
M E S T O    S T R Á Ž S K E 
hlavný kontrolór mesta 

Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske 

 

 ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

MESTA STRÁŽSKE K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021 

 

 
 

I. Úvod  

 

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 Strážske za rok 2021 pred jeho 

prerokovaním. 

 

Návrh záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2021 bol predložený na verejnú diskusiu dňa 

12.04.2022 prostredníctvom úradnej tabule a webovej stránky mesta, čím si mesto splnilo 

zákonom stanovenú 15-dňovú lehotu zverejnenia pred jeho prerokovaním. Prerokovanie 

záverečného účtu mesta je plánované na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 

 

Použitá legislatíva: 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., 

Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v z. n. p. 

 

 

 

II. Náležitosti návrhu záverečného účtu 

 

Podľa § 16 ods. 5 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení n. p. záverečný účet obce obsahuje najmä: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 Zákona 583/2004 Z. z. v súlade s  

    rozpočtovou klasifikáciou 

b) bilanciu aktív a pasív 

c) prehľad o stave a vývoji dlhu 

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce 

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 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 

 



Návrh záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2021 (ďalej len Návrh ZÚ) neobsahuje 

prehľad o poskytnutých dotáciách, ale ten mesto každoročne zverejňuje na svojom webovom 

sídle v sekcii Transparentné mesto.  

Návrh ZÚ zohľadňuje ustanovenia Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v z. n. p. a Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v z. n. p. 

 

 

III. Údaje o plnení rozpočtu a výsledku hospodárenia 

 

Údaje o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie 

v zmysle Opatrenia MF SR č. MF – 0101752004 – 42, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 

sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

Mesto Strážske postupovalo podľa § 16 ods. 1 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 

hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu mesta a v súlade s § 16 ods. 2 finančne 

usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo 

prostriedky zo svojho rozpočtu a finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a vyšších územných celkov. 

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva č. 255/2020 zo dňa 10.12.2020. 

Rozpočet bol v priebehu roka upravený celkom štyrikrát v súlade s ustanovením § 14 Zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O vykonaných rozpočtových opatreniach 

vedie mesto operatívnu evidenciu v súlade s § 14 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z. z.  

 

K 31.12.2021 hospodárilo mesto nasledovne:   

 

Bežný rozpočet                                 schválený rozpočet    upravený rozpočet    skutočnosť 

Bežné príjmy                                         3 891 191,00          4 280 599,24       4 468 612,08 

Bežné výdavky                                      3 930 708,00          4 487 542,44       4 139 762,01 

Hospodárenie – prebytok                                                                                +  328 850,07 

 

Kapitálový rozpočet                          schválený rozpočet    upravený rozpočet   skutočnosť 

Kapitálové príjmy                                 1 161 000,00            2 443 620,68          957 418,37 

Kapitálové výdavky                              1 456 063,00            3 277 177,68       1 134 321,17 

Hospodárenie – schodok                                                                                    - 176 902,80 

 

Finančné operácie                             schválený rozpočet    upravený rozpočet   skutočnosť   

Príjmové fin. operácie                            400 738,00               1 106 658,20        813 555,92 

Výdavkové fin. operácie                          66 158,00                    66 158,00          67 962,71 

Hospodárenie – prebytok                                                                                  + 745 593,21  

 

Podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

(ďalej len Zákon) sú súčasťou rozpočtu aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody 

z prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich 

splácanie. Avšak finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podľa 

§ 2 písm. b) vyššie uvedeného zákona sa prebytkom rozpočtu rozumie kladný rozdiel medzi 

príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu a schodkom záporný rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami rozpočtu. 

 



Z tohto vyplýva, že mesto vykázalo za rok 2021 prebytok rozpočtu vo výške 151 947,27 €. 

Zostatok finančných operácií predstavuje 745 593,21 €. 

 

Pri usporiadaní prebytku sa v zmysle § 16 Zákona o rozpočtových pravidlách z tohto prebytku 

vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky. 

V Návrhu záverečného účtu sú to tieto finančné prostriedky: 

dotácia projekt MŠ                72 819,61 € 

ŠR dotácia na sčítanie budov a domov                    12,06 € 

Dotácia ŠR Amfiteáter v parku                       132 718,00 € 

účelovo určené prostriedky z bytov /média, fond údržby U3/                  11 441,74 € 

účelovo určené prostriedky z bytov /média, fond údržby 20 BJ/                3 482,37 € 

účelovo určené prostriedky /Hmotná núdza/                                             46 707,90 € 

účelovo určené prostriedky opatrovateľská starostl.                                   9 937,20 € 

účelovo určené prostriedky rod. prídavky                                                    1 173,00 € 

vlastné zdroje CVČ                                                                                      1 636,60 € 

Cudzie zdroje na učte /zábezpeka/                                                             13 500,00 € 

Projekt MPC pre MŠ                                                                                    2 626,70 € 

Spolu:                  296 055,18 € 

 

 

Po tomto usporiadaní predstavuje prebytok rozpočtu mesta za rok 2021  601 485,30 €, ktorý 

odporúčam odviesť do rezervného fondu. 

 

 

 

IV. Bilancia aktív a pasív 

 

Podľa súvahy z účtovnej závierky k 31.12.2021 mesto eviduje na strane aktív majetok vo 

výške 11 842 226,81 €. V tejto hodnote nie je zahrnutý majetok zverený do správy 

príspevkovej organizácie a rozpočtovým organizáciám mesta. 

Vlastné imanie a záväzky  na strane pasív sú vo výške 11 842 226,81 €. 

 

Trend vývoja záväzkov a pohľadávok: 

 

                               Záväzky/€/             pohľadávky/€/ 

rok 2010                937 440                    201 542 

rok 2011                986 696                    225 527 

rok 2012                901 286.52               225 952,12                                                                  

rok 2013                675 477,24               248 996,36 

rok 2014                641 349,22               241 428,05 

rok 2015                926 432,50               366 358,41 

rok 2016                798 724,50               543 610,91 /+ opravná položka 99 985,13/ 

rok 2017                673 287,65               673 819,98 /+opravná položka 99 985,13/ 

rok 2018                642 118,86               551 445,88 /+opravná položka 99 985,13/ 

rok 2019                468 648,62               578 278,31 /+opravná položka 99 985,13/ 

rok 2020                752 812,24               578 332,63 /+opravná položka 99 985,13/ 

rok 2021                 699 892,45     558.737,53 /+opravná položka 99 985,13/ 

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že pohľadávky viac-menej kopírujú predošlý účtovný rok. 

Záväzky mesta sa však oproti predošlému účtovnému obdobiu mierne znížili.  



V. Prehľad o stave a vývoji dlhu   

  

Na zabezpečenie financovania samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru prijalo 

mesto ešte v roku 2020 návratnú finančnú výpomoc (NFV) vo výške 84 000 €,  poskytnutú 

MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Táto NFV je bezúročná 

s dobou splácania v rokoch 2024 - 2027. Táto zmena je zakotvená v súvahe účtovnej závierky 

za rok 2020 na strane pasív v bode  B. V. 5 Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov  

verejnej správy dlhodobé. 

 

 

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2021 (spolu s porovnaním stavu 

k predchádzajúcemu obdobiu): 

 

Záväzky:        2020  2021 

Záväzky celkové, v tom:         752 812,24        699 892,45 

Zúčtovanie medzi subj. VS         148 263,60        265 994,54 

Záväzky zo sociálneho fondu             5 382,35            6 395,55 

Krátkodobé           208 047,17         104 345,95 

Dlhodobé (úver zo ŠFRB)         216 022,79       202 717,92  

Dlhodobé úvery bankové           91 096,33         36 438,49  

Návratná finančná výpomoc od subjektov VS                           84 000,00         84 000,00 

   

 

 

Vývoj dlhovej služby (DS) 

 

rok                  2013       2014       2015        2016          2017       2018      2019     2020     2021 

Stav obyv.     4 503      4 505      4 496       4 486       4 459       4 402       4 360    4 286    4 245 

DS(v €)  604 391  585 374  508 309  740 635   608 120   475 227   374 601  307 119  239 156 

DS (v €/obyv.)   134       130        113          165          136          108           86      71,7      56,34 

 

Vývoj DS je v návrhu ZÚ uvedený v kap. VII. 

 

Táto štatistika zahŕňa len bankové úvery dlhodobé (v súvahe na strane pasív ako B.V.1) 

a ostatné záväzky dlhodobé (v súvahe na strane pasív ako B.III.1).  

Súčet záväzkov mesta (celkový dlh mesta) predstavuje v skutočnosti 699 892,45 €, vykázaný 

v súvahe účtovnej závierky k 31.12.2021 na strane pasív ako B. Záväzky súčet. 

 

Zostatok úverov a dlhodobých záväzkov k 31.12.2021 bez úverov zo ŠFRB, ktoré sa v súlade 

s § 17 ods. 8 Zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta pre prípadné prijatie návratných zdrojov 

financovania, predstavuje 120 438.49 €, čo je 2,71 % zo skutočne dosiahnutých bežných 

príjmov v predošlom rozpočtovom roku 2020, ktoré boli vo výške 4.438.504,91 €. Suma 

ročných splátok (67 962,71 €) vrátane splácania úrokov a ostatných platieb súvisiacich s 

úverom (7 383,85 €) predstavuje 75 346,56 €, čo je 4.41 % zo skutočných bežných príjmov 

v predošlom rozpočtovom roku 2020 znížených o prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ 

v príslušnom rozpočtovom roku 2021. Len tak pre zaujímavosť, ak by sme nebrali v ohľad     

§ 17 ods. 8 Zákona č. 583/2004 Z.z., percento zadlženosti mesta by bolo 15,77 %, čo je tiež 

veľmi ďaleko od zákonom stanovenej hranice 60%. 

 



Na základe tejto analýzy konštatujem, že: 

 

a) celková suma dlhu mesta neprekročila 60 % skutočných bežných príjmov  

predchádzajúceho rozpočtového roka (2020) 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 

neprekročila 25 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka (2020), znížených o prostriedky od iných subjektov verejnej 

správy, resp. EÚ v roku 2021 

 

Splnenie týchto podmienok v súlade s ustanoveniami § 17 Zákona o rozpočtových pravidlách   

územnej samosprávy je limitujúce pre prípadné prijatie návratných zdrojov financovania. 

 

 

VI. Tvorba a čerpanie fondov 

 

Mesto Strážske tvorilo v roku 2021 fond rezerv a fond rozvoja bývania. O použití peňažných 

fondov v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. Prehľad 

o jednotlivých fondoch je uvedený v Návrhu ZÚ v kapitole V. Hospodárenie fondov. Sociálny 

fond nie peňažným fondom v zmysle vyššie uvedeného zákona. 

 

 

VII. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie     

 

Mesto Strážske je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Strážske, 

sídlo: Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske. 

 

Mestský podnik služieb dosiahol za rok 2021 kladný výsledok hospodárenia z hlavnej aj 

podnikateľskej činnosti.  

 

Hlavná činnosť                      6 828,94 € 

Podnikateľská činnosť           6 147,24 € 

Spolu                                   12 966,18 € 

 

Dovolím si spomenúť, že účelom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie nemá byť 

dosahovanie zisku. 

Príspevková organizácia používa prednostne vlastné zdroje. 

V predloženom materiáli nie je uvedený návrh na usporiadanie kladného hospodárskeho 

výsledku Mestského podniku služieb Strážske. 

 

 

VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách 

 

Túto kapitolu  návrh záverečného účtu neobsahuje (viac o tom je uvedené v kapitole II). 

 

 

IX. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

Mesto Strážske nevykonávalo v roku 2021 podnikateľskú činnosť. Dokumentuje to Výkaz 

ziskov a strát k 31.12.2021, kde je v riadku 135 v  kolónke podnikateľská činnosť vykázaná 

nulová hodnota. 



X. Overenie účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia audítorom  

   

Do prerokovania návrhu Záverečného účtu Mesta Strážske, mesto nemalo audítorom overenú 

účtovnú závierku k 31.12.2021. Podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve si túto 

povinnosť musí splniť do jedného roka od skončenia obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná 

závierka, teda za rok 2021 najneskôr do 31.12.2022.  

 

 

XI. Hodnotenie plnenia programov mesta 

 

Podľa § 16 ods. 5 písm. g) Zákona č. 583/2004 Z. z. je povinným obsahom záverečného účtu 

hodnotenie plnenia programov mesta. To znamená, že každý program by mal byť 

vyhodnotený z pohľadu dosiahnutia stanoveného cieľa, resp. splnenia merateľného 

ukazovateľa. Návrh Záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2021 obsahuje túto povinnú 

kapitolu pod názvom „Plnenie rozpočtu“ ako poslednú časť predloženého materiálu. 

 

 

XII. Záver 

 

Návrh Záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy 

a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. 

Návrh Záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2021 bol v zmysle ustanovení Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy predložený na verejnú diskusiu dňa 12.04.2022 spôsobom v meste 

obvyklým (úradná tabuľa, webové sídlo mesta). 

Účtovná závierka za rok 2021 bola zostavená v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a bola odoslaná na uloženie do Centrálneho 

registra účtovných závierok. 

V zmysle § 16 ods. 10 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Strážskom uzatvoriť prerokovanie 

Návrhu záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2021 výrokom schvaľuje celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

 

 
Strážske  27. 04. 2022   

 

Mgr. Ján Škutka  

hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

 


