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ZOZNAM SKRATIEK
SKRATKA
NKÚ SR
MF SR
NZF
EÚ
ŠR
ŠFRB
AF
zákon o NKÚ SR
zákon o obecnom zriadení
zákon o rozpočtových pravidlách
verejnej správy
zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy
zákon o účtovníctve
zákon o finančnej kontrole
zákon o slobodnom prístupe
k informáciám
zákon o obmedzení platieb
v hotovosti
stavebný zákon
katastrálny zákon
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
zákonník práce
zákon o rozpočtovej zodpovednosti

opatrenia MF SR

VÝZNAM
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Návratné zdroje financovania
Európska únia
Štátny rozpočet
Štátny fond rozvoja bývania
Audiovizuálny fond
Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 311/2002 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 08. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým
sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení
neskorších predpisov a Opatrenie MF SR č. MF/16786/200731, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce
a vyššie územné celky
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1

CIEĽ KONTROLNEJ AKCIE

Pri
kontrolách
hospodárenia
s verejnými
prostriedkami a nakladania s majetkom miest
v predchádzajúcom období boli zistené závažné
nedostatky týkajúce sa plnenia povinností územnej
samosprávy, vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov. Kontrolná akcia úzko súvisela
s nosnou témou NKÚ SR, ktorou je zvýšenie kvality
života, a s koncepciou realizácie kontrolnej činnosti,
týkajúcej sa periodicity výkonu takýchto kontrol
v okresných mestách.

Cieľom kontrolnej akcie bolo overiť, aký vplyv malo
hospodárenie miest na udržateľnosť financií,
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov
pri
hospodárení
s verejnými
prostriedkami a nakladania s majetkom miest,
zhodnotenie
účinnosti
prijatých
opatrení
na
odstránenie
zistených
nedostatkov
z predchádzajúcich kontrol NKÚ SR v oblasti
dodržiavania právnych predpisov pri hospodárení
s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom
miest vo vzťahu k zlepšeniu, resp. zhoršeniu vývoja
preukázaného stavu v kontrolovanom období.

Účelom kontrolnej akcie bolo preverenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi
pri hospodárení s verejnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom miest, ktoré sú sídlom okresu,
vrátane preverenia a vyhodnotenia plnenia opatrení prijatých mestami v predchádzajúcom období.
Predmetom kontroly vo vybraných okresných mestách bol rozpočet a výsledky rozpočtového
hospodárenia, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými
prostriedkami, nakladanie s majetkom a zhodnotenie vnútorného kontrolného systému.

2

RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE

Kontrola bola vykonaná v 16 okresných mestách:
Brezno, Bytča, Kežmarok, Levoča, Malacky, Nové
Zámky, Pezinok, Považská Bystrica, Poprad, Skalica,
Sobrance, Šaľa, Turčianske Teplice, Tvrdošín,
Žarnovica a Žiar nad Hronom za kontrolované
obdobie roka 2014. V niektorých prípadoch

3
3.1

vzhľadom na stav a povahu preverovaných
nedostatkov
a potrebu
ich
objektívneho
zhodnotenia boli preverované predchádzajúce roky,
resp. rok 2015. Kontrola vo všetkých mestách bola
vykonaná v rozsahu, ktorý bol definovaný
predmetom kontroly.

ZISTENIA A ODPORÚČANIA
ROZPOČET MESTA A VÝSLEDKY
ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

3.1.1

Zostavenie, schvaľovací proces, zmeny
rozpočtu a jeho plnenie

Návrhy rozpočtov štrnástich okresných miest na rok
2014 boli zostavené a schválené mestskými
zastupiteľstvami ku koncu predchádzajúceho
rozpočtového obdobia, okrem rozpočtov miest
Sobrance a Šaľa, ktoré do ich schválenia v roku
2014 hospodárili v rozpočtovom provizóriu.
Schválený rozpočet príjmov za všetky mestá
predstavoval sumu 229,76 mil. eur, pri schválených
výdavkoch v sume 229,36 mil. eur.

Mestá v priebehu roku 2014 rozpočtovými
opatreniami, okrem mesta Skalica, navýšili príjmovú
časť rozpočtu o sumu 21,43 mil. eur a výdavkovú
časť celkom o sumu 21,12 mil. eur.
Preverením plnenia príjmovej časti rozpočtov miest
Brezno, Tvrdošín a Žarnovica, bolo dosiahnuté
vyššie plnenie príjmov v porovnaní s ich úpravami,
ktoré sa pohybovalo v priemere na úrovni
100,52 %. Vo finančnom vyjadrení mestá
hospodárili s príjmami, vrátane finančných operácií,
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v sume nižšej o 24,88 mil.
s ich upravenými hodnotami.

eur

v porovnaní

Výdavky miest, vrátane finančných operácií,
v porovnaní s ich upravenými sumami boli
v skutočnosti čerpané v nižšej sume o 28,81 mil.
eur.
NKÚ SR preveril z rozpočtov miest príjmy v sume
11,49 mil. eur a výdavky v sume 38,37 mil. eur
(5,08 % dosiahnutých príjmov a 17,31 % skutočných
výdavkov).
Kontrolou tejto oblasti boli zistené nedostatky
v dodržiavaní zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v sume 1,24 mil. eur, keď
napríklad:
- mesto Žiar nad Hronom niektoré svoje príjmy
a výdavky, vykázané vo finančnom výkaze
o plnení rozpočtu, nezahrnulo do rozpočtu,
resp. nevykonávalo priebežnú zmenu svojho
rozpočtu
- mesto Kežmarok poskytlo školám nevyčerpané
účelovo určené prostriedky z roku 2013
pred uskutočnením rozpočtového opatrenia
- mestá Kežmarok, Levoča, Považská Bystrica
a Skalica čerpali v niektorých prípadoch vyššie
výdavky, ako mali v rozpočte schválené, resp.
mesto Skalica realizovalo úhrady časti bežných
výdavkov bez ich schválenia v rozpočte.
Mesto
Skalica
pri
zostavení
rozpočtu,
do výdavkových finančných operácií, ktoré
sú
súčasťou
rozpočtu
mesta
a ktorými
sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných
fondov
mesta,
realizujú
sa
NZF
a ich splácanie, zahrnulo aj úhradu predpokladanej
straty mestskej spoločnosti s ručením obmedzeným
za rok 2013 v sume 1,26 mil. eur, ktorá podľa
zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy nie je výdavkovou finančnou
operáciou.
V priebehu roka mesto postupne uhrádzalo
z rozpočtu výdavky na úhradu straty tejto
spoločnosti spolu v sume 731 000 eur, čo malo
za následok porušenie finančnej disciplíny, keďže
verejné prostriedky boli použité na financovanie
tejto právnickej osoby v rozpore so zákonom
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a aj nad
rámec Obchodného zákonníka. Preverením
realizovaných úhrad tejto straty bolo mestu
v štyroch prípadoch preukázané, že zrealizovalo
platby v sume 260 000 eur ešte pred predložením

výsledkov hospodárenia tejto spoločnosti za rok
2013 mestskému zastupiteľstvu, čím mesto
v danom období nezachovalo hospodárnosť,
efektívnosť
a účinnosť
použitia
verejných
prostriedkov
podľa
zákona
o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
Vzhľadom na zistené nedostatky bol preverený
aj rok 2013. Mesto rovnako aj v tomto období
pri zostavení rozpočtu, ako aj pri úhrade straty
mestskej spoločnosti za rok 2012 v celkovej sume
1,40 mil. eur uplatnilo rovnaký postup ako v roku
2014. Porušenia všeobecne záväzných právnych
predpisov mestom sa primerane vzťahovali aj na
toto rozpočtové obdobie. Kontrolou bolo tiež
zistené, že vyššie uvedené poskytnutie finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta v rokoch 2013
a 2014 bolo štátnou pomocou podľa zákona
o štátnej pomoci. Mesto ako poskytovateľ štátnej
pomoci nepreukázalo NKÚ SR splnenie zákonnej
povinnosti požiadať Európsku komisiu pred
poskytnutím
štátnej
pomoci
o schválenie
jej poskytnutia.
3.1.2

Záverečný účet mesta

Všetky mestá po skončení rozpočtového roka
spracovali
údaje
o svojom
rozpočtovom
hospodárení súhrnne do záverečného účtu.
Schodok rozpočtu bol dosiahnutý v ôsmich
mestách. V porovnaní s upraveným rozpočtom
všetky mestá okrem mesta Skalica, dosiahli
v skutočnosti za rok 2014 lepší výsledok
hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu.
Preverením obsahových náležitostí záverečných
účtov miest podľa zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy bolo preukázané,
že tieto neobsahovali:
- správne údaje o plnení rozpočtu, spôsobené
nesprávnym
uplatnením
rozpočtovej
ekonomickej klasifikácie pri triedení prijatej
dotácie v sume 28 500 eur mestom Kežmarok
- hodnotenie plnenia programov mestom
Levoča
- prehľad o stave a vývoji dlhu, a úplný prehľad
o všetkých poskytnutých dotáciách mestom
Žarnovica.
Kontrolou správnosti určenia vykázaného výsledku
rozpočtového
hospodárenia,
boli
zistené
nedostatky v dodržiavaní zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, keď (mesto):
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-

-

-

-

3.1.3

Kežmarok do bežných príjmov nezahrnul
sumu 28 500 eur, získanú z dvoch
realizovaných
národných
projektov,
a nesprávne financoval schodok rozpočtu
v sume 9 700 eur, z nevyčerpaných účelovo
určených
finančných
prostriedkov
poskytnutých zo ŠR v roku 2012
Levoča nesprávne vyčíslila výsledok
rozpočtového hospodárenia ako prebytok
v sume 5 200 eur, keď v skutočnosti
dosiahla schodok v sume 514 800 eur
Skalica tvorila rezervný fond v sume 54 700
eur zo zostatku finančných operácií, ktoré
predstavovali NZF
Žiar nad Hronom nezahrnul do výsledku
hospodárenia
sumu
26 700
eur,
predstavujúcu
nevyčerpané,
účelovo
určené
prostriedky,
poskytnuté
v predchádzajúcich rokoch.
Stav a vývoj dlhu mesta

V preverovanom období predstavoval celkový
objem bankových úverov a výpomocí miest sumu
34,27 mil. eur. Z tohto objemu dlhodobé bankové
úvery predstavovali sumu 31,82 mil. eur a bežné
bankové úvery sumu 2,45 mil. eur.
Medziročne došlo k zníženiu bankových úverov
a výpomocí celkom o 0,53 %. Pokles zostatku
bankových úverov a výpomocí bol zaznamenaný
v trinástich mestách o objeme 2,24 mil. eur;
a nárast v mestách Považská Bystrica, Skalica
a Turčianske Teplice, spolu v sume 2,06 mil. eur.
Zároveň bol zaznamenaný medziročný nárast:
- dlhodobých bankových úverov o 2,16 mil. eur
pri uvádzaných mestách a meste Šaľa,
- bežných bankových úverov o 0,38 mil. eur pri
mestách Kežmarok, Malacky, Pezinok,
Považská Bystrica, Sobrance, Turčianske
Teplice a Žarnovica.
V ostatných mestách predstavoval medziročný
pokles dlhodobých bankových úverov sumu 1,72
mil. eur a bežných bankových úverov o sumu
jedného milióna eur.
V kontrolovanom období mestá Levoča, Pezinok,
Nové Zámky, Sobrance, Skalica a Šaľa uzatvorili
zmluvy o poskytnutí 11 bankových úverov
so zostatkom k 31.12.2014 v sume 2,66 mil. eur.
Úvery so ŠFRB uzatvorili mestá Levoča, Žarnovica

a Turčianske Teplice; zostatok ich
ku koncu roka 2014 bol dva milióny eur.

splácania

Celková suma dlhu miest, okrem mesta Tvrdošín,
predstavovala v preverovanom období podľa
zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, bez pôžičky z AF, zo ŠFRB a NZ zdrojov
prijatých na predfinancovanie realizácie spoločných
programov SR
a EÚ sumu 33,72 mil. eur.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k jeho
zníženiu o 0,12 % a s rokom 2012 o 4,72 %.
Preverené boli za dané obdobie aj podmienky
prijatia NZF podľa zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Z preverených údajov a vykonaného výpočtu
vyplýva, že dlhová služba a pomer dlhu
v kontrolovanom období nedosiahli hranice určené
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
a boli
v súlade
s legislatívou
upravujúcou túto oblasť. Mestá tak mali
do ďalšieho obdobia vytvorené rezervy na prijatie
nových NZF.
Kontrolou vykazovania zostatkov bankových úverov
k 31.12.2014 podľa opatrenia MF SR a dodržiavania
podmienok na prijatie NZF podľa zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli zistené tieto nedostatky:
- mestá Levoča a Poprad vo finančnom výkaze
o stave bankových účtov a záväzkov obcí
nesprávne uviedli zostatok bankových úverov
a výpomocí prijatých na zabezpečenie
financovania spoločných programov SR a EÚ
v sume 116,9 tis. eur
- hlavný kontrolór mesta Považská Bystrica
preveril dodržiavanie podmienok na prijatie
NZF za roky 2012 a 2013 až po podpise
úverových zmlúv, a hlavný kontrolór mesta
Žarnovica tieto podmienky nepreveril pri prijatí
NZF zo ŠFRB.
Dlh miest - vrátane AF, zostatkov úverov ŠFRB
a NZF, prijatých na predfinancovanie realizácie
spoločných programov SR a EÚ - k 31.12.2014
predstavoval spolu 71,73 mil. eur. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom došlo k jeho nárastu
o 1,18 % a s rokom 2012 o 1,79 %.
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3.2

DODRŽIAVANIE VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
PRI HOSPODÁRENÍ S VEREJNÝMI
PROSTRIEDKAMI

3.2.1

Správnosť financovania, oprávnenosť
a opodstatnenosť pri hospodárení
s finančnými prostriedkami

Kontrolou správnosti financovania, oprávnenosti
a opodstatnenosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami miest boli preverené príjmy
a výdavky v celkovom objeme 49,86 mil. eur
(11,12 % celkových príjmov a výdavkov miest).
V oblasti poskytovania dotácií podľa zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
boli zistené nedostatky v sume 595 690 eur, a to
v týchto prípadoch:
- poskytnutia dotácií na mzdové prostriedky
právnickej osobe a obci na účely ozdravenia
životného prostredia pri prevádzkovaní skládky
tuhého komunálneho odpadu, bez povinnosti
jej zúčtovania mestom Skalica
- poskytnutia
dotácií
fyzickým
osobám
nepodnikateľom mestom Turčianske Teplice
a občianskemu združeniu nezaloženému
mestom Žiar nad Hronom
- nedodržania podmienok určených všeobecne
záväzným nariadením pri poskytovaní, použití
a vyúčtovaní dotácií (mestá Brezno, Bytča,
Malacky, Nové Zámky, Poprad a Sobrance).

-

-

-

úhrad právnych služieb mestom Považská
Bystrica v sume 9 550 eur, pri ktorých bol
dohodnutý nárok na mesačnú paušálnu
odmenu i v prípade, že konkrétna právna
pomoc poskytnutá nebola
výdavkov na reprezentačné účely mestom
Sobrance v sume 4 460 eur, keď tieto
vo viacerých prípadoch neboli doložené
dokladmi preukazujúcimi ich nevyhnutnosť
v rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte
mesta
neefektívneho
a neúčinného
využitia
poskytnutej dotácie z Úradu vlády SR v sume
15 470 eur, na výstavbu multifunkčného
ihriska v meste Sobrance.

Preverením príjmov a výdavkov súvisiacich
s dodržiavaním zákona o obmedzení platieb
v hotovosti bolo zistené jeho porušenie, keď mesto
Bytča prijalo hotovosť do pokladne v sume
5 320 eur za predaj pozemku, a v priebehu roka
vyplatilo futbalovému klubu dotáciu z pokladne
mesta v sume 25 990 eur, ktorá tak v súčte
prevýšila zákonom povolenú hranicu.
Obdobný nedostatok bol preukázaný aj v meste
Sobrance, ktoré z pokladnice vyplatilo preddavok
v sume 12 270 eur a následne do pokladne prijalo
hotovosť v sume 6 500 eur, týkajúcu sa zúčtovania
časti poskytnutých preddavkov v hotovosti
primátorom mesta.
3.2.2

Kontrolou dodržiavania zákona o rozpočtových
pravidlách
územnej
samosprávy
a zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri
poskytovaní verejných prostriedkov na bežné
a kapitálové výdavky miest boli zistené nedostatky
v sume 1 280,49 tis. eur, a to v týchto prípadoch:
- vyššieho čerpania výdavkov mestami Brezno
a Žiar nad Hronom, ktoré neboli v rozpočte
kryté vôbec, resp. boli kryté len čiastočne
- uskutočnením výdavkov miestami Turčianske
Teplice a Žiar nad Hronom, ktoré zaťažili
nasledujúci
rozpočtový
rok
z dôvodu
nedostatkov zdrojov v danom roku
- nedodržania spôsobu poskytnutia preddavkov,
prípadne ich zaúčtovania (mestá Bytča,
Považská Bystrica, Kežmarok, Nové Zámky
a Skalica).
Nezabezpečenie
hospodárneho,
efektívneho
a účinného použitia verejných prostriedkov podľa
tohto zákona bolo zistené v prípadoch:

Preverenie správnosti vedenia
účtovníctva a zostavenia účtovnej
závierky

V rámci kontroly bolo preverené dodržiavanie
zákona o účtovníctve, dodržiavanie platných
postupov účtovania nákladov a výnosov miest.
Celkové zistené nezrovnalosti v oblasti účtovníctva,
vrátane nedostatkov postupov účtovania, boli
vyčíslené v objeme 3,13 mil. eur a týkali
sa napríklad:
- nerozlišovania
úrokov
z úverov
podľa
účtovného obdobia, ktorého sa týkali
- nepreukázateľnosti účtovných záznamov pri
odberateľských faktúrach, ktorých obsah
nedokazoval fakturovanú skutočnosť priamo
ani nepriamo súvisiacu s obsahom iných
preukázateľných účtovných záznamov
- neúčtovanie
a nevykazovanie
účtovných
prípadov v období, s ktorými tieto časovo
a vecne súviseli
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nesprávne vykonaných opráv účtovných
dokladov, čím zároveň nebolo dodržané prijaté
opatrenie z predchádzajúcej kontroly
nesprávneho
financovania
kapitálových
výdavkov z bežných výdavkov, keď zúčtovanie
technického zhodnotenia do nákladov malo
dopad na správnosť vykázaného majetku
v súvahe a nákladov vo výkaze zisku a strát
účtovného obdobia, a zároveň ovplyvnilo výšku
bežných a kapitálových výdavkov finančného
výkazu o plnení rozpočtu
nesprávneho
zaúčtovania
poskytnutých
prevádzkových preddavkoch
nezaúčtovania
finančných
prostriedkov
rezervného
fondu
na
samostatnom
analytickom účte
nesprávneho zaúčtovania transferov ako
služieb.

Ďalšie porušenia zákona o účtovníctve, zistené
pri kontrole majetku a záväzkov, sú uvedené
v nasledujúcej kapitole.

3.3

-

-

-

-

-

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

3.3.1

Správnosť a úplnosť evidencie majetku
a záväzkov

Kontrolou nakladania s majetkom mesta bolo
zistených celkom 611 nedostatkov. Tieto sa týkali
napríklad 389 porušení zákona o majetku obcí
v sume 535 900 eur, 189 porušení zákona
o účtovníctve a súvisiacich opatrení MF SR v sume
2,14 mil. eur a 28 nedostatkov v oblasti zápisu
vlastníckych práv podľa zákona o katastri
nehnuteľností.
V oblasti správnosti a úplnosti evidencie majetku
a záväzkov miest boli zistené nedostatky
v dodržiavaní zákona o účtovníctve a postupov
účtovania v 13 mestách (okrem miest Malacky,
Tvrdošín a Považská Bystrica), ktoré sa týkali
napríklad:
- oneskoreného
zaradenia
dlhodobého
hmotného majetku do užívania (mesto
Brezno)
- neocenenia,
resp.
neevidovania
dlhodobého hmotného majetku v účtovnej
evidencii,
čo malo za následok vykázanie nižších
majetkových aktív mesta oproti skutočnosti
(mestá Bytča, Levoča, Skalica, Sobrance
a Turčianske Teplice)

-

-

-

-

nezaúčtovania
vyradenia
dlhodobého
hmotného majetku v deň vzniku účtovného
prípadu (mesto Kežmarok)
nezaradenia
dokončených
investícií,
stavieb, resp. technického zhodnotenia
majetku na príslušné majetkové účty
(mestá Kežmarok, Levoča a Žiar nad
Hronom)
evidencie pozemkov bez ich analytickej
evidencie podľa druhu dlhodobého
hmotného majetku z dôvodu rozdielnosti
ich ceny, prípadne podľa jednotlivých
položiek tohto majetku, spôsobom
slúžiacim na jeho presnú identifikáciu
(mestá Kežmarok, Šaľa a Žarnovica)
nesprávneho
ocenenia
pozemkov
a nesprávneho zaúčtovania dlhodobého
hmotného majetku na príslušný majetkový
účet pri jeho vyradení (mesto Nové Zámky)
netvorenia
opravných
položiek
k pohľadávkam,
pri
ktorých
bolo
opodstatnené predpokladať, že ich dlžníci
nezaplatia, prípadne ich nesprávna
evidencia
a členenie
k daňovým
a nedaňovým pohľadávkam (mestá Skalica,
Šaľa a Žiar nad Hronom)
zaúčtovania
majetku,
ku
ktorému
už neexistovalo vlastnícke právo (mesto
Pezinok)
nezaúčtovania vzniku pohľadávky z predaja,
resp. prenájmu majetku (mestá Poprad
a Skalica)
nezaúčtovania nájomného za užívanie
nebytových priestorov mestom ako
nájomcom do nákladov bežného obdobia
a ani
nevytvorenia
rezervy
na
nevyfakturovaný
nájom
týchto
priestorov (mesto Skalica)
nesprávnej doby odpisovania nájomných
domov podľa doby ich užívania (mesto
Šaľa).

Preverením oblasti vykonávania inventarizácie
majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
podľa zákona o účtovníctve, boli zistené nedostatky
v siedmich mestách. Nezrovnalosti v tejto oblasti
sa týkali:
- nedodržania termínu vykonania fyzickej
inventúry zásob mestom Bytča
- nevysporiadania inventarizačných rozdielov
do príslušného obdobia, do ktorého patrili
(mestá Kežmarok, Malacky a Šaľa)
- inventúrnych súpisov, ktoré neobsahovali
zákonom stanovené náležitosti, prípadne
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neboli vôbec vypracované (mestá Poprad,
Skalica, Šaľa a Žarnovica)
nesprávne vykonanej dokladovej inventúry
hmotného a obežného majetku mestom
Skalica, keď príslušné inventúrne súpisy
nezachycovali skutočnú výšku tohto majetku
inventarizačný zápis mesta Šaľa neobsahoval
porovnanie majetku so všetkými účtami
majetku.

Preverením zápisov dlhodobého hmotného
majetku podľa zákona o katastri nehnuteľností bolo
v mestách Poprad, Šaľa a Žarnovica, a to v 28
prípadoch preukázané, že údaje o nájomnom práve,
vyplývajúce z uzatvorených nájomných zmlúv
na prenájom pozemkov, uzatvorených na dobu
neurčitú, neboli zapísané v katastri nehnuteľností.
3.3.2

Nakladanie s majetkom a majetkovými
právami

Kontrolou nakladania s majetkom a majetkovými
právami so zameraním na ich prevod a prenájom
boli nedostatky týkajúce sa neplnenia povinností
miest vyplývajúcich zo zákona o majetku obcí:
–
keď zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta neupravovali nakladanie
s cennými papiermi a spôsoby výkonu práv
vyplývajúcich
z vlastníctva
cenných
papierov
a majetkových
podielov
na právnických osobách založených obcou
alebo v ktorých má obec postavenie
ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv
s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť
nakladania s majetkom (mestá Bytča,
Skalica, Tvrdošín a Žarnovica)
–
keď v 86 prípadoch nebola dodržaná
zákonnosť
postupov pri prevodoch
a prenájme majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (Brezno, Skalica,
Tvrdošín a Turčianske Teplice)
–
keď v jednom prípade mesto Brezno
uzatvorilo zmluvu o nájme pozemku s iným
uchádzačom než tým, ktorý bol vybraný
komisiou pri vyhodnotení predložených
ponúk
–
keď v troch prípadoch pri predaji a v piatich
prípadoch pri prenájme hmotného majetku
obchodnou verejnou súťažou mesto
Turčianske Teplice nezverejnilo zámery
v regionálnej tlači
–
keď v štyroch mestách nebola v niektorých
prípadoch dodržaná povinnosť majetok
mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať

–

–

–

(mestá Brezno, Bytča, Sobrance a Žiar nad
Hronom)
keď
v šiestich
prípadoch
prenájom
nebytových priestorov nemalo mesto
Tvrdošín
schválené
mestským
zastupiteľstvom
keď tri mestá neviedli dôsledne vo svojom
účtovníctve dlhodobý hmotný majetok
zapísaný na listoch vlastníctva, resp. podľa
údajov z registra obnovenej evidencie
pozemkov katastra nehnuteľností (mestá
Bytča, Skalica a Turčianske Teplice)
keď v jednom prípade mesto Skalica
neviedlo vzniknuté pohľadávky z predaja
pozemkov vo svojom účtovníctve.

Kontrolou nakladania s majetkom mesta boli
zistené
nedostatky
v dodržiavaní
zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, týkajúce
sa nehospodárneho vynakladania verejných
prostriedkov alebo ich použitia v rozpore s účelom:
- v prípade úhrad za nevyužitú urbanistickú
štúdiu
mestom Levoča a vypracovanú
štúdiu využitia geoprojetku mestom
Sobrance
- v prípade spätného odkúpenia dlhodobého
hmotného majetku mestom Skalica
- v prípade úhrad nákladov za služby
súvisiacimi
s prenájmom
nebytových
priestorov za nájomcu mestom Žiar nad
Hronom
- v prípade úhrad nákladov za služby
súvisiacimi
s prenájmom
nebytových
priestorov za nájomcu mestom Žiar nad
Hronom
- v prípade vkladu do nezaloženej obchodnej
spoločnosti mestom Sobrance.
Kontrolou NKÚ SR boli zistené aj porušenia:
- platných zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom v mestách Brezno, Bytča,
Malacky, Skalica, Turčianske Teplice a Žiar
nad Hronom, a to pri uzatváraní zmluvných
vzťahov
- zákona
o rozpočtovej
zodpovednosti
mestom Žiar nad Hronom, keď schválený
rozpočet
neobsahoval
očakávanú
skutočnosť
za
predchádzajúci
rok
a skutočnosť za roky 2012 a 2011
- zákonníka práce mestom Považská Bystrica,
a to nevykonaním inventarizácie pri
uzatvorení, resp. zániku dohôd o hmotnej
zodpovednosti
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3.4

stavebného zákona, realizáciou stavebných
prác bez právoplatného stavebného
povolenia v meste Považská Bystrica
zákona o verejnom obstarávaní, keď mesto
Poprad
dve
zákazky
nezverejnilo
v profile verejného obstarávateľa a keď
mesto
Žarnovica
dve
obstarania
na výber dodávateľov nevykonalo formou
podlimitnej zákazky
Občianskeho zákonníka pri uzatváraní
zmluvných vzťahov mestami Brezno,
Žarnovica a Žiar nad Hronom
opatrení MF SR, týkajúcich sa nesprávne
uplatnenej
rozpočtovej
ekonomickej
klasifikácie a triedenia výdavkov.

PLNENIE OPATRENÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCEJ KONTROLY

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej
kontroly bola vykonaná v 15 mestách, okrem mesta
Skalica, v ktorom kontrola s takýmto zameraním
bola vykonaná prvýkrát.
V predchádzajúcom období bola v zápisnici
o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly
uložená mestám povinnosť v určených lehotách
predložiť opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov a správu o plnení, resp. splnení týchto
opatrení. Kontrolou bolo v mestách Nové Zámky
a Sobrance zistené nedodržanie lehoty predloženia
správy o splnení, resp. plnení opatrení NKÚ SR.
Na základe výsledkov z predchádzajúcich kontrol
prijali mestá celkom 217 opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov.
Nesplnené prijaté opatrenia sa týkali:
- nezosúladenia uzatvorenej zmluvy na výkon
audítorských
služieb
so
zákonom
o rozpočtových
pravidlách
územnej
samosprávy, a to mestom Brezno
- nevypracovania dodatkov k zriaďovacej
listine príspevkovej organizácie mesta Nové
Zámky, a to podľa prijatých uznesení
mestského zastupiteľstva, týkajúcich sa jej
pôsobenia a predmetu činností, právomocí
a majetku
- problematiky
udeľovania
odmien
zamestnancom mesta Nové Zámky podľa
zákona
o odmeňovaní
niektorých

zamestnancov
pri
výkone
práce
vo verejnom záujme
- nevykonávania
kontrol
poskytnutých
dotácií pri ich vyúčtovaní zamestnancami
mesta
Nové
Zámky,
a to
podľa
organizačného poriadku
- nevykonávania opráv účtovných písomností
podľa zákona o účtovníctve, a to mestom
Považská Bystrica
- neposkytovania preddavkov na dodávku
výkonov
a tovarov
podľa
zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
a to mestom Považská Bystrica
- neaktualizovania vnútornej smernice mesta
na zabezpečenie výkonu finančnej kontroly,
a to mestom Sobrance
- poučenia
zamestnancov
mesta
o náležitostiach
inventúrneho
súpisu
a inventarizačného zápisu v súlade so
zákonom o účtovníctve, a to mestom Šaľa
v meste Žiar nad Hronom nevypracovaním
rámcovej účtovej osnovy, ktorá mala obsahovať
všetky syntetické účty používané v príslušnom roku,
v účtovnom rozvrhu vykazovať iba účty potrebné
na zaúčtovanie účtovných prípadov bežného
účtovného obdobia, nepredkladaním správ
o výsledku následnej finančnej kontroly a správy
o kontrolnej
činnosti
za
príslušný
rok
zo strany hlavného kontrolóra mesta mestskému
zastupiteľstvu a v zákonnej lehote.

3.5

VNÚTORNÝ KONTROLNÝ SYSTÉM

Kontrolou tejto oblasti – okrem miest Bytča,
Pezinok, Šaľa, Turčianske Teplice a Tvrdošín – bolo
zistených 104 nedostatkov pri vykonávaní
predbežnej
finančnej
kontroly
v celkovom
finančnom objeme 20,22 mil. eur. Nedostatky
sa týkali napríklad:
- nevykonávania, resp. len jej formálneho
vykonávania
- neoverenia súladu pripravovanej finančnej
operácie so schváleným rozpočtom
- nevykonávania
predbežnej
finančnej
kontroly
povereným
vedúcim
zamestnancom
a zamestnancami
zodpovednými za odborné činnosti podľa
charakteru finančnej operácie.
V oblasti následnej finančnej kontroly, vykonávanej
hlavným kontrolórom mesta, bolo zistených 16
nedostatkov, keď napríklad výsledné správy
a zápisnice o prerokovaní správ neobsahovali
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zákonom stanovené náležitosti, resp. neobsahovali
údaje o kontrolou zistených nedostatkoch.
Preverením tejto oblasti bol zistený aj rozpor
so zákonom o obecnom zriadení, keď mesto Nové
Zámky nevytvorilo účinný systém kontroly, vhodné
personálne a materiálne podmienky na jej nezávislý
výkon, predkladanie správ o výsledku kontrol
mestskému zastupiteľstvu, resp. nepreukázanie
splnenia tejto povinnosti aj v mestách Skalica a Žiar
nad Hronom.
V meste Sobrance hlavný kontrolór vykonal
následnú
finančnú
kontrolu
bez
jej
predchádzajúceho
schválenia
mestským
zastupiteľstvom.
Na základe týchto skutočností, s ohľadom na mieru
a charakter zistených nedostatkov, bol vo väčšine
prípadov vnútorný kontrolný systém miest
vyhodnotený ako dobrý, resp. primeraný.
Spoľahlivosť a účinnosť vnútorného kontrolného
systému, z pohľadu na zistené nedostatky, bola
vyhodnotená v meste Skalica ako fungujúca na
slabej úrovni.

Zavedené kontrolné postupy mesta pri vykonávaní
finančnej kontroly a ďalších činnostiach neboli
relevantné pre dosiahnutie cieľov vnútornej
kontroly a v dostatočnej miere neeliminovali riziká
vzniku významných nedostatkov pri nakladaní
s verejnými prostriedkami.
Rovnako
bol
charakterizovaný
aj vnútorný kontrolný systém mesta Žiar nad
Hronom.
Podľa
množstva
preukázaných
nedostatkov v oblasti vykonávania predbežnej
finančnej kontroly, pretože ju mesto vykonávalo
nedôkladne alebo vo väčšine prípadov len
formálne.
Mesto Sobrance systém vnútornej kontroly nemalo
navrhnutý vhodným spôsobom. Systém dostatočne
nepokrýval
napríklad
oblasti
preverovania
výhodnosti/nevýhodnosti uzatváraných zmlúv,
vymáhania pohľadávok, nevyhol sa ani formálnemu
vykonávaniu predbežnej finančnej kontroly.

Odporúčania:
Na základe záverov z kontrol, NKÚ SR navrhol celkom 40 odporúčaní, ktoré sa týkali:
-

úprav, zosúladenia a aktualizácie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom miest v oblasti
nakladania s cennými papiermi, majetkových podielov, prevodov a prenájmu majetku
zefektívnenia činnosti pri vymáhaní pohľadávok vzhľadom na ich nárast a zavedenia
účinnejšieho systému sledovania stavu pohľadávok s cieľom eliminácie ich premlčania
vypracovania, resp. novelizácie vnútorných smerníc upravujúcich finančnú kontrolu
zosúladenia prijatého etického kódexu mesta so všeobecne záväznými právnymi predpismi
zosúladenia zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave podľa
platnej legislatívy
zabezpečenia likvidácie majetku do vopred určeného termínu a preverenia splnenia tejto
povinnosti zodpovednou osobou mesta
vypracovania internej smernice upravujúcej výdavky a náklady mesta na účely reprezentácie
vykonávania pravidelných kontrol dotácií hlavným kontrolórom mesta pri ich zúčtovaní
vyhotovovania odberateľských faktúr za nájomné v súlade s uzatvorenými nájomnými
zmluvami
zabezpečenia účinného systému zverejňovania nájomných zmlúv
vypracovania internej smernice o tvorbe opravných položiek k majetku mesta.

V prílohe č. 1 sú pre informáciu uvedené finančné prehľady za jednotlivé okresné mestá.
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4

REAKCIA KONTROLOVANÝCH SUBJEKTOV

NKÚ SR počas celého výkonu kontroly aktívne
komunikoval s mestami. V dvoch prípadoch
kontrolované subjekty vzniesli námietky proti
pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných
zistení. Podľa ich charakteru a preukázateľnosti boli
v jednom
prípade
zistené
nedostatky
vyšpecifikované a doplnené, v rámci čoho bol
vypracovaný dodatok k protokolu o výsledku

5

kontroly. V zmysle zápisníc o prerokovaní protokolu
bolo prijatých celkom 225 opatrení, ktorými
sa mestá zaviazali odstrániť zistené nedostatky
a následne v ďalšom období zaslať správu o splnení,
resp. plnení týchto opatrení, ktoré bude NKÚ SR
v rámci svojej činnosti priebežne monitorovať
a vyhodnocovať.

ZÁVER

Hospodárenie
s verejnými
zdrojmi
je
celospoločensky významná téma, ktorá sa
v súčasnom období týka každého občana Slovenskej
republiky. Z toho dôvodu sa NKÚ SR v rámci plánu
kontrolnej činnosti na rok 2015 zameral na kontrolu
rozpočtu,
čerpania
verejných
prostriedkov
a použitia majetku vybraných 16 okresných miest.
Zaradenie tejto kontroly do plánu kontrolnej
činnosti NKÚ SR na rok 2015 vyplývalo z jeho
strategického plánu na roky 2013 – 2015 so
zameraním na efektívnu verejnú správu
a spokojného občana.
Kontrolná akcia bola vykonaná v súlade so zákonom
o NKÚ SR a so štandardmi, ktoré vychádzajú
zo základných princípov kontroly (ISSAI 100 – 400)
v rámci
štandardov
najvyšších
kontrolných
inštitúcií.
Pri kontrole bola použitá technika preskúmania
relevantných dokladov týkajúcich sa rozpočtov,
záverečných účtov, uzatvorených zmlúv, všeobecne
záväzných
nariadení,
uznesení
mestských
zastupiteľstiev, finančných a účtovných výkazov,
účtovných dokladov a i., rozhovorov s primátormi
a zamestnancami miest. Kontrolou boli v plnom
rozsahu naplnené ciele kontroly. NKÚ SR preveril
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov
pri
hospodárení
s verejnými
prostriedkami a pri nakladaní s majetkom.

Kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo
zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy boli zistené nedostatky, keď niektoré
mestá realizovali úhrady výdavkov vo vyššej sume
než mali schválené v rozpočte alebo nemali
schválené vôbec, čím došlo k úhrade straty
právnickej osoby mesta v rozpore s týmto zákonom,
k vyššiemu čerpaniu výdavkov, ktoré neboli kryté

rozpočtom, resp. boli kryté len čiastočne
a v niektorých prípadoch tieto výdavky zaťažili
nasledujúci rok z dôvodu nedostatku zdrojov
v danom roku, bolo zistené aj poskytovanie dotácií
nad rámec zákona, resp. ich poskytovanie osobám,
ktoré na ne nemali nárok.
Preverením dodržiavania povinností vyplývajúcich
zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy bolo v niektorých prípadoch preukázané
poskytnutie vopred písomne nedohodnutých
preddavkov,
nezúčtovanie
poskytnutých
preddavkov do konca roka, v ktorom boli
poskytnuté, poskytnutie preddavkov na obdobie
dlhšie ako tri mesiace, financovanie služieb nad
rámec osobitného predpisu, ako aj neefektívne
využitie poskytnutej dotácie na výstavbu
multifunkčného ihriska.
Kontrolou dodržiavania zákona o účtovníctve, ako
aj platných postupov účtovania boli preukázané
nedostatky, ktoré sa vo väčšine prípadov týkali
nepreukázateľnosti
účtovných
záznamov,
neúčtovania a nevykazovania účtovných prípadov
do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli,
nesprávneho vykonávania opráv účtovných
dokladov, nesprávneho financovania kapitálových
výdavkov z bežných výdavkov a nesprávneho
zaúčtovania
poskytnutých
prevádzkových
preddavkov, oneskoreného zaradenia dlhodobého
hmotného majetku do užívania, jeho neocenenia a
neevidovania
v účtovnej
evidencii,
resp.
nezaúčtovania jeho vyradenia v deň vzniku
účtovného prípadu, ďalej išlo o nezaradenie
dokončených investícií, stavieb a technického
zhodnotenia majetku na príslušné majetkové účty,
zaúčtovania majetku, ku ktorému neexistovalo
vlastnícke právo, nezaúčtovanie vzniku pohľadávok
z predaja, resp. prenájmu majetku, ako aj
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o nedostatky v oblasti vykonávania inventarizácie
majetku a záväzkov, či rozdielu majetku a záväzkov.
Preverením nakladania s majetkom a majetkovými
právami so zameraním na ich prevod a prenájom
podľa zákona o majetku obcí boli zistené
nedostatky napríklad v oblasti schvaľovacieho
procesu a dodržania lehoty zverejnenia zámeru pri
prevodoch a prenájmoch majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
nedodržania
povinnosti zverejnenia prenájmu hmotného
majetku formou obchodnej verejnej súťaže
v regionálnej tlači, nedodržania povinnosti majetok
mesta
zveľaďovať,
chrániť
a zhodnocovať,
neúplného vedenia svojho dlhodobého hmotného
majetku vo svojom účtovníctve zapísaného na
listoch vlastníctva, resp. podľa údajov z registra
obnovenej
evidencie
pozemkov
katastra
nehnuteľností.

finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v hodnote 7,42 mil. eur.
NKÚ SR vzhľadom na závažnosť jednotlivých
nedostatkov odstúpil zistenia k ďalšiemu konaniu
spolu v sume 3,92 mil. eur, a to:
- Úradu
vládneho
auditu
v sume
1,78 mil. eur
- MF SR v sume 378 150 eur
- Colnému úradu v sume 12 270 eur
- Úradu pre verejné obstarávanie v sume
1,75 mil. eur.
Zároveň na eliminovanie kontrolou zistených
nedostatkov boli mestám navrhnuté odporúčania,
ktoré boli zamerané na zosúladenia interných
smerníc miest a zmlúv s platnou legislatívou a
postupmi v oblasti vymáhania pohľadávok,
likvidácie majetku, schvaľovania a prevodu majetku
a kontrol
poskytnutých
dotácií
z vlastných
prostriedkov.

Kontrolou výdavkov a nakladania s majetkom mesta
bolo zistených celkom 85 prípadov porušenia

6

PRÍLOHA Č. 1
v Euro

Graf č. 1: Dlhová zaťaženosť na 1 obyvateľa mesta za roky 2012 – 2014
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Tabuľka č. 1: Skutočne dosiahnuté príjmy a čerpané výdavky rozpočtov okresných miest

Mesto
Brezno

Príjmová časť rozpočtu
Skutočnosť
Plnenie
k 31.12.2014
(%)
(v Euro)

Výdavková časť rozpočtu
Skutočnosť
Čerpanie
k 31.12.2014
(%)
(v Euro)

11 038 137

100,67

10 808 066

98,57

7 658 705,69

94,05

7 328 846,72

90,00

Kežmarok

14 590 375,50

96,59

13 857 655,43

91,74

Levoča

12 159 635,96

86,14

11 812 504,12

83,68

Malacky

15 260 512,31

88,11

14 853 607,49

85,76

Nové Zámky

23 063 893,60

92,38

22 867 952,35

91,60

Pezinok
Považská Bystrica

13 920 152,35
25 289 794,27

78,41
87,76

13 231 184,64
24 982 701,06

76,74
87,06

Poprad

35 402 092,36

90,54

35 248 885,15

90,14

Skalica

14 655 723,94

85,72

14 577 576,21

85,33

4 902 148,42

96,48

4 871 455,31

95,87

17 777 601,07
5 706 522,44

83,44
99,97

17 295 748,09
5 576 327,48

81,18
98,65

Tvrdošín

7 554 830,61

100,62

7 153 112,47

95,27

Žarnovica

5 101 207,13

100,28

4 986 552,42

98,03

12 227 752

93,26

12 221 107

93,21

226 309 084,65

90,10

22 167 3281,94

88,50

Bytča

Sobrance
Šaľa
Turčianske Teplice

Žiar nad Hronom
Spolu:

Tabuľka č. 2: Výsledok rozpočtového hospodárenia miest za rok 2014

Mesto

v Euro

Výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu
Rozpočet
Skutočnosť
v tom:
po úpravách
k 31.12.2014
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

Brezno

279 753

556 246

665 487

-109 241

Bytča

-346 761

101 165,66

241 326,80

-140 161,14

Kežmarok

-769 740

218 236,11

741 132,21

-522 896,10

Levoča

-579 453

-514 817,34

67 782,86

-582 600,20

Malacky

-355 786

575 46,85

1 064 104,48

-1 006 557,63

Nové Zámky

-394 866

849 881,55

1 157 267,81

-307 386,26

Pezinok

-277 083

652 608,12

734 865,75

-82 257,63

Považská Bystrica

-712 650

-635 250,49

264 474,21

-899 724,70

Poprad

-6 768 530

-2 411 965,18

1 940 331,28

-4 352 296,46

Skalica

1 975

-346 846,70

832 097,94

-1 178 944,64

Sobrance

-195 543

-146 867,35

78 155,70

-225 023,05

Šaľa

-831 014

255 406,35

405 847,86

-150 441,51

Turčianske Teplice

-707 842

-640 000,91

104 231,86

-744 232,77

-1 792 649

-1 388 479,43

732 428,74

-2 120 908,17

-886 088

-763 008,99

137 187,75

-900 196,74

Tvrdošín
Žarnovica
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Graf č. 2: Prijaté opatrenia z predchádzajúcich kontrol a ich preverenie NKÚ SR

Graf č. 3: Plnenie prijatých opatrení z predchádzajúcich kontrol preverených NKÚ SR
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Tabuľka č. 3: Celková suma dlhu miest za roky 2012 - 2014

Ukazovatele na prijatie NZF
k 31.12.2014
Mesto

Brezno
Bytča
Kežmarok
Levoča
Malacky
Nové Zámky
Pezinok
Považská Bystrica
Poprad
Skalica
Sobrance
Šaľa
Turčianske Teplice
Žarnovica
Žiar nad Hronom

Celková suma
dlhu mesta
k 31.12.2014
(v Euro)

Index dlhu
2014/2013

Index dlhu
2013/2012

celkový dlh/
skutočné
bežné príjmy
k 31.12.2013
(max. 60 %)

ročné splátky
NZF/ skutočné
bežné príjmy
k 31.12.2013
(max. 25 %)

3 617 268
312 497,88
80 703,56
2 427 754,13
2 395 875,38
3 606 436
1 868 622,63
6 601 882,51
270 023,15
4 170 331,74
1 140 334,41
3 334 139,60

0,92
0,84
0,97
0,96
0,91
0,86
0,90
1,04
0,87
1,28
2,20
0,94

0,93
0,85
0,97
1,02
0,92
0,78
0,91
1,12
0,89
0,90
1,20
0,88

32,36
4,27
0,71
24,97
21,75
18,34
15,00
28,78
0,81
40,65
26,61
28,64

5,11
0,88
2,13
5,07
3,25
12,98
1,95
0,78
0,13
5,64
1,65
4,68

510 926

1,84

1,88

11,18

1,01

417 850,37
2 965 158,16

0,81
0,93

0
0,94

12,12
26,71

5,64
3,01
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