Správa o výsledku kontroly zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých MF SR na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010 subjektom územnej
samosprávy, ktoré boli účelovo určené na bežné výdavky v meste Kežmarok
Kontrolná akcia bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2012.
Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov, zúčtovanie a účel použitia dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej
republiky (ďalej len „MF SR“) na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2010 subjektom územnej samosprávy, ktoré boli účelovo určené na bežné výdavky.
Predmetom kontroly bol rozpočet mesta Kežmarok (ďalej len „mesto“), dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších relevantných predpisov pri čerpaní
a zúčtovaní dotácií poskytnutých MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2010 a účinnosť vnútorného kontrolného systému.
Kontrola bola vykonaná v:

Mesto Kežmarok,
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO 00326283

za kontrolované obdobie roka 2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011.
Počas výkonu kontroly bolo zistené:
Rozpočet mesta na rok 2010 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa návrhu
rozpočet zabezpečoval v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, rovnorodé
triedenie príjmov a výdavkov, vrátane ich vecného vymedzenia a vrátane finančných operácií
s finančnými aktívami.
Rozpočet pre rok 2010 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva (ďalej len
„MsZ“) ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo finančnom objeme
13 099 971,00 EUR.
Mesto vykonalo rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti.
V priebehu roka 2010 schválilo MsZ zmeny rozpočtu, ktorými sa upravili konečné
plánované bežné príjmy a výdavky na predpokladaný schodok bežného rozpočtu v objeme
403 455,00 EUR. Kapitálové príjmy a výdavky boli upravené na predpokladaný prebytok
1 059 415,00 EUR. Rozpočet mesta bol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Za rok 2010 boli bežné výdavky čerpané v sume 5 419 768,00 EUR. Kapitálové
výdavky boli použité v objeme 2 669 777,00 EUR. Výdavky spolu dosiahli objem
8 089 545,00 EUR. Mesto použilo kontrolované dotácie poskytnuté MF SR na správu,
údržbu a opravu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
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Celkový objem vyššie uvedených daní v roku 2010 predstavoval sumu
3 896 503,97 EUR. Z prehľadu vyplýva, že podielové dane ako podstatná časť príjmu mesta
boli poukázané v rôznych sumách, najvyšší príjem bol zaznamenaný v mesiaci január 2010,
a to 501 310,00 EUR, najnižší bol v mesiaci jún 2010 – 53 205,00 EUR.
V dôsledku hospodárskej krízy a následného výpadku dane z príjmu fyzických osôb
mesto v rokoch 2009, 2010 získalo dotácie poskytnuté MF SR na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb, ktoré boli účelovo určené na bežné výdavky. V roku 2009 vo výške
378 509,00 EUR, v roku 2010 v sume 274 423,00 EUR a v roku 2011 neboli poskytnuté
dotácie.
Pri kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní
a zúčtovaní dotácií poskytnutých MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2010 bolo zistené:
Mesto v štyroch prípadoch v celkovej sume 44 613,84 EUR nesprávne aplikovalo účty
nákladov. Účtovalo v správnej účtovnej skupine, ale namiesto účtu na opravy a udržiavanie
použilo účet týkajúci sa ostatných služieb.
Mesto v uvedených prípadoch konalo v rozpore s opatrením MF SR (ďalej len
„opatrenie MF SR“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce
a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nesprávnym zaúčtovaním uvedených výdavkov mesto nepostupovalo v súlade so
zákonom o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o rámcových účtovných osnovách
ustanovuje MF SR opatrením a účtovná jednotka je povinná ho dodržať.
MsZ vydalo všeobecne záväzné nariadenie o kontrole vykonávanej mestskou
samosprávou a zásady činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra. Kontrolu
v zmysle tohto nariadenia vykonávali MsZ, primátor mesta, mestská rada, komisie zriadené
pri MsZ a hlavný kontrolór mesta. Mesto vykonávalo finančnú kontrolu podľa zákona
o finančnej kontrole a vnútornom audite. Výsledkom kontroly vnútorného kontrolného
systému bolo zistenie, že mesto malo v kontrolovanom období zabezpečený výkon
spoľahlivého vnútorného kontrolného systému.
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Systém vnútornej kontroly bol vyhodnotený ako dobrý.
Zhrnutie
Mesto účtovalo v štyroch prípadoch náklad v účtovnej triede v rozpore s opatrením
MF SR. Nesprávnym zaúčtovaním nákladov mesto nepostupovalo v súlade so zákonom
o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o rámcových účtovných osnovách ustanovuje MF
SR.
Na základe vykonanej kontroly mesto prijalo dve opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov.
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