet
po zmenách
6 840 098,00
759 168,33
76 120,17

Skutočnosť
K 31.12.2019
6 841 923,96
759 637,86
76 132,68

%
plnenia
100,03
100,06
100,00

2 870 409,24

3 676 232,27

3 676 244,06

100,00

9 991 721,34

11 226 198,60

11 228 395,37

100,02

1 432 259,51

1 823 315,00

1 823 426,17

100,00

3 030 668,26

1 648 281,21

1 654 618,20

100,38

1 673 546,30

1 047 978,00

1 055 174,82

100,69

14 454 649,11

15 745 265,81

15 761 109,49

100,10

Z rozpočtovaných celkových príjmov 15 745 265,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v
sume 15 761 109,49 EUR, čo predstavuje 100,10 % plnenie.
Bežné príjmy - Z rozpočtovaných bežných príjmov 11 226 198,60,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2018 v sume 11 228 395,37 EUR, čo predstavuje 100,02 % plnenie.
Daňové príjmy
Najvyššia položka daňových príjmov z predpokladanej finančnej čiastky 4 749 716,00 EUR
boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 4 749 716,18 EUR, čo predstavuje
plnenie 100,03 %
Druhú najvyššiu položku bežných príjmov tvorí daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 1 522 932,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 524 239,18
EUR, čo je 99,91% plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli vo výške 226 148,63 EUR,
dane zo stavieb boli v sume 1 200 883,81 EUR a dane z bytov v sume 97 206,74 EUR. Za
rozpočtový rok 2019 bolo zinkasovaných 87 926,36 EUR za nedoplatky z minulých rokov. K
31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti celkom vo výške 146 924,00
EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 521 722,00 EUR
bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 521 722,46 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.
K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo
výške 69 927,00 EUR a v priebehu roku 2019 vybralo nedoplatky za predchádzajúce roky vo
výške 18 594,44 EUR.
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Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 243 400,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2019 v sume 243 074,75
EUR, čo je percentuálne plnenie vo výške 99,9 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z
prenajatých pozemkov v sume 28 404,92 EUR a z prenájmu priestorov a objektov v sume 214
668,83 EUR (v tom Kamenné 105, 106, 107 vo výške 127 215,65 €, Trokanova č. 234 55
754,80 €, Brantner 31 866,12 €).
Mesto prijalo v roku 2019 nasledovné granty a transfery:
-Od subjektov mimo verejnej správy
8 600,- €

3.411.000,91 €

-Zo štátneho rozpočtu

- Od ostatných subjektov verejnej správy 205.022,65 €
- Od subjektov v rámci verejnej správy
51.620,50 €

Granty a transfery boli účelovo určené a použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy :
Z rozpočtovaných 1 823 315,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 823 426,17
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
-príjem kapitálových finančných prostriedkov zo ŠR:1 748 510,59
-príjem kapitálových finančných prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy
42 640,00€
Príjmy s finančných operácií:
Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 648 281,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v
sume 1 654 618,20 EUR, čo predstavuje 100,38 % plnenie.
Mesto Myjava dočerpalo úver, ktorý bol prijatý v roku 2018 vo výške 326 515,66 € a v roku
2019 načerpalo dva nové úvery vo výške 36 277,00 € na realizáciu projektu „Revitalizácia
sídliska Vršok“ a 379 383,98 € na realizáciu projektu „Cyklocesta Lesanka“. Načerpanie
prostriedkov z cudzích zdrojov slúži na preklenutie obdobia na obdržanie grantov z EÚ.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Z rozpočtovaných príjmov pre rozpočtové organizácie vo výške 1 047 978,00 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 055 174,82 EUR, čo predstavuje 100,69 % plnenie.
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019.

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

Rozpočet na rok 2019
5 929 663,17
2 398 367,85
1 444 957,00
5 705 074,00
15 478 062,02

Skutočnosť k 31.12.2019
5 922 936,42
2 398 758,34
1 445 013,16
5 616 352,57
15 383 060,49

% plnenia
99,89
100,00
100,00
98,45
99,39
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Bežné výdavky
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 929 663,17 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 5 922 936,42 EUR, čo predstavuje 99,89% plnenie.
Mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 972 261,50 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 972 599,57
EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej
polície, matriky, vrátnikov, Spoločného obecnej úradovne, 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 354 609,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 355 652,93 EUR, čo
predstavuje 100,3 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 2 337 400,53 EUR bolo v skutočnosti k 31.12.2019 čerpané v sume 2 330
213,56 EUR, čo predstavuje 99,7 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky MsÚ, MsP, ako
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a návratnými finančnými
výpomocami Z rozpočtovaných 135 751,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v
sume 135 594,10 EUR, čo predstavuje 99,9%
Kapitálové výdavky:
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 398 367,85 EUR bolo skutočne čerpané k
31.12.2019 v sume 2 398 758,34 EUR, čo predstavuje čerpanie 100,00 %
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov 18 769,83 EUR
b) Projekt „Zníženie energetickej náročnosti MsÚ“ 253 396,95 EUR
c) Rekonštrukcia DHZ Turá Lúka 11 816,82 EUR
d) Rekonštrukcia DHZ Vankovia 44 827,20 EUR
e) Križovatka Krajňanská ul. 3 863,90 EUR
f) Revitalizácia sídliska Vršok 561 380,46 EUR
g) Cyklocesta Lesanka 377 383,98 EUR
h) Územný plán mesta - zmeny a doplnky 6 630,00 EUR
i) Projekt „Rozšírenie kapacity MŠ“ 729 820,16 EUR
j) Zlepšenie kompetencií ZŠ Viestova (vybavenie učební) 139 294,08 EUR
k) Zlepšenie kompetencií ZŠ Štúrova (vybavenie učební) 124 872,80 EUR l) Rekonštrukcia
telocvične ZŠ s MŠ Turá Lúka 30 589,42 EUR m) Prestupné bývanie (rekonštrukcia buniek
Trokanova) 23 448,00 EUR n) Rekonštrukcia nocľahárne a útulku 50 700,00 EUR
Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných finančných výdavkov vo výške 1 444 957,00 EUR bolo skutočné čerpanie
1 445 013,16 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
. Účasť na majetku: Postúpená pohľadávka zo Správy majetku mesta Myjava s. r. o., ktorú
mesto spláca firme Brantner s. r. o. bola uhradená celkom vo výške 298.233,61 €. V roku
2019 sa vysporiadali finančné zábezpeky vo výške 43 400,00 €. Z rozpočtovaných 1 100
649,00 EUR na splátky istín z úverov a iných pôžičiek (ŠFRB, Audiovizuálny fond, bolo
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plnenie k 31.12.2019 v sume 1 100 703,60 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Plnenie splátok
finančného prenájmu k 31.12.2019 bolo vo výške 2 674,20 €.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Z rozpočtovaných výdavkov 5 705 074,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
5 616 352,57 EUR, čo predstavuje 98,45 % plnenie.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Mesto k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
Záväzky
celkom z toho v
k 31.12.2019
splatnosti
v EUR
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
SMMM strata
Finančná zábezpeka
Ostatné
Záväzky spolu k 31.12.2019

1 509 946,78
59 953,79
41 050,86
15 246,94
121 171,48
5 280 808,02
1 219 304,75
80 013,74
110 000,00
59 665,71
8 816 550,50

lehote Z toho po lehote
splatnosti

1 509 946,78
59 953,79
41 050,86
15 246,94
121 171,48
5 280 808,02
1 219 304,75
80 013,74
110 000,00
59 665,71
8 816 550,50

1 042 276,00

1 042 276,00

Ukazovatele zadĺženosti :
Rok 2017
Cudzie zdroje celkom k bežným 95,68%
príjmom
Bankové úvery bez
ŠFRB, EÚ 37,40%
k bežným príjmom - zadĺženosť obce
Dlhová služba k upraveným bežným 13,42%
príjmom

Rok 2018

Rok 2019

95,76%

79,70%

Obmedzenie
zákonom
bez obmedzenia

53,30%

43,89%

< 60%

15,15%

15,13%

< 25%

V roku 2019 Mesto Myjava uzatvorilo zmluvu o investičnom úvere na financovanie
schválených projektov EÚ v celkovej výške 417 660,98 EUR s úrokovou sadzbou 3M Euribor
a maržou vo výške 1,00% p. a. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2020 a bol
schválený uznesením zastupiteľstva č. 122/09/2019 zo dňa 19.9.2019 vo výške 36 277,00 € a
uznesením 121/09/2019 zo dňa 19.9.2019 vo výške 381 383,98 €. Splátky istiny a úrokov sú
mesačné. Jednorazové splatenie úveru bude vysporiadané uhradením finančných prostriedkov
z EÚ.
Úverová zaťaženosť mesta v priebehu roka a tiež ku koncu roka.2019 bola v súlade
s pravidlami používania návratných zdrojov financovania v zmysle
§ 7 zák.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
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Mesto v roku 2019 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 5/2016 o dotáciách právnickým
osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.5/2016
o dotáciách.
Po prehodnotení plnenia rozpočtu Mesta Myjava na rok 20189z časového a vecného plnenia
,ako aj kvantitatívneho plnenia jednotlivých položiek príjmov a výdavkov , pri zohľadnení
záverečného výroku auditora odporúčam predložený návrh záverečného účtu Mestskému
zastupiteľstvu schváliť .

V Myjave,dňa 10.4.2020

Ing.Vladimír Výdurek
hl.kontrolór mesta

Návrh uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo :
I.Prerokovalo :
1.Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2019
II.Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2019
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