Útvar hlavného kontrolóra mesta G a l a n t a

S T AN O V I S KO
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Galanta za rok 2014,
ktorý je súčasťou Výročnej správy mesta Galanta za rok 2014.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým je hlavnému kontrolórovi stanovená
úloha vypracovať stanovisko k záverečnému účtu mesta pred jeho schválením v mestskom
zastupiteľstve, týmto predkladám predmetný dokument.
Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu mesta Galanta sa postupovalo v súlade s
platnými právnymi predpismi, ktorých sa vypracovanie a predloženie záverečného účtu týka.
Pozornosť bola zameraná na náležitosti, ktoré má záverečný účet obsahovať, ako aj na
dodržanie súvisiacich právnych predpisov.
Obsahom záverečného účtu sú údaje o hospodárení podľa rozpočtu mesta schváleného
mestským zastupiteľstvom vo výdavkovej časti, ako aj údaje o naplňovaní príjmovej časti
rozpočtu.
Súčasťou záverečného účtu je aj bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoja dlhu a ostatné
údaje súvisiace s rozpočtovým hospodárením.
Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2014 premietnutá
vo výročnej správe záverečného účtu bola podkladom, z ktorého spracovanie stanoviska
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu vychádzalo.
Stanovisko premieta skutočnosti súvisiace s rozpočtovým hospodárením v priebehu
rozpočtovaného obdobia k 31.12.2014 a boli predmetom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Zároveň sú v ňom zohľadnené aj poznatky z vykonaných kontrol.

Všeobecná charakteristika záverečného účtu.
Mesto Galanta svoje finančné hospodárenie riadilo v súlade so schváleným rozpočtom
na rok 2014, ktorý mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo na zasadnutí dňa 19.11.2013 uznesením
číslo 306/Z-2013 ako vyrovnaný v objeme 10 090 683 € na strane príjmov a 10 090 683 € na
strane výdavkov.
V priebehu roka 2014 bol mestským zastupiteľstvom rozpočet upravovaný celkom
trikrát.
Prvá úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí dňa 24. 4. 2014 uznesením číslo 352/Z2014, druhá úprava bola schválená uznesením číslo 395/Z-2014 na zasadnutí dňa 9. 9. 2014 a
k tretej úprave došlo uznesením č. 408/Z-2014 zo dňa 29. 9. 2014.
Po schválených úpravách bolo finančné hospodárenie mesta na rok 2014 odsúhlasené
rozpočtovaným objemom 11 108 367 € tak na strane príjmov ako aj na strane výdavkov.
V rozpočtovom roku 2014 boli celkové príjmy naplnené objemom 11 173 610 € a čerpanie
celkových výdavkov dosiahlo sumu 10 702 073 €.
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Z výsledku rozpočtového hospodárenia s rozpočtovanými prostriedkami, t. j. rozdielu
príjmov a výdavkov bežného a príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu vrátane finančných
operácií je zrejmé, že mesto hospodárilo v roku 2014 s prebytkom vykázaným sumou
471 537 €.
Vykázaný schodok kapitálového rozpočtu (- 409 493 €) krytý prebytkom bežného rozpočtu
(373 594 €) a kladným rozdielom finančných operácií (507 436 €) predstavuje v sledovanom
období výsledok rozpočtového hospodárenia mesta stratu vo vyjadrení „- 35 899 €“.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Galanta.
V roku 2014 boli naplnené celkové príjmy objemom 11 173 610 €, čo je oproti
rozpočtovanej čiastke o 65 243 € viac.
Bežné príjmy boli v hodnotenom období naplnené objemom 10 035 559 €, čo je o 98
410 € viac oproti rozpočtovanej sume.
Konštatujem, že hlavné kategórie bežného rozpočtu príjmov dosiahli v podstate objem do
výšky schváleného rozpočtu. Takmer všetky položky vykazujú približne 100 % plnenie.
Pri plnení bežných príjmov vlastné zdroje (daňové a nedaňové príjmy) dosiahli 5 919 920 €,
čo predstavuje 59 % plnenie z celkových bežných príjmov, cudzie zdroje (granty a transfery)
dosiahli 3 235 656 €, čo v podielovom vyjadrení z celkových bežných príjmov predstavuje
32 % a 9 % dosiahli príjmy z rozpočtových organizácií (školstvo s právnou subjektivitou
a sociálne zariadenie Patria), čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 879 983 €.
Naplnenie a zároveň i prekročenie rozpočtovanej sumy vykazujú u daňových príjmov položky
daň z pozemkov (plnenie 103 %), daň za výherné hracie prístroje (133 %), daň za predajné
automaty (141 %) a daň za ubytovanie, ktorá v uvedenej kategórii dosiahla najvyššie plnenie
oproti rozpočtovanej sume (150 %). Dôvodom tohto priaznivého plnenia bola najmä zmena
normatívu, ktorou bola sadzba tejto dane oproti minulému roku výrazne zvýšená.
Kapitálové príjmy rozpočtované sumou 460 497 € boli naplnené sumou 427 829 €,
čo predstavuje 92,91 %.
Plnenie tejto časti rozpočtu ovplyvnili najmä tuzemské kapitálové granty a transfery.
V oblasti finančných operácií bola rozpočtovaná čiastka 710 721 € naplnená
objemom 710 222 €, čo predstavuje 99,93 %.
Textová časť výročnej správy, ktorej súčasťou je záverečný účet mesta za rok 2014
primeranou formou a spôsobom špecifikuje plnenie resp. neplnenie jednotlivých položiek
príjmov rozpočtu mesta.

Čerpanie výdavkov z rozpočtu mesta Galanta.
Poslednou úpravou rozpočtu mesta, kde rozpočtovaný objem celkových výdavkov
predstavoval 11 108 367 €, bol v sledovanom rozpočtovom roku čerpaný sumou 10 702 073
€. V absolútnom vyjadrení vykazuje nižšie čerpanie oproti rozpočtovanej čiastke o 406 294
€.
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Bežné výdavky rozpočtované objemom 9 678 378 € dosiahli podiel čerpania 99,83 %,
čo predstavuje čerpanie v objeme 9 661 965 €.
Oproti rozpočtovanej sume to predstavuje úsporu v objeme 16 413 €.
Hodnotenie a dôvody čerpania jednotlivých položiek sú obsiahnuté v analýze hospodárenia
mesta spracovanej finančným a majetkovým oddelením mestského úradu.
Súčasťou bežných výdavkov sú aj finančné príspevky mesta poskytnuté na činnosť
príspevkovým organizáciám zriadeným mestom.
V roku 2014 boli príspevkovým organizáciám poskytnuté finančné príspevky v súlade so
schváleným rozpočtom pri dodržaní zákonom stanovených kompetencií primátora mesta.
Podstatný vplyv na vykázaný výsledok hospodárenia príspevkových organizácií majú najmä
finančné prostriedky poskytnuté mestom vo forme príspevkov.
Priaznivejší výsledok hospodárenia u týchto organizácií vidím dlhodobo v rezerve
naplňovania vlastných príjmov, a taktiež v uplatnení organizačných zmien, v dôsledku čoho
by sa minimalizovali náklady na výkon ich činností pri zachovaní ich primeranej úrovne a
kvality.
Kapitálové výdavky vykazujú čerpanie v objeme 837 322 €, čo predstavuje 68,23 %.
Oproti rozpočtovanej čiastke to je o 389 881 € menej.
Musím skonštatovať, že prevádzková výkonnosť mesta v kapitálovej oblasti neustále slabne a
to z dôvodu, že mesto by nebolo schopné vyfinancovať väčšie projekty bez pomoci a
dostupnosti transferov z Európskej únie alebo zo štátneho rozpočtu.
Stav pohľadávok mesta, ako aj bilancia aktív a pasív je prehľadne s vypovedacou
schopnosťou pre dostatočnú informovanosť poslaneckého zboru premietnutá v textovej časti
záverečného účtu.

Z á v e r:
Výsledok hospodárenia mesta Galanta za rok 2014, účtovne vyjadrený ako rozdiel
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta dosahuje sumu 471 537 €, čo sa javí ako
pozitívum na strane jednej, ale na strane druhej je treba mať na zreteli fakt, že v ďalšom
rozpočtovom období – v roku 2015, sa mesto naďalej nebude môcť spoliehať na stabilitu
príjmov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sa územným samosprávam poukazujú
zo štátneho rozpočtu.
Konštatujem, že rok 2015 bude z hľadiska naplňovania finančných prostriedkov do
rozpočtu mesta zložitý s prihliadnutím na predpokladaný vývoj ekonomiky. Mesto
koncipovalo rozpočet na rok 2015 pred komunálnymi voľbami, na základe čoho
zastupiteľstvo prijalo tzv. „prevádzkový rozpočet“ a je na poslaneckom zbore ako úpravou
rozpočtu určí priority na rok 2015. Je potrebné opomenúť, že časť finančných prostriedkov
bola použitá na zabezpečenie chodu obchodnej spoločnosti zriadenej mestom Galanta Galandia s.r.o, Galanta.
V súlade s predloženými materiálmi potrebnými k spracovaniu predmetného
stanoviska konštatujem, že záverečný účet mesta Galanta bol spracovaný podľa ustanovení
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a súvisiacich právnych predpisov.
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Vypracovaným auditom bolo zabezpečené overenie správnosti hospodárenia s
finančnými prostriedkami mesta, stavu a vývoja dlhu, na základe čoho konštatujem naplnenie
skutkovej podstaty ustanovenia zákona o obecnom zriadení, z ktorého vyplýva povinnosť
overiť ročnú účtovnú závierku audítorom.
Mestom Galanta boli tiež splnené zákonné ustanovenia súvisiace so zverejnením
záverečného účtu mesta Galanta za rok 2014, ktorý bol zverejnený spôsobom v meste
obvyklým.
Záverečný účet mesta Galanta za rok 2014 odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v
Galante

s c h v á l i ť bez výhrad.

MVDr. Gábor Pallya v. r.
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 20. 4. 2015

