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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 

Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v aktuálnom znení stanovuje v § 18f hlavnému 

kontrolórovi okrem iných úloh aj úlohu vypracovať odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.  

V zmysle §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. , obec je 

povinná návrh záverečného účtu prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového 

roka.  

Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu a obec 
zverejní návrh najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli 
obce a na webovom sídle obce. 
 

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 
 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 
 
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na 
nápravu nedostatkov. 

 

Ak je výsledkom rozpočtového hospodárenia schodok, usporiadanie schodku potvrdzuje 

zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu podľa §16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. 
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Hlavný kontrolór Mesta Sabinov 

 

 

          Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok  2019                                          
 

   V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

predkladám 

 

 mestskému zastupiteľstvu v Sabinove odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta 

Sabinov    za rok 2019. 

 

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

Mesta Sabinov za rok 2019.  Návrh bol zverejnený na internetovej stránke a dňa 21.4.2020 na  

úradnej tabuli mesta. 

 

Návrh záverečného účtu Mesta Sabinov za rok 2019 bol spracovaný v súlade so  

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Podľa § 

16 ods. 1 uvedeného zákona vyplýva povinnosť prerokovať návrh najneskôr do šiestich 

mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

Návrh záverečného účtu aj samotný rozpočet s jeho zmenami zohľadňuje aj ustanovenia 

zákona č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy , zákona č. 564/2004 Z.z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve , zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. , zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  a ostatné súvisiace právne normy. 

 

V stanovisku boli hodnotené náležitosti záverečného účtu, ktoré určuje §16 ods. (5) 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy : 

 

záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä  

a) 

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

b) 

bilanciu aktív a pasív, 

c) 

prehľad o stave a vývoji dlhu, 

d) 

údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

e) 

prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých 

príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom, 

f) 

údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

g) 

hodnotenie plnenia programov obce  

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20190101.html#paragraf-10.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20190101.html#paragraf-7.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20190101.html#paragraf-8.odsek-5
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NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v súlade so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta  a zásadami 

hospodárenia s majetkom Mesta Sabinov.  

 

Mesto v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n .p.  a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. § 9 

ods.4 splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom. Audítor vo svojom 

stanovisku vyjadril názor , že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie mesta k 31.12.2019. Súčasťou bolo aj overenie dodržiavania povinností mesta 

Sabinov podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu, v ktorom to zákon 

ukladá audítorovi vykonať. V správe audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo 

nezávislý audítor konštatuje, že mesto konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách. Výročná správa zatiaľ nebola audítorom hodnotená, keďže v hodnotenom období 

nebola k dispozícii, nakoľko sa zostavuje za konsolidovaný celok Mesto Sabinov 

v neskoršom období.  

 

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa ustanovuje  

druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri 

zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov  územnej samosprávy. 

 

   Mesto postupovalo podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovalo do záverečného účtu mesta.  V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne 

usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo 

prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy  k ŠR, štátnym fondom, 

rozpočtom  iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.  

 

Predložený návrh  záverečného účtu mesta obsahuje všetky povinné náležitosti podľa 

§ l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré boli uvedené vyššie, okrem 

údajov o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, pretože mesto v uvedenom roku 

nevykonávalo podnikateľskú činnosť. 

 

 

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA V ROKU 2019 

 

 

Finančné hospodárenie Mesta Sabinov sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 

uznesením mestského zastupiteľstva číslo 7 prijatého na zasadnutí mestského zastupiteľstva  

dňa 10.12.2018. 

 

Schválený rozpočet Mesta Sabinov bol v priebehu roka upravovaný na základe štyroch zmien 

rozpočtu podľa príslušných  uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších pätnástich 

rozpočtových opatrení,  ktoré boli v kompetencii primátora mesta.  
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Údaje o schválenom rozpočte, jeho upravenom stave po zmenách a jeho čerpaní 

v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa § 10 ods.3 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

 

Bežný rozpočet  Schválený Upravený Skutočnosť 

Príjmy 10 391 411,00     11 148 018,00     11 273 590,62     

Výdaje 10 093 360,00     10 982 907,00     10 677 215,12     

Rozdiel 298 051,00     165 111,00     596 375,50     

    

    Kapitálový  rozpočet  Schválený Upravený Skutočnosť 

Príjmy 2 549 317,00     3 007 131,00     1 868 923,83     

Výdaje 4 160 290,00     5 422 231,00     3 627 065,96     

Rozdiel -1 610 973,00     -2 415 100,00     -1 758 142,13     

    

    Bežný + kapitálový Schválený Upravený Skutočnosť 

Príjmy 12 940 728,00     14 155 149,00     13 142 514,45     

Výdaje 14 253 650,00     16 405 138,00     14 304 281,08     

Rozdiel -1 312 922,00     -2 249 989,00     -1 161 766,63     

    

    Finančné operácie Schválený Upravený Skutočnosť 

Príjmy 1 590 444,00     2 555 512,00     2 124 330,57     

Výdaje 277 522,00     305 523,00     395 586,74     

Rozdiel 1 312 922,00     2 249 989,00     1 728 743,83     

    

    Celkový rozpočet Schválený Upravený Skutočnosť 

Príjmy 14 531 172,00     16 710 661,00     15 266 845,02     

Výdaje 14 531 172,00     16 710 661,00     14 699 867,82     

Rozdiel 0,00     0,00     566 977,20     

 

 
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesto zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a 

výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce 
môže byť prebytok alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prebytkom 
rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodkom 
rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Pod príjmami a 
výdavkami rozpočtu obce sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných 
a kapitálových výdavkov; súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 

Mesto dosiahlo prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. 
Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je schodok  vo výške 1 161 766,63 
Eur. Zostatok finančných operácií po vykrytí uvedeného schodku bol 566 977,20 Eur. 

Zistený výsledok rozpočtu sa upraví v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, pretože mesto nevyčerpalo v danom rozpočtovom roku všetky účelovo 
určené prostriedky. Podľa záverečného účtu na základe súčtu všetkých týchto položiek ide 



5 

 

o zostatok nevyčerpaných prostriedkov v sume 422 599,73 Eur. Po vylúčení tejto sumy je 
upraveným hospodárením mesta zostatok finančných operácií vo výške 144 377,47 Eur,   

ktorý je  v návrhu záverečného účtu navrhnuté použiť  na odvod do peňažného fondu. 
Vzniknutý schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu  a vo 
zvyšnej časti zostatkom finančných operácií.  
Usporiadanie schodku rozpočtu potvrdzuje zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu 
podľa §16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V návrhu je 
uvedené vykrytie schodku vo výške 1 161 766,63 Eur zo zostatku príjmových finančných 

operácií.   
 

 
Bežný rozpočet 
   
Bežné príjmy          
 
Celkový objem bežných príjmov mesta predstavoval sumu 11 273 590,62  Eur. Tým sa 
dosiahlo plnenie na úrovni 108,49 %  pôvodne schváleného rozpočtu.  Významnú zložku 
rozpočtu Mesta Sabinov tvoria daňové príjmy - výnos dane z príjmov poukázaný územnej 
samospráve. Skutočné plnenie bolo na úrovni 5 556 989,85 Eur, čím došlo k navýšeniu 
oproti odhadovanej prognóze ministerstva financií o 94 613,85 Eur.  Tieto prostriedky boli 
poskytnuté mestu na realizáciu samosprávnych kompetencií mesta.  Príjem dane z majetku, 
teda z pozemkov, stavieb a bytov predstavoval 419 281,32 Eur.   
Podstatnú  časť bežných príjmov mesta tvoria prijaté granty a transfery, ktoré boli poskytnuté 
zo štátneho rozpočtu na realizáciu preneseného výkonu štátnej správy, najvýznamnejšiu 
položku tvorili normatívne prostriedky  na financovanie školstva vo výške 2 482.364 Eur. 

Z daňových príjmov mesto vybralo za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
sumu 200 965,11 Eur, ktorá nepokryla výdavky spojené s odpadovým hospodárstvom.   
Podľa programového rozpočtu bolo na nakladanie s odpadmi použitých 500 666,95 Eur, 
z čoho samotné nakladanie s odpadmi predstavovalo sumu 343 614,16 Eur a náklady na 
kompostéry sumu 157 052,79 Eur.  Prijatá suma teda pokryla  len 40,14 % súvisiacich 
nákladov.   
 
 
Bežné výdavky 

 
Skutočné bežné výdavky v sume 10 677 215,12 Eur  Eur  sa delili na výdavky rozpočtových 
organizácií, ktoré boli presunuté do ich rozpočtov a samotné bežné výdavky mesta.  
Podrobnejšie čerpanie jednotlivých položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie aj 
podľa jednotlivých programov je súčasťou návrhu záverečného účtu.  
 
Čerpanie bežných výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu.  

 

Poradové číslo Názov programu Rozpočet Čerpanie % 

1 Interné služby a služby občanom 189 860,00     185 283,06     97,59 

2 Bezpečnosť 337 983,00     339 155,34     100,35 

3 Verejné priestranstvá 1 067 805,00     1 042 496,34     97,63 

4 Školstvo 5 785 991,00     5 735 935,26     99,13 

5 Sociálne služby 1 276 045,00     1 181 124,70     92,56 

6 Občianska vybavenosť 53 474,00     4 851,59     9,07 

7 Kultúra a šport 664 320,00     646 549,25     97,32 
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8 Správa mesta 1 603 429,00     1 541 819,58     96,16 

                      Spolu bežné výdavky 10 978 907,00     10 677 215,12     97,25 

 
 
 Najväčšie bežné výdavky podľa programov boli vynaložené v programe školstvo v sume 
5 735 935.26 Eur a správa mesta s celkovým čerpaním 1 541 819,58 Eur. 
                     
 

Kapitálový rozpočet 
 
Kapitálové príjmy 

 
Očakávané kapitálové príjmy boli pôvodne rozpočtované v sume 2 549 317 Eur, po zmenách 
rozpočtu boli očakávané vo výške 3 007 131,00 Eur, skutočné príjmy boli naplnené vo výške 
1 868 923,83 Eur, z toho 47 944,97 Eur boli vlastné príjmy hlavne z predaja alebo prenájmu 
nehnuteľného majetku mesta a zvyšných 1 820 978,96 Eur boli kapitálové príjmy od cudzích 
poskytovateľov vo forme grantov a transferov.   
 
 
 
Kapitálové výdavky  
 

Kapitálové výdavky mesta boli čerpané v sume 3 627 065,96 Eur.   
 
Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu.  

 

Poradové číslo Názov programu Rozpočet Čerpanie % 

1 Interné služby a služby občanom 0,00     0,00       

2 Bezpečnosť 106 774,00     77 726,24     72,80 

3 Verejné priestranstvá 731 494,00     681 376,08 93,15 

4 Školstvo 1 357 296,00     601 453,71     44,31 

5 Sociálne služby 0,00     0,00       

6 Občianska vybavenosť 2 983 219,00     2 150 540,05     72,09 

7 Kultúra a šport 241 848,00     110 403,68     45,65 

8 Správa mesta 5 600,00     5 566,20     99,40 

                      Spolu kapitálové výdavky 5 426 231,00     3 627 065,96     66,84 

 
 
Najväčšia suma  2 150 540,05 Eur bola čerpaná v programe občianska vybavenosť , ďalej 
v programe verejné priestranstvá vo výške 681 376,08 Eur a v programe školstvo, kde bolo 
celkovo čerpaných 601 453,71 Eur.  
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Finančné operácie 
 

 
Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné 
zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky 
a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a 
obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov 
rozpočtu mesta. V rozpočtovom roku 2019 boli príjmy a výdavky finančných operácií mesta 
tvorené týmito položkami:  
 

PRÍJMY 2 124 330,57 € 

 Úver zo ŠFRB 356 098,01 € 

 Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia 1 010 235,87 € 

 Príjem z RF 375 732,50 € 

 Nevyčerpané dotácie z minulého roku 247 793,00 € 

 Ostatné 134 471,19 € 

 
 

VÝDAVKY 305 510,74 € 

 splátka úveru ŠFRB 32 b.j 28 968,73 € 

 splátka úveru ŠFRB 22 b.j 12 971,23 € 

 splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa 19 086,79 € 

 splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa 19 793,79  € 

 splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D 19 134,53 € 

 splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A 18 553,44 € 

 splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody 14 055,11 € 

 splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2 20 546,04 € 

 splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1 15 404,04 € 

 splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3 20 534,04 € 

 splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia 116 463,00 € 
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Bilancia aktív a pasív 

 

Porovnanie aktív a pasív poukazuje na zmeny v stave majetku mesta ku dňu 31.12.2019, v 
dôsledku nadobúdania a zveľaďovania majetku mesta a zmeny predajom majetku, ktorým sa 
zvýšili vlastné kapitálové príjmy. 
 
Aktíva mesta, t.j. majetok spolu krytý pasívami, t.j. zdrojmi krytia, predstavujú sumu 
36 275 606,33 Eur. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zvýšeniu o 2 388 542,22 Eur. 
Mesto v majetkovej evidencii eviduje neobežný majetok  - dlhodobý hmotný, nehmotný 
a finančný v celkovej hodnote 33 321 431,11 Eur a obežný majetok v hodnote 2 945 462 
Eur. 

 

Porovnanie aktív za rok 2018 a 2019 v eurách: 

A K T Í V A 

ROK 2018 

Mesto 
Rozpočtové 
organizácie 

Príspevková 
organizácia 

SPOLU v € 

MAJETOK SPOLU 33 887 064,11 1 729 501,79 99 101,65 35 715 667,55 

     

A.      Neobežný majetok 30 704 727,00 1 450 596,66 76 273,58 32 231 597,37 

B.      Obežný majetok 3 172 469,49 268 989,74 21 689,60 3 463 148,83 

C.       Časové rozlíšenie 9 867,49 9 915,39 1 138,47 20 921,35 

 

A K T Í V A 

ROK 2019 

Mesto 
Rozpočtové 
organizácie 

Príspevková 
organizácia 

SPOLU v € 

MAJETOK SPOLU 36 275 606,33 1 577 040,82 127 738,76 37 980 385,91 

     

A.      Neobežný majetok 33 321 431,11 1 248 186,35 88 852,88 34 658 470,34 

B.      Obežný majetok 2 945 462,00 3 204 494,08 37 242,86 3 303 198,94 

C.       Časové rozlíšenie 8 713,22 8 360,39 1 643,02 18 716,63 

 

 
 
Prírastok majetku zvyšuje bonitu mesta a poskytuje priaznivejšie možnosti krytia 
a poskytovania záruk pre potreby bankových inštitúcií pri prípadných zámeroch mesta využiť 
návratné zdroje financovania pri plánovaní ďalších investičných zámerov. 
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Porovnanie pasív za rok 2018 a 2019 v eurách: 

 

 

 

 

Výška pohľadávok mesta 928 128,58 Eur je oproti minuloročnej výške 759 295,04 Eur vyššia 

o 168 833,54 Eur, čo je nárast o 22,36 %.  

 

Najväčšia nová pohľadávka vznikla na základe knihy odberateľských faktúr za rok 2019 vo 

výške 156 397,29 Eur, z čoho podstatnú časť 151 100 Eur tvorila pohľadávka za predaj 

nehnuteľného majetku mesta, prevádzkovej budovy súpisné číslo 591 vrátane pozemku, ktorá 

bola odpredaná na základe verejnej obchodnej súťaže. Pohľadávka vznikla v závere roka 

2019, uhradená bola v priebehu mesiaca február 2020 v lehote splatnosti.  

 

Najvyšší medziročný nárast vznikol pri pohľadávkach za TKO, kde došlo k navýšeniu 

z 254 760,86 Eur na 269 670,13 Eur o 14 909,27 Eur.  

 

Pri dani z nehnuteľností došlo k zníženiu výšky pohľadávok z 241 135,88 Eur na 234 199,75 

Eur o 6 936,13 Eur.  

 

Pri pohľadávkach za nájomné za bytové hospodárstvo došlo medziročne k zníženiu 

pohľadávok zo sumy 147 276,40 Eur na sumu 140 567,31 Eur o 6 709,09 Eur.  

 

Záväzky mesta tvoria krátkodobé a dlhodobé záväzky v celkovej výške  5 720 785,53 Eur. 

Z krátkodobých sú to hlavne dodávateľské faktúry v lehote splatnosti a mzdové, daňové 

P A S Í V A 

ROK 2018 

Mesto 
Rozpočtové 
organizácie 

Príspevková 
organizácia 

SPOLU v € 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 33 887 064,11 1 729 501,79 99 101,65 35 715 667,55 

     

A.      Vlastné imanie 20 703 128,83 1 111,33 -39 112,98 20 665 127,18 

B.      Záväzky 4 701 929,96 1 659 545,29 138 214,63 6 499 689,88 

C.     Časové rozlíšenie 8 482 005,32 68 845,17 0,00 8 550 850,49 

P A S Í V A 

ROK 2019 

Mesto 
Rozpočtové 
organizácie 

Príspevková 
organizácia 

SPOLU v € 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 36 275 606,33 1 577 040,82 127 738,76 37 980 385,91 

     

A.      Vlastné imanie 20 368 314,27 3 899,55 -7 326,48 20 364 887,34 

B.      Záväzky 6 157 858,19 1 512 437,60 135 065,24 7 805 361,03 

C.     Časové rozlíšenie 9 749 433,87 60 703,67 0,00 9 810 137,54 
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a odvodové povinnosti za december 2019. Z dlhodobých  záväzkov sú to hlavne úvery zo 

ŠFRB na obstaranie mestských bytov v celkovej výške 3 521 535,68 Eur a bankový úver na 

investičné akcie vo výške 1 353 211,52 Eur.  

 
 
        
Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2019 v € . 
 

a) Bankový úver v € 
                                            

N Á V R A T N Ý    Z D R O J PS  K  1.1.2019 NAVÝŠENIE SPLÁTKA ISTINY 
KS  

K 31.12.2019 

Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia 

459 438,65 1 010 235,87 116 463,00 1 353 211,52 

S P O L U 459 438,65 1 010 235,87 116 463,00 1 353 211,52 

 
 

b) Úvery zo ŠFRB v € 
 

N Á V R A T N Ý     Z D R O J PS K 1.1.2019 NAVÝŠENIE SPLÁTKA ISTINY 
KS 

K 31.12.2019 

Výstavba 22 b. j. - istina 45 640,83 0,00 12 971,23 32 669,60 

Výstavba 32 b. j. - istina  319 565,55 0,00 28 968,73 290 596,82 

Výstavba 16 b. j.--istina  413 311,47 0,00 19 086,79 394 224,68 

Výstavba 16 b. j. - II. etapa  
-istina 

480 284,50 0,00 19 793,79 460 490,71 

Výstavba 20 b.j . – blok A 
-istina 

475 572,52 0,00 18 553,44 457 019,08 

Výstavba 20 b.j . – blok D 
-istina 

510 754,05 0,00 19 134,53 491 619,52 

Výstavba 16 b.j.  
Mlynská-blok A -1 - istina 

275 988,25 0,00 15 404,04 260 584,21 

Nájomné byty na NS - istina 395 855,45 0,00 14 055,11 381 800,34 

Výstavba 16 b.j.  
Mlynská-blok A -2 - istina 

385 237,45 0,00 20 546,04 364 691,41 

Výstavba 16 b.j.  
Mlynská-blok A -3 - istina 

51 159,65 356 098,01 20 534,04 386 723,62 

S P O L U 3 353 369,72 356 098,01 189 047,74 3 520 419,99 

 
 

V záverečnom účte boli preverené zákonné podmienky podľa § 17 ods. 6 písm. a) a písm. 
b). Obe zákonné podmienky, teda celková suma dlhu a celková suma ročných splátok boli 
splnené.  
 

Celková suma dlhu k 31.12.2019, ktorá sa vypočítava podľa § 17 zákona 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov je 1 353 211,52  €, t.j. 12,00 %. V uvedenej sume nie je zarátaný dlh voči 

štátnemu fondu rozvoja bývania, ktorý sa neposudzuje do celkovej sumy dlhu pre potreby 
posudzovania možnosti čerpania úverov, nakoľko by mal byť splácaný splátkami za 
prenájom mestských bytov, no vzhľadom na nedoplatky bude ich vymáhaniu a budúcemu 
výberu potrebné venovať zvýšenú pozornosť, aby to v budúcnosti neohrozilo 
vyrovnanosť rozpočtu.   

 

 

Ročné splátky doterajších úverov ( úroky a istina spolu ) k 31.12.2019 boli vo výške 

341 685,23 €, t.j. 4,62% vlastných bežných príjmov.  

 

 

 

Hospodárenie príspevkových organizácií 
 
 
 

Mesto má zriadenú  jednu príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko ( ďalej 
MsKS). Výsledky hospodárenia tejto organizácie sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy súčasťou záverečného účtu mesta.  

MsKS je právnická osoba, ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom, bola 
zriadená na plnenie úloh mesta stanovených v štatúte MsKS a v osobitných predpisoch. 
Rozpočet príspevkovej organizácie zahŕňa príspevok od zriaďovateľa a prostriedky prijaté od 
iných subjektov. Organizácia mala aj vlastné tržby.   

 
 
 

Číslo 
Účtu 

Tržby a výrobné náklady 
príspevkových organizácií 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie 
2018 

Bežné účtovné 
obdobie 

2019 

602 Tržby z predaja služieb 155 306,42 226 767,19 

604, 
607 

Tržby za tovar. Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 3 129,35 2 010,55 

642 Tržby z predaja materiálu 408,00 312,00 

644 Zmluvné pokuty a penále 0,00 56,84 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 94 392,21 93 164,68 

668 Ostatné finančné výnosy 0,00 0,42 

691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 538 845,50 565 856,00 

692 Výnosy samosprávy z bežných transferov 28 045,07 22 025,09 

693 Výnosy samosprávy z bežných. Tranferov  2 543,00 3 000,00 

694 
Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov od 
ostatných 

7 918,34 3 367,03 

697 
Výnosy samosprávy z bežných  transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 

 500,00 

 V ý n o s y      c e l k o m   830 587,98 917 002,96 
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501 Spotreba materiálu 66 071,94 72 855,72 

502 Spotreba energie 112 754,81 131 772,83 

504, 
507 

Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť 884,60 2 178,30 

511 Oprava a udržiavanie 61 367,48 22 022,54 

512 Cestovné 158,70 15,08 

513 Náklady na reprezentáciu  3 955,59 1 734,94 

518 Ostatné služby 171 678,17 175 642,53 

521 Mzdové náklady 272 322,84 322 014,72 

524 Zákonné sociálne poistenie 88 840,56 103 305,45 

527 Zákonné sociálne náklady  15 291,69 17 682,34 

528 Ostatné sociálne náklady 40,00  

538 Ostatné dane a poplatky  940,72 811,18 

542 Predaný materiál  1 134,00 

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania  40,00 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 500,00 0 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 608,53 1 993,55 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku   

44  607,50 30 265,18 

562 Úroky 170,00 0 

563 Kurzové straty  3,46 

568 Ostatné finančné náklady  3 036,34 1 743,64 

591 Splatná daň z príjmov 471,39 0 

 V ý r o b n é    n á k l a d y    c e l k o m  843 787,08 885 216,46 

    

 
V ý s l e d o k     h o s p o d á r e n i a      
z a    ú č t o v n é    o b d o b i e  

- 13 199,10 + 31 786,50 

 
 

Prehľad o poskytnutých dotáciách 
  

Povinnou súčasťou záverečného účtu je aj prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 
7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú mestom zverejnené 
iným spôsobom. To bolo splnené v časti zúčtovanie finančných vzťahov s fyzickými osobami, 
aj keď niektorí poberatelia dotácie  mali inú právnu formu.  

V zozname je uvedených celkovo 30 položiek poskytnutých prostriedkov, pričom 
niektorým poberateľom boli poskytnuté prostriedky v dvoch častiach počas roka v súlade so 
zmluvami o poskytnutí dotácií. Celkovo boli dotácie poskytnuté dvadsiatim subjektom, ktoré 
boli oprávnené žiadať o dotácie, čo bolo overené základnou finančnou kontrolou aj 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20190101.html#paragraf-7.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20190101.html#paragraf-7.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20190101.html#paragraf-8.odsek-5
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administratívnou finančnou kontrolou. Celkovo boli na rok 2019 schválené dotácie vo výške 
63 000 Eur, v rovnakej výške boli počas rozpočtového roka aj poskytnuté.  

V čase spracovávania tohto stanoviska bola začatá kontrola vyúčtovania 
poskytnutých dotácií za rok 2019, po jej ukončení bude výsledok kontroly predložený 
mestskému zastupiteľstvu ako samostatný bod rokovania.  
 

Hodnotenie plnenia programov mesta 
 
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 
2019 zostavený aj v programovej štruktúre a všetky plánované bežné a kapitálové výdavky 
boli zapracované do jednotlivých programov.  
 
V návrhu záverečného účtu je zahrnuté aj podrobné hodnotenie dosiahnutých cieľov 
v každom s ôsmich programov na základe merateľných ukazovateľov podľa § 16 ods. 5 
písm. g) uvedeného zákona.  

 

 

ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu Mesta Sabinov za rok 2019 je spracovaný v súlade 
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného 
zákona. 
 

Návrh záverečného účtu Mesta Sabinov za rok 2019 v zmysle § 9 ods. 2 
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní pred predpokladaným dátumom 
schvaľovania  spôsobom v meste obvyklým, na úradnej tabuli mesta a internetovej 
stránke mesta. 
 

Riadna účtovná závierka za rok 2019 a hospodárenie obce za rok 2019 
v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom, ktorý 
vyjadril názor, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie mesta a výsledku jej hospodárenia.  
 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej  
samosprávy odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu 
záverečného účtu Mesta Sabinov za rok 2019 výrokom 
 
 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad 
 
 

a súhlasím s navrhovaným spôsobom vykrytia schodku a vysporiadania  zostatku 
finančných operácií vo výške 144 377,47 Eur odvodom do rezervného fondu. 

 

 
 
                                                                                                                             

V Sabinove dňa 27.4.2020                           Ing. Anton Trišč, hlavný kontrolór mesta              
                                      


