Materiál na 5. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2020

Správa hlavného kontrolóra
o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom
Mederi
číslo: HK/MFK/Výdavky 1 - 12/2019/Rozpočet 2019/MsÚ

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly
uloženej Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi číslo:
HK/MFK/Výdavky 1 - 12/2019/Rozpočet 2019/MsÚ

Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
Spracoval: Mgr. Albert Nagy

SPRÁVA
hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským
zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi
číslo: HK/MFK/Výdavky 1 - 12/2019/Rozpočet 2019/MsÚ
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h ) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ktorého hlavný kontrolór
mesta predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na
jeho najbližšom zasadnutí, predkladám túto správu ktorá obsahuje výsledok mimoriadnej
kontroly vykonanej v MSÚ vo Veľkom Mederi, pričom
predmetom kontroly
bola:
Kontrola
a/
čerpania rozpočtu za rok 2019 a všetkých rozpočtových opatrení z tohto obdobia
– dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými
prostriedkami, preverenie súladu všetkých výdavkov s rozpočtovými pravidlami a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi na Mestskom úrade Veľký Meder v sídle MsÚ
a v sídle hlavného kontrolóra vo Veľkom Mederi.
Všeobecné náležitosti:
Miesto vykonávania kontroly: MsÚ Veľký Meder
Finančné odd, MsÚ
Kancelária hlavného kontrolóra Veľký Meder
Kontrolovaný subjekt:
MsÚ Veľký Meder
Kontrolované obdobie: 1/2019 - 12/2019
Kontrola bola vykonaná v dňoch: 14.02.2020 – 17.3.2020
Dátum vyhotovenia správy: 27.3.2020
Lehota na podanie námietok: - 24.3.2020 – námietky podané neboli
Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení: - v nasledujúcom rozpočte mesta
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: - 1.7.2020
Cieľ kontroly: Overiť aktuálny, objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s
osobitnými predpismi alebo vnútornými aktmi riadenia s dôrazom na dodržiavanie platných
ustanovení relevantných zákonov v znení neskorších predpisov :
- zákona č. 583/2004 Z.z. - o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

-

zákona č. 523/2004 Z.z. - o rozpočtových pravidlách verejnej správy
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení n.p.
zákona č. 431/2002 Z.z. - o účtovníctve
zákona č. 211/2000 Z.z. - o slobodnom prístupe k informáciám
Zákona č. 357/2015 Z.z. - o finančnej kontrole a audite
Rozpočet mesta na rok 2019
Platné smernice a VZN mesta Veľký Meder

v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Veľký Meder č. 12-MsZ/2019 zo dňa
11.12.2019 o vykonaní mimoriadnej kontroly a to bodu č. 19
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u k l a d á

1. Hlavnému kontrolórovi mesta Veľký Meder prekontrolovať plnenie rozpočtu v
roku 2019, skutočný stav podľa rozpočtových ukazovateľov rozpočtu mesta za rok
2019,
Predmet kontroly. Predmetom finančnej kontroly je kontrola dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, preverenie súladu
všetkých výdavkov, s rozpočtovými pravidlami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi na Mestskom úrade Veľký Meder v kontrolovanom období.
Kontrolované doklady.
-

Čerpanie výdavkov rozpočtu za 1-12/2019 (doklady v spise u HK)
Rozpočtové opatrenia v kontrolovanom období (doklady v spise u HK)
Aktuálny stav výdavkov rozpočtu za 1-12/2019 (doklady v spise u HK)
Súhrn čerpania výdavkov za 1-12/2019 (doklady v spise u HK)

Kontrolné zistenia: Údaje 1-12/2019
V rámci kontroly bolo preverených 66 rozpočtových opatrení z obdobia 01.1.2019 do 30.6.2019
- Podrobný popis rozpočtových opatrení je uvedený v prehľadnej tabuľke. (Už boli predmetom
predchádzajúcej kontroly)
V rámci kontroly bolo preverených 64 rozpočtových opatrení z obdobia 01.7.2019 do 31.12.2019
Rozpočtové úpravy 1-6/2019 (tab.) - príjmy– predchádzajúca kontrola
V kontrolovanom období bolo vykonaných 11 zmien rozpočtu v celkovej výške 688 875,25 Eur. – (Už
boli predmetom predchádzajúcej kontroly)
Rozpočtové úpravy 7-10/2019 (tab.) - príjmy (Tab. č.1)
V kontrolovanom období bolo vykonaných 4 zmien rozpočtu v celkovej výške 50 233,00 Eur.
Rozpočtové úpravy 11-12/2019 (tab.) - príjmy (Tab. č.3)
V kontrolovanom období bolo vykonaných 2 zmien rozpočtu v celkovej výške 93 219,00 Eur.

Rozpočtové úpravy 1-6/2019 (tab.) - výdavky– predchádzajúca kontrola
V kontrolovanom období bolo vykonaných 55 zmien rozpočtu v celkovej výške 922 263,25 Eur. - (Už
boli predmetom predchádzajúcej kontroly)

Rozpočtové úpravy 7-10/2019 (tab.) - výdavky (Tab. č.2)
V kontrolovanom období bolo vykonaných 33 zmien rozpočtu v celkovej výške 78 816,00 Eur.
Rozpočtové úpravy 11-12/2019 (tab.) - výdavky (Tab. č.4)
V kontrolovanom období bolo vykonaných 25 zmien rozpočtu v celkovej výške 93 219,80 Eur.
Sumár: 130 rozpočtových opatrení (MsÚ + MsZ)
Rozpočtové úpravy 1-12/2019 – príjmy (832 327,25 Eur)
Rozpočtové úpravy 1-12/2019 – výdavky (1 094 299,05 Eur)
Jednotlivé podrobné doklady v správe neuvádzam, nakoľko je to cca 200 jednotlivých strán
dokumentov. Sú uložené v spise u hlavného kontrolóra .
Tab. č.1

Tab. č. 2

Tab. č.3

Tab. č.4

Čerpanie výdavkov rozpočtu 1-6/2019 (tab.) – Bežné výdavky - (Už boli predmetom
predchádzajúcej kontroly)

Čerpanie výdavkov rozpočtu 1-12/2019 (tab.) – Bežné výdavky – globál k 31.12.2019 ( čiastkové údaje z tabuliek – kompletné doklady v spise u HK)

Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder
Podstrom
Podstrom

1

Bežné výdavky - Program: Podprogram:
- Plánovanie, manažment a finančné výdavky

1.1

– Manažment –
Na príslušných účtoch prečerpanie rozpočtu o 5 529,08 Eur
Celkom v rámci podprogramu po úpravách prečerpanie o 6 255,05 Eur (úpravy na 637027 / 1.1 boli vykonané primátorom v rámci jeho právomoci
delegovanej MsZ)- prípad bol riešený v roku 2019 podaním trestného oznámenia)

Stredisko

Ekon. člen
Pol. Podp. Názov účtu

Mesto Veľký Meder
Mesto Veľký Meder

637 027
642 015

Zdroj Druh

dohoda mimo prac. pomeru - program 1.1 41
Nemocenské dávky program 1.1
41

?
?

Funkčné člen
Od. Sk. Tr. PT. Program
01 1
01 1

1
1

1.1
1.1

Spolu

Rozpočet
Schválený
0,00
0,00
219 930,00

Upravený

Čerpanie
Suma

[%]

11 910,00
0,00
151 117,00

16 000,00
1 439,08
157 372,05

134,34
0,00
104,14

Upravený

Čerpanie
Suma

[%]

1 - Plánovanie, manažment a finančné výdavky
1.2 - Plánovanie, PHSR a finančné výdavky Na príslušných riadkoch účtu prečerpanie rozpočtu o 11 460,01 Eur
Celkom v rámci podprogramu po úpravách prečerpanie o 9 600,25 Eur
Stredisko

Ekon. člen
Pol. Podp. Názov účtu

Mesto Veľký Meder

637 011

štúdie, expertízy, posudky - program 1.2.

Zdroj
41

Druh
?

Funkčné člen
Od. Sk. Tr. PT. Program
01 1

2

1.2

Spolu

Rozpočet
Schválený
20 000,00

24 516,00

35 976,18

146,74

69 946,00

68 946,00

78 546,25

113,92

Rozpočet
Schválený
109 100,00
149 000,00

Upravený
109 100,00
150 200,00

Čerpanie
Suma
112 767,68
152 667,68

[%]
103,36
101,64

493 808,00

506 923,00

516 084,06

101,81

1 - Plánovanie, manažment a finančné výdavky
1.5 - Dotácie z rozpočtu mesta
Na príslušných riadkoch účtu prečerpanie rozpočtu o 3 667,68 Eur
Celkom v rámci podprogramu po úpravách prečerpanie o 2 467,68 Eur
Celom za program 1.
9 161,06 Eur
Stredisko
Mesto Veľký Meder
Spolu 1.5
Spolu 1

Ekon. člen
Pol. Podp. Názov účtu
Zdroj Druh
642 001
dotácia z rozpočtu obce na športovú činnos 41
?

Funkčné člen
Od. Sk. Tr. PT. Program
01 1 1
1.5

10 - Kultúra
10.4 – Ostatné kultúrne podujatia
Na príslušných riadkoch účtu prečerpanie rozpočtu o 20 098,00 Eur
Celkom v rámci podprogramu po úpravách nie je zaznamenané prečerpanie.
Stredisko

Ekon. člen
Pol. Podp. Názov účtu

Mesto Veľký Meder
Mesto Veľký Meder

636 002
637 002

Zdroj Druh

nájom prev. storjov, prístrojov, zariadení - p 41
RISING STARS OF THE EU - podujatia
41

?
?

Funkčné člen
Od. Sk. Tr. PT. Program

Rozpočet
Schválený

Upravený

Čerpanie
Suma

[%]

08 2
08 2

0,00
0,00
27 750,00

0,00
0,00
27 750,00

12 998,00
7 100,00
22 155,55

0,00
0,00
79,84

0
0

10.4
10.4

Spolu 10.4

13 – Sociálne služby
13.1 – Opatrovateľky
Na príslušných riadkoch účtu prečerpanie rozpočtu o 92 380,28 Eur
Celkom v rámci podprogramu po úpravách nie je zaznamenané prečerpanie.
Stredisko
Mesto Veľký Meder

Ekon. člen
Pol. Podp. Názov účtu
Tarifný plat, osobný plat, základný plat prog
611

Zdroj Druh
41
?

Funkčné člen
Od. Sk. Tr. PT. Program
10 2 0
13.1

Rozpočet
Schválený
98 000,00
433 192,00
433 192,00

Upravený
98 000,00
437 292,00
437 292,00

Čerpanie
Suma
190 380,28
363 498,18
363 498,18

[%]
194,26
83,12
83,12

Funkčné člen
Od. Sk. Tr. PT. Program
10 7 0
13,11

Rozpočet
Schválený
9 430,00
40 850,00
40 850,00

Upravený
7 430,00
47 146,00
47 146,00

Čerpanie
Suma
7 558,85
44 556,51
44 556,51

[%]
101,73
94,51
94,51

Funkčné člen
Od. Sk. Tr. PT. Program
10 2 0
13,2

Rozpočet
Schválený
2 856,00
38 067,00
38 067,00

Upravený
3 906,00
38 067,00
38 067,00

Čerpanie
Suma
4 511,78
36 581,81
36 581,81

[%]
115,50
96,10
96,10

Spolu
Spolu 13.1

13 – Sociálne služby
13.11 – Komunitné centrum Ižop
Na príslušných riadkoch účtu prečerpanie rozpočtu o 128,85 Eur
Celkom v rámci podprogramu po úpravách nie je zaznamenané prečerpanie.
Stredisko
Mesto Veľký Meder

Ekon. člen
Pol. Podp. Názov účtu
611
Komunité centrum - tarif. Plat

Zdroj Druh
41
?

Spolu
Spolu 13.11

13 – Sociálne služby
13.2 – Náklady na opatrovateľskú službu
Na príslušných riadkoch účtu prečerpanie rozpočtu o 605,78 Eur
Celkom v rámci podprogramu po úpravách nie je zaznamenané prečerpanie.
Stredisko
Mesto Veľký Meder
Spolu
Spolu 13.2

Ekon. člen
Pol. Podp. Názov účtu
Tarifný plat, osobný plat, základný plat prog
611

Zdroj Druh
41
?

2 – Propagácia a marketing
2.5 – Mestské noviny
Na príslušných riadkoch účtu prečerpanie rozpočtu o 334,85 Eur
Celkom v rámci podprogramu po úpravách prečerpanie o 314,09 Eur.
Stredisko
Mesto Veľký Meder

Ekon. člen
Pol. Podp. Názov účtu
637 004
všeobecné služby - 2.5.

Zdroj Druh
41
?

Funkčné člen
Od. Sk. Tr. PT. Program
08 3 0
2.5

Spolu
Spolu

2.5

Rozpočet
Schválený
12 000,00
20 988,00
20 988,00

Upravený
8 000,00
16 193,00
16 193,00

Čerpanie
Suma
8 334,85
16 507,09
16 507,09

[%]
104,18
101,94
101,94

5 – Bezpečnosť
5.1 – Mestská polícia
Na príslušných riadkoch účtu prečerpanie rozpočtu o 334,85 Eur
Celkom v rámci podprogramu po úpravách prečerpanie o 4 525,31 Eur.
V názve účtu schváleného rozpočtu na rok 2019 Pokuty a penále došlo k svojvoľnému zmeneniu názvu riadku podľa ekonomickej klasifikácie (účelu použitia
verejných finančných prostriedkov) a vyplateniu náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 11 500,00 Eur na základe akejsi dohody o urovnaní. (Porušenie §13) ods.2)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) (Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov)

Mesto Veľký Meder
Mesto Veľký Meder

Ekon. člen
Pol. Podp. Názov účtu
Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MP
611
41
612 001 Mestská polícia - príplatky
612 001 MP - ostatné príplatky

Mesto Veľký Meder

614

Stredisko
Mesto Veľký Meder

Zdroj Druh

Funkčné člen
Od. Sk. Tr. PT. Program

Rozpočet
Schválený

Upravený

Čerpanie
Suma

[%]
61,43

?

03 1

0

5.1

114 000,00

129 600,00

111 987,29

41
41

?
?

03 1
03 1

0
0

5.1
5.1

0,00
0,00

0,00
0,00

15 221,44
5 353,52

41

?

03 1

0

5.1

Spolu

0,00
199 892,00

0,00
220 092,00

2 780,00
224 617,31

0,00
102,06

Spolu 5.1

199 892,00

220 092,00

224 617,31

102,06

Odmeny program 5.1

Stredisko

Ekon. člen
Pol. Podp. Názov účtu

Mesto Veľký Meder

637 031

náhrada nemajetkovej ujmy na základe Doh 41

V schválenom rozpočte

637 031

Pokuty a penále

Mesto Veľký Meder

637 031

náhrada nemajetkovej ujmy na základe Doh 41

Zdroj

Druh
?

41
?

0,00
0,00

Funkčné člen
Od. Sk. Tr. PT. Program

Rozpočet
Schválený

Upravený

Čerpanie
Suma

[%]

03 1

0

5.1

11 500,00

11 500,00

11 500,00

100,00

03 1

0

5.1

11 500,00

03 1

0

5.1

11 500,00

11 500,00

11 500,00

100,00

5 – Bezpečnosť
5.3 – Odchyt túlavých zvierat
Na príslušných riadkoch účtu prečerpanie rozpočtu o 24,00 Eur
Celkom v rámci podprogramu po úpravách prečerpanie o 24,00 Eur.
Stredisko

Ekon. člen
Pol. Podp. Názov účtu

Mesto Veľký Meder

637 004

Upravený

Čerpanie
Suma

Spolu

1 700,00
1 700,00

1 200,00
1 200,00

1 224,00
1 224,00

102,00
102,00

Spolu 5.3

1 700,00

1 200,00

1 224,00

102,00

všeobecné služby program 5.3.

Zdroj Druh

Funkčné člen
Od. Sk. Tr. PT. Program

41

03 1

?

0

Rozpočet
Schválený

5.3

Bežné výdavky:
Program 1 – Plánovanie , manažment a finančné výdavky – čerpanie 101,81% prečerpanie o 9 161,06 Eur
Program 10 – Kultúra - čerpanie 94,62%
Program 11 – Prostredie pre život – čerpanie 89,18%
Program 12 – Bývanie - 0
Program 13 – Sociálne služby – čerpanie 87,50%
Program 14 – Administratíva – čerpanie 97,62%
Program 2 – Propagácia a marketing – čerpanie 91,34%
Program 3 – Interné služby – čerpanie 95,87%
Program 4 – Služby občanom – čerpanie 93,04%
Program 5 – Bezpečnosť – čerpanie 101,77% prečerpanie o 4 323,30 Eur
Program 6 – Odpadové hospodárstvo – čerpanie 89,70%
Program 7 – Komunikácie – čerpanie 94,83%
Program 8 – Vzdelávanie – čerpanie 94,42%
Program 9 – Šport – čerpanie 96,86%
Kapitálové výdavky
Program 11 – Prostredie pre život– čerpanie 56,04%
Finančné operácie – čerpanie 84,26%
Celkom výdaje – čerpanie 84,28%
Bežné výdavky - Program: Podprogram:
Na príslušných riadkoch účtu prečerpanie rozpočtu v sume 134 228,52 Eur
Celkom v rámci podprogramov po úpravách rozpočtu je prečerpanie v sume 23 186,38 Eur
Celkom v rámci programov po úpravách rozpočtu je prečerpanie v sume 13 484,36 Eur

[%]

Celkom v rámci bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a finančných operácií po úpravách rozpočtu za
1-12/2019 pre záverečný účet nie je vykázané prečerpanie výdavkov. (Viď tabuľka nižšie)
Celkový stav čerpania výdavkov rozpočtu za 1-12/2019

Rozpočet
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové

4 763 091,00
845 162,00

Celkom

6 050 817,00

442 564,00

Upravený
rozpočet
4 894 205,05
1 718 347,00
532 564,00

7 145 116,05

Čerpanie
rozpočtu
4 610 285,42
962 903,06

94,20 %
56,04 %

448 749,91

84,26 %

6 021 938,39

84,28 %

Z účtovného hľadiska je skutočný stav rozúčtovaný na príslušné riadky, preto môžeme z výkazu
vyčítať prečerpané prostriedky iba na príslušných riadkoch (ide porušenie finančnej disciplíny) , napriek
tomu že v skutočnosti v globálnom výkaze výdavkov za rok 2019 mesto nepoužilo viac finančných
prostriedkov ako bolo na rok 2019 rozpočtované.
Čísla súhlasia s Finančnými výkazmi subjektu verejnej správy FIN 1-12 o príjmoch. Výdavkoch
a finančných operáciách. 65 strán dokumentov
UZNESENIE č. 2-MsZ/2019 zo dňa 22.2.2019
8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
zmenu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Veľký Meder nasledovne: §23 Schvaľovanie
zmeny rozpočtu primátorom
2. Primátor mesta je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenie – rozpočtový presun výdavkov v
rámci jednotlivého podprogramu schváleného rozpočtu mesta do výšky 0,1 % z celkového
rozpočtu v jednotlivom prípade.
(V roku 2019 vychádzajúc zo schváleného rozpočtu to bolo pre primátora v jednotlivých prípadoch do
maximálnej výšky 7 795,00 Eur)
Čerpanie výdavkov rozpočtu 1-6/2019 – Kapitálové výdavky - (Už boli predmetom predchádzajúcej
kontroly)
Čerpanie výdavkov rozpočtu 1-6/2019 – Finančné operácie -(Už boli predmetom predchádzajúcej
kontroly)
Čerpanie výdavkov rozpočtu 1-12/2019 (tab.) – Kapitálové výdavky - sumár
Čerpanie výdavkov rozpočtu 1-12/2019 (tab.) – Finančné operácie - sumár

Záver kontroly a opatrenia.
Zhrnutie:
Rozpočtové úpravy za 1-12/2019 na príjmovej strane rozpočtu boli realizované vo výške
- 832 327,25 Eur – celkové príjmy
Rozpočtové úpravy za 1-12/2019 na výdavkovej strane rozpočtu boli realizované vo výške
- 1 094 299,05 Eur – celkové výdavky
Stav bežných príjmov a výdavkov v kontrolovanom období
Porovnanie príjmov a výdavkov v kontrolovanom období:
Čerpanie bežných výdavkov v kontrolovanom období 1-12/2019 k 31.12.2019 (podrobný prehľad
podľa položiek nižšie) (Doklady v spise u HK)
-

Bežné príjmy 1-12/2019
Schválený rozpočet – 7 132 900,00
Upravený rozpočet – 7 233 303,05
Čerpanie rozpočtu – 7 174 699,85
Zostatok
58 603,20

-

Bežné výdavky 1-12/2019
Schválený rozpočet – 4 763 091,00
Upravený rozpočet – 4 894 205,05
Čerpanie rozpočtu – 4 610 285,42
Zostatok
283 919,63
Stav kapitálových príjmov v kontrolovanom období (podrobný prehľad podľa položiek nižšie)
(Doklady v spise u HK)

-

Kapitálové príjmy 1-12/2019
Schválený rozpočet – 242 704,00
Upravený rozpočet – 227 886,00
Čerpanie rozpočtu – 26 352,36
Zostatok
201 533,64

-

Kapitálové výdavky 1-12/2019
Schválený rozpočet – 845 162,00
Upravený rozpočet – 1 718 347,00
Čerpanie rozpočtu – 962 903,06
Zostatok
755 443,94
Stav finančných operácií v kontrolovanom období - (podrobný prehľad podľa položiek nižšie)
(Doklady v spise u HK)

-

Finančné operácie príjmové
Schválený rozpočet – 687 156,00
Upravený rozpočet – 1 433 899,00
Čerpanie rozpočtu – 869 923,64
Zostatok
563 975,36

-

Finančné operácie výdavkové
Schválený rozpočet – 442 564,00
Upravený rozpočet – 532 564,00
Čerpanie rozpočtu – 448 749,91
Zostatok
83 814,09

Z kontroly výdajov rozpočtu roku 2019 a z uvedeného prehľadu vyplýva, že nie vo všetkých
prípadoch bolo v bežnom účtovnom roku postupované v súlade s rozpočtovými pravidlami.
Zo spracovaných údajov je zrejmé na niektorých programoch a podprogramoch čerpanie
výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu roku 2019. V tomto prípade ide o porušenie finančnej
disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) až písm. n) zákona č. 523/2004 Z.z. (viď. závery aj nižšie str. 20-21)
Na základe výsledkov kontroly je možné konštatovať v jednom prípade porušenie §13, ods. 2,
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
§ 13
Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov
(1) Do plnenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sa zahrňujú len tie príjmy,
výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Na zaradenie príjmu alebo
výdavku do plnenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtovom roku je rozhodujúci
deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce alebo účtu vyššieho územného celku.

(2) Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce alebo rozpočte
vyššieho územného celku schválené.
(3) Obec alebo vyšší územný celok môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z
časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou alebo vyšším územným celkom v
príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie s výnimkou rozpočtových prostriedkov z dotácií podľa § 3
ods. 1 písm. b) a c).
Presnejšie :
V tomto odseku je zadefinovaná zásada účelovosti použitia rozpočtových prostriedkov obce a
vyššieho územného celku. Obce a vyššie územné celky hospodária so svojimi rozpočtovými prostriedkami,
ktoré môžu poskytnúť a použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce alebo rozpočte vyššieho územného
celku schválené. Rozpočtové prostriedky obce a vyššieho územného celku spĺňajú charakteristiku verejných
prostriedkov, sú verejnými prostriedkami, a tak sa na hospodárenie s nimi nevzťahuje len toto ustanovenie,
ale aj zásady rozpočtového hospodárenia ustanovené v zákone č. 523/2004 Z.z. Jednou z najdôležitejších
zásad rozpočtového hospodárenia je účelovosť poskytnutia a použitia verejných prostriedkov. Táto
všeobecne platná zásada rozpočtového hospodárenia je zakotvená aj v § 19 ods. 1 zákona č. 523/2004
Z.z., podľa ktorého verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými
predpismi. Prostriedky štátneho rozpočtu možno použiť len na účely, na ktoré boli ustanovené zákonom o
štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo ustanovené podľa tohto zákona.
Zásadu účelovosti použitia verejných prostriedkov tak možno definovať ako povinnosť použiť
verejné prostriedky:
- na účely, na ktoré boli určené poskytovateľom týchto prostriedkov,
- na účely ustanovené zákonom č. 523/2004 Z.z. a zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- na účely, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, napr. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v
znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov.
V záujme bezproblémového poskytnutia a použitia rozpočtových prostriedkov v súlade s účelom je
dôležité, aby bol v rozpočte presne stanovený účel poskytnutia a použitia rozpočtových prostriedkov a aby
bol takto schválený. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že účel stanovený v rozpočte musí byť v súlade
s osobitnými predpismi (napr. zákonom č. 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z. a pod.). Zásada účelovosti sa
vzťahuje tak na poskytnutie, ako aj na použitie verejných prostriedkov.
Subjekty územnej samosprávy rozpočtové prostriedky nielen sami používajú, ale ich aj poskytujú
ďalej na ďalšie použitie iným subjektom verejnej správy alebo právnickým a fyzickým osobám mimo sektor
verejnej správy, a to v rámci svojej pôsobnosti (napr. dotácie podnikateľským subjektom, nadáciám,
neziskovým organizáciám, fyzickým osobám a pod.).
Zásada účelovosti rovnako platí na verejné prostriedky, ktoré subjekty verejnej správy poskytli na
použitie právnickým osobám verejnej správy v rámci sektora verejnej správy, ako aj na verejné prostriedky,
ktoré subjekty verejnej správy poskytli na použitie právnickým osobám a fyzickým osobám mimo sektora
verejnej správy a ktoré ich môžu použiť len v súlade s účelom použitia. Aby bola táto dôležitá zásada
dodržiavaná je dôležité, aby obec a vyšší územný celok ako poskytovatelia rozpočtových prostriedkov vždy
presne určili konkrétny účel ich použitia, napr. na realizáciu konkrétnej investičnej akcie, na obstaranie
konkrétneho hmotného či nehmotného majetku, na zabezpečenie konkrétneho projektu. Príjemca účelovo
určených rozpočtových prostriedkov ich nemôže použiť na iný účel, ak nie je schopný dodržať účel ich
poskytnutia, je povinný vrátiť finančné prostriedky bezodkladne späť do rozpočtu poskytovateľa, a to
najneskôr do skončenia lehoty rozhodnej na ich použitie, spravidla do konca rozpočtového roka.
Poskytnutie alebo použitie rozpočtových prostriedkov v rozpočte obce a v rozpočte vyššieho
územného celku v rozpore s ustanoveným účelom je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1
písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z. a v správnom konaní sa za takýto postup ukladá najprísnejšia sankcia za

porušenie finančnej disciplíny, ktorou je odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške
0,1% zo sumy, z ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia finančnej
disciplíny do dňa odvedenia finančných prostriedkov, najviac do výšky tejto sumy.
V prípade úpravy a zmien rozpočtu platí:
§ 14
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
(1) Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku
schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov 18) s
výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných
prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a
darov, ak darca určí účel daru.
(2) Príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu
rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky,
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.
(3) Obec a vyšší územný celok môžu vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d) do
31. augusta príslušného rozpočtového roka. Obec a vyšší územný celok môžu po tomto termíne vykonávať
v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu obce alebo
rozpočtu vyššieho územného celku, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na
odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, výdavkov na
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou alebo výdavkov
súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných
programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe
medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.
(4) Obec a vyšší územný celok vedú operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach
vykonaných v priebehu rozpočtového roka.
Presnejšie:
§ 14 - Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
Vysvetlenie k odseku 1
Obec a vyšší územný celok majú povinnosť v priebehu rozpočtového roka sledovať svoje rozpočtové
hospodárenie, monitorovať vývoj príjmov a tomuto vývoju prispôsobovať čerpanie výdavkov. Na základe
priebežného sledovania plnenia rozpočtových príjmov a čerpania rozpočtových výdavkov je nevyhnutné v
rozpočte obce a v rozpočte vyššieho územného celku vykonávať zmeny rozpočtu príjmov a rozpočtu
výdavkov, a to vrátane zmien programov obce a programov vyššieho územného celku. Tieto zmeny
schvaľuje príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku. Výnimkou sú účelovo určené
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
Touto zákonnou výnimkou sa vylúčilo často formálne schvaľovanie zmien rozpočtu obce a rozpočtu
vyššieho územného celku orgánmi obce a orgánmi vyššieho územného celku pri poskytnutých účelovo
určených rozpočtových prostriedkoch; v týchto prípadoch išlo o poskytnutie prostriedkov účelovo určených,
čo ovplyvnilo príjmovú stránku rozpočtu a následne o ich použitie v súlade s konkrétnym účelom stanoveným

zákonom alebo poskytovateľom či darcom, čo zase ovplyvňovalo výdavkovú stránku rozpočtu. So
zavedením programového rozpočtu sa ustanovilo pre obce a vyššie územné celky oprávnenie vykonávať
zmeny programov v rozpočte obce a rozpočte vyššieho územného celku.
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b)
zákona o obecnom zriadení je k schvaľovaniu zmien rozpočtu oprávnené obecné zastupiteľstvo. Orgánom
vyššieho územného celku je zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda samosprávneho kraja. V súlade
s ustanovením § 11 ods. 2 zákona o samosprávnych krajoch je k schvaľovaniu zmien rozpočtu oprávnené
zastupiteľstvo vyššieho územného celku. Zmeny rozpočtu vrátane zmien programov rozpočtu teda
schvaľuje orgán príslušný podľa cit. predpisov. Tento orgán, ktorým je zastupiteľstvo, má oprávnenie
rozhodnúť, že zmeny rozpočtu vrátane zmien programov, môže v rozsahu určenom týmto orgánom
vykonávať starosta obce a predseda samosprávneho kraja.
Starosta obce a predseda samosprávneho kraja môže tak vykonávať zmeny rozpočtu obce a
rozpočtu vyššieho územného celku, len ak im túto právomoc zastupiteľstvo postúpi a navyše len v rozsahu,
v akom im ho vymedzí. Starosta a predseda samosprávneho kraja si nemôže sám stanoviť kompetenciu
schvaľovať zmeny rozpočtu a ani určiť rozsah schvaľovania týchto zmien. Zastupiteľstvo musí
oprávnenie pre starostu a predsedu samosprávneho kraja (schvaľovať zmeny rozpočtu) schváliť
uznesením. Stanovenie rozsahu schvaľovania zmien rozpočtu ako aj zmien programov je plne v
kompetencii zastupiteľstva. Zastupiteľstvo môže určiť, či starosta a predseda samosprávneho kraja bude
schvaľovať zmeny rozpočtu v plnom rozsahu (v praxi veľmi ojedinelé prípady), ale môže tento rozsah
obmedziť napr. na minimum alebo mu oprávnenie schvaľovať zmeny rozpočtu vôbec neudelí (v praxi sú
tieto prípady veľmi časté).
Pri stanovení rozsahu schvaľovania zmien rozpočtu pre starostu a predsedu samosprávneho kraja je
možné vychádzať z obsahu jednotlivých rozpočtových opatrení (presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a povolené prekročenie a
viazanie výdavkov). Vychádzajúc z obsahu rozpočtových opatrení zadefinovaných v § 14 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z. z. sa môže určiť, že v kompetencii starostu a predsedu samosprávneho kraja je schvaľovať
len:
- zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.,
konkrétne presunmi rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky - rozsah povolených presunov je možné zúžiť buď stanovením limitu objemu
rozpočtovaných prostriedkov, ktoré môže starosta alebo predseda samosprávneho kraja presunúť, alebo
určením ekonomického charakteru výdavkov, (napr. obmedzením tejto kompetencie len na bežné výdavky s
výnimkou mzdových výdavkov a pod.)
- zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.,
konkrétne povoleným prekročením výdavkov - aj v tomto prípade sa rozsah môže obmedziť stanovením
limitu objemu rozpočtovaných prostriedkov, o ktoré sa môžu prekročiť výdavky len na základe rozpočtového
opatrenia vykonaného starostom alebo predsedom samosprávneho kraja; ďalšie obmedzenie môže byť
vykonané určením ekonomického charakteru výdavkov, pri ktorých je možné povoliť vyššie čerpanie
výdavkov alebo, naopak, u ktorých výdavkov toto možné nie je (obvykle výdavky na platy, na reprezentačné,
kapitálové výdavky a pod.).
Vysvetlenie k odseku 2
Zmeny rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku počas príslušného rozpočtového roka
možno vykonať rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky,
- uvedený postup sa realizuje tak, že rozpočtovaný výdavok sa neuskutoční (dôvody neuskutočnenia
rozpočtového výdavku môžu byť rôzne) a umožní sa rozpočtovanie nevyhnutného výdavku, ktorý v rozpočte
obce či v rozpočte vyššieho územného celku nebol zabezpečený (takto uvoľnenými finančnými
prostriedkami sa uhradí nevyhnutný a neočakávaný výdavok),

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,
- toto rozpočtové opatrenie sa uplatní v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému rozpočtu alebo
v prípade, ak príjmy nebudú plnené v súlade so schváleným rozpočtom,
c) povolené prekročenie a viazanie rozpočtovaných výdavkov,
- toto rozpočtové opatrenie sa uplatní v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému rozpočtu, čím
sa umožní prekročenie čerpania rozpočtovaných výdavkov alebo v prípade neplnenia rozpočtovaných
príjmov, kedy bude nutné viazať rozpočtové výdavky,
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií,
- toto rozpočtové opatrenie sa uplatní v prípade, že obec a vyšší územný celok sa rozhodnú v priebehu
rozpočtového roka zapojiť do rozpočtu cez príjmové finančné operácie mimorozpočtové zdroje, čím dôjde k
prekročeniu finančných operácií alebo sa naopak rozhodne niektoré zo schválených finančných operácií
nerealizovať a tak dôjde k viazaniu rozpočtových operácií.
Zmeny rozpočtu sa vykonávajú rozpočtovými opatreniami a ich forma závisí od orgánu, ktorý má
oprávnenie tieto zmeny schvaľovať:
a) v prípade zastupiteľstva - zmeny rozpočtu budú schválené uznesením zastupiteľstva,
b) v prípade starostu a predsedu samosprávneho kraja - zmeny rozpočtu budú vykonané na základe
rozhodnutia starostu a predsedu samosprávneho kraja.
V uznesení alebo internom rozhodnutí bude vždy uvedené, na základe akej právnej úpravy sa
zmena rozpočtu vykonáva.
-

Poskytnutie alebo použitie rozpočtových prostriedkov v rozpočte obce a v rozpočte vyššieho územného
celku v rozpore s ustanoveným účelom je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a),
zákona č. 523/2004 Z.z. a v správnom konaní sa za takýto postup ukladá najprísnejšia sankcia za
porušenie finančnej disciplíny, ktorou je odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo
výške 0,1% zo sumy, z ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia
finančnej disciplíny do dňa odvedenia finančných prostriedkov, najviac do výšky tejto sumy.

-

Poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu
čerpaniu verejných prostriedkov je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b), zákona
č. 523/2004 Z.z. Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške
porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej
disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.

-

-

Prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5, prostriedkov je
porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. f), zákona č. 523/2004 Z.z. Za porušenie
finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. f) až i) sa ukladá pokuta. Pokuta za porušenie finančnej
disciplíny podľa odseku 1 písm. f) a g) sa ukladá od 200 eur do 10 000 eur v závislosti od závažnosti
porušenia finančnej disciplíny a dĺžky trvania protiprávneho stavu. Za porušenie finančnej disciplíny
podľa odseku 1 písm. h) a i) sa pokuta ukladá od 200 eur do 3 300 eur v závislosti od závažnosti
porušenia finančnej disciplíny a dĺžky trvania protiprávneho stavu.
Subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu podľa odseku 1 písm. a) až n), je povinný
uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa
osobitných predpisov. 43) Ak sa verejné prostriedky poskytli za podmienok, ktorých nesplnenie je
spojené s povinnosťou ich vrátenia, uplatní sa pri porušení týchto podmienok rovnaký postup vrátane
sankcie ako pri porušení finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b).

(14) Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa
preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny.
(1) Porušením finančnej disciplíny je

a) poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom,
b) poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu
čerpaniu verejných prostriedkov,
c) neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu,
d) neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej správy podľa tohto alebo
osobitného zákona,
e) prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie verejných prostriedkov,
f) prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5,
523/2004 Z.z. - o rozpočtových pravidlách verejnej správy

g) umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov,
h) konanie v rozpore s § 15 až 18,
i) použitie verejných prostriedkov na financovanie, založenie alebo zriadenie právnickej osoby v rozpore s
týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,
j) nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov, § 19 ods. 4,
523/2004 Z.z. - o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov.
Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
ich použitia.

k) nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami,
l) úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami
určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov,
m) porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom
verejnej správy,
n) porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
K bodu a)
- Poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom - § 31 ods. 1 písm. a) zákona
č. 523/2004 Z. z.
Dodržanie účelu pri poskytnutí alebo použití verejných prostriedkov je najdôležitejšou zásadou pri
hospodárení s verejnými prostriedkami. Porušenie účelovosti je tak najzávažnejším porušením finančnej
disciplíny a je aj najprísnejšie sankcionované.
Ak je zákonom, zmluvou, rozhodnutím alebo iným spôsobom zadefinovaný konkrétny účel použitia
verejných prostriedkov, nie je ich možné použiť na iný účel. Rovnaká zásada sa uplatňuje aj pri poskytovaní
verejných prostriedkov; ak je zákonom, zmluvou, rozhodnutím alebo iným spôsobom zadefinovaný účel, pre
ktorý je možné poskytnúť verejné prostriedky, nie je možné ich poskytnúť v rozpore s týmto účelom.
A rovnako poskytovateľ verejných prostriedkov musí dodržiavať účel, na aký môže poskytnúť
verejné prostriedky, lebo ak ich poskytne mimo tento účel, poruší zásadu účelovosti.
Zásada účelovosti sa vzťahuje na subjekty verejnej správy, ktoré jednak verejné prostriedky v súlade
so svojím rozpočtom samy používajú (použitie verejných prostriedkov), jednak verejné prostriedky svojho
rozpočtu poskytujú na použitie (poskytnutie verejných prostriedkov).

K bodu b)
- Poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu
čerpaniu verejných prostriedkov - § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z.
Porušenie finančnej disciplíny - poskytnutie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia sa
vzťahuje len na subjekt verejnej správy, lebo len ten môže verejné prostriedky poskytnúť, a to v rámci sektora
verejnej správy alebo mimo sektor verejnej správy.
K bodu f)
- Prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy - § 31 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.

Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady,
ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a ktoré zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky
z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.
V nasledujúcich rozpočtových rokoch odporúčam tento stav uviesť do súladu s pravidlami
zostavovania rozpočtu a finančné prostriedky z uvedených účtov rozpočtovať presne na príslušných
riadkoch, ( program, podprogram, položka, podpoložka) nakoľko terajšie vykazovanie čerpania verejných
finančných prostriedkov je na uvedených účtoch neprehľadné, zmätočné a sťažujúce kontrolu čerpania
verejných finančných prostriedkov na všetkých úrovniach riadenia.
Na základe výsledku kontroly ďalej navrhujem prijať aj zmenu Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami mesta Veľký Meder nakoľko v niektorých kontrolovaných prípadoch prečerpávania
rozpočtu (uzatváranie zmlúv bez krytia v prijatom rozpočte a ich následné korigovanie rôznymi
rozpočtovými opatreniami primátora atď.) bolo toto oprávnenie zo strany primátora v niektorých
prípadoch prekročené:
§ 23 Schvaľovanie zmeny rozpočtu primátorom
3. Primátor mesta je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenie – rozpočtový presun bežných výdavkov v
rámci jednotlivého podprogramu schváleného rozpočtu mesta do výšky 0,05 % z celkového rozpočtu v
jednotlivom prípade s výnimkou mzdových výdavkov všetkého druhu.
Na základe záveru kontroly je hlavný kontrolór povinný zo zákona postupovať v zmysle § 20
odseku 4), písmena e), zákona č. 357/2015 Z.z. - o finančnej kontrole a audite a oznámiť podozrenie zo
spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu orgánom príslušným podľa
trestného poriadku alebo podľa osobitných predpisov, pričom tieto podozrenia sa v prípadoch hodných
osobitného zreteľa v návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe alebo v správe neuvádzajú.
Alebo podať návrh príslušným orgánom na začatie ďalšieho konania /na uloženie
pokuty/oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu, priestupku a iného správneho deliktu pre
porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompletná dokumentácia (doklady v spise u HK)

Vo Veľkom Mederi dňa 27.3.2020

Na vedomie:
Primátor mesta Veľký Meder
Prednosta MsÚ

............................................
Mgr. Albert Nagy
hlavný kontrolór mesta

