STANOVISKO
hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Fiľakovo za rok 2018.
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Fiľakovo za rok 2018 pred
jeho schválením v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy záverečný účet obce obsahuje najmä:
A) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové
príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou (body 1 až 5 ZÚ),
B) bilanciu aktív a pasív (bod 6 ZÚ),
C) prehľad o stave a vývoji dlhu (bod 7 ZÚ),
D) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta (bod 8 ZÚ),
E) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých
príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom (bod 9 a 11 ZÚ),
F) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti (bod 10 ZÚ),
G) hodnotenie plnenia programov mesta (bod 12 ZÚ a príloha č. 1 ZÚ – HODNOTIACA
SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA K 31.12.2018).
Rozpočtové hospodárenie mesta Fiľakovo sa v roku 2018 riadilo rozpočtom mesta
schváleným MZ uznesením č. 95 zo dňa 14.12.2017.
V priebehu roka sa rozpočet mesta päťkrát upravoval na základe uznesení
mestského zastupiteľstva a päťkrát v rozsahu kompetencií primátora mesta.
Po týchto úpravách predstavovali plánované:
 celkové príjmy 12 307 379,39 €, celkové výdavky 11 460 709,48 €, s celkovým
prebytkom rozpočtu vo výške 846 669,91 € (6,88 % plánovaných príjmov).
 bežný rozpočet v príjmovej časti 8 308 030,31 € a bežné príjmy RO s právnou
subjektivitou 276 186,72 €, bežné výdavky 3 842 574,98 € a bežné výdavky RO
s právnou subjektivitou 3 609 726,25 €, s plánovaným prebytkom 1 131 915,80
€ (13,18 % plánovaných bežných výdavkov),
 kapitálový rozpočet v príjmovej časti 1 921 001,71 €, vo výdavkovej časti
3 917 343,88 €, so schodkom – 1 996 342,17 € (103,92 % plánovaných
kapitálových príjmov),
 príjmové finančné operácie vo výške 1 757 187,22 € a príjmové finančné operácie
RO vo výške 44 973,43 €, výdavkové finančné operácie vo výške 90 884,37 €,
teda s prebytkom 1 711 276,28 € (94,95 % plánovaných príjmových finančných
operácií),

A . PRÍJMY A VÝDAVKY
Celkové príjmy mesta dosiahli v roku 2018 sumu 11 725 074,78 €, čo je splnenie
plánovaných príjmov na 97,82 % (v predchádzajúcom roku to bolo 93,80 %). Celkové
výdavky mesta 7 535 599,34 €. Hospodárenie mesta za rok 2018 sa skončilo
s výsledkom + 862 658,47 € (v minulom roku to bolo + 429 938,18 €), čo predstavuje
7,35 % skutočných príjmov za rok 2018.

1. Bežné príjmy a výdavky
Skutočné bežné príjmy mesta v roku 2018 dosiahli 8 410 378,65 € a sú oproti
bežným príjmom v roku 2017 vyššie o 632 530,67 €, čo predstavuje navýšenie až
o 8,13 %.

U daňových príjmov, ktoré sa splnili na 100,03 % (predchádzajúci rok na 99,75
%) najväčšiu položku predstavuje príjem výnosu dane z príjmov FO poukazovaných
samospráve. Tie sa v roku 2018 plnili na 100,00 % (minulý rok boli o 0,25 % nižšie oproti
upravenému rozpočtu).
Plánovaný príjem z nedaňových príjmov bol naplnený vo výške 361 489,31 € na
81,30 % (minulý rok 70,86 %).
Príjmy z grantov a transferov boli plnené približne na úrovni upravených
plánovaných príjmov (96,61 %).
Bežné výdavky vrátane výdavkov RO boli po úpravách rozpočtu plánované vo
výške 7 452 301,23 € a skutočné plnenie predstavuje 7 439 278,61 € a 99,83 %
(predchádzajúci rok to bolo plnenie na 100,16%).

2. Kapitálové príjmy a výdavky
Kapitálové príjmy mesta v roku 2018 dosiahli 1 235 641,86 €, a boli nižšie oproti
upraveným plánovaným príjmom o 685 359,85 € (35,68 %).
Kapitálové výdavky boli realizované vo výške 3 570 327,53 € a oproti upraveným
plánovaným výdavkom bolo plnenie nižšie až o 347 196,35 €, čo je nižšie plnenie o 8,86 %.

3. Finančné operácie príjmové a výdavkové
Skutočné príjmové finančné operácie k 31.12.2018 boli vo výške 2 380 240,99 €,
čo predstavuje plnenie upravených plánovaných príjmov na 132,07%. Plnenie
predstavuje zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, prijaté finančné
zábezpeky, prijatý investičný úver, prídel z rezervného fondu, prijatá pôžička od Filbyt
s.r.o. a úver zo ŠF RB.
Výdavkové finančné operácie boli plánované po úprave rozpočtu vo výške
90 884,37 € na splácanie istín prijatých bankových úverov, dodávateľských úverov,
úverov zo ŠF RB, splátok za akcie a vrátené finančné zábezpeky, skutočné plnenie bolo
vo výške 128 996,89 € na 141,93 %.

B . BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Bilancia aktív a pasív mesta k 31.12.2018 predstavuje 18 797 232,58
(predchádzajúci rok 16 193 907,64 €), teda je nárast o 2 603 324,94 a 16,07 %.

€

C . PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Celkový dlh mesta k 31.12.2018 predstavuje 2 052 961,40 € (predchádzajúci rok
to bolo 547 783,46 €). Došlo teda k nárastu o 275 373,28 € (už spomenuté splatenie
preklenovacieho úveru).

D.
ÚDAJE
O HOSPODÁRENÍ
V PÔSOBNOSTI OBCE

PRÍSPEVKOVÝCH

ORGANIZÁCIÍ

Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotenie rozpočtu jednotlivých PO a RO. PO
mali za minulý rok hospodársky výsledok:
MsKS
HMF
VPS

E. PREHĽAD
PRÍJEMCOV

28 639,25 € (predchádzajúci rok - 10 532,64 €),
2 765,15 € (predchádzajúci rok 7 559,42 €),
0,00 € (predchádzajúci rok 2 303,92 €).

O POSKYTNUTÝCH

ZÁRUKÁCH

Mesto v roku 2018 neposkytlo žiadne záruky
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PODĽA

JEDNOTLIVÝCH

F. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

G . HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA
V rozpočte na rok 2018 bola výdavková časť rozpočtu v súlade s platnou
legislatívou spracovaná formou programového rozpočtu a hodnotenie plnenia výdavkovej
časti rozpočtu za rok 2018 je tiež spracované formou hodnotiacej správy.
Hodnotiaca správa poskytuje prehľad nielen o finančnom plnení rozpočtu, ale
hodnotí aj jednotlivé merateľné ukazovatele výkonnosti u stanovených cieľov.
Štruktúra programového rozpočtu mesta, a tým aj merateľné ukazovatele sa od
01.01.2018 zmenili, počet merateľných ukazovateľov sa ale zachoval. Merateľné
ukazovatele stanovené v programovom rozpočte mesta boli v priebehu rozpočtového
roka v značnej miere splnené, viackrát aj výrazne prekročené, čiastočne boli splnené
ukazovatele hlavne pri Programe 4 – Služby pre občanov, pri Podprograme 5.1. Verejný
poriadok a bezpečnosť, ale aj tam sa priblížili k plánovaným hodnotám. Počet
nesplnených ukazovateľov je zanedbateľný (6). V prípadoch, keď sa ukazovatele splnili
čiastočne, alebo nesplnili, často bolo plnenie ukazovateľov závislé od podaní občanov,
vývoja počtu obyvateľov, vývoja kriminality v meste, legislatívy a pod.
Prostriedky mesta boli v roku 2018 použité v súlade so zámermi schváleného
rozpočtu. U príspevkových organizácií boli finančné prostriedky mesta použité v súlade
s poslaním príspevkových organizácií.
V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien, bol záverečný účet pred schválením zverejnený najmenej na 15 dní na
úradnej tabuli mesta. Zo strany občanov nebola vznesená žiadna námietka alebo
pripomienka.
V zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bolo vykonané overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018 audítorskou
firmou Interaudit Zvolen, spol. s r.o.
Odporúčam, aby v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy MZ

celoročné hospodárenie mesta za rok 2018 schválilo bez výhrad.
Vo Fiľakove dňa 04.06.2019

Ing. Judita Mihályová
hlavný kontrolór mesta

Návrh na uznesenie:
MZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
Fiľakovo za rok 2018
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