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N á v r h   na   u z n e s e n i e 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 

B e r i e   n a    v e d o m i e 

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového viacročného 
rozpočtu mesta Komárno na roky 2015 - 2017. 
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D Ô V O D O V Á    S P R Á V A 

 

 

 

 

P R E D K L A T EĽ     M A T E R I Á L U: 

 

Mgr. Miklós Csintalan 

hlavný kontrolóra mesta Komárno 

 

N Á Z O V    M A T E R I Á L U: 

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového 
rozpočtu mesta Komárno na roky 2015 - 2017 
 

 

Z D Ô V O D N E N I E: 

 

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta pred jeho schválením 
v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia § 18 ods. 2 písm. b) zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 

2015 – 2017 

 

Úvod 

„Základným cieľom fiškálnej politiky Mesta Komárno má byť zabezpečenie 
dlhodobo udržateľných verejných financií“. 

V súčasnosti sú už známe štatistické východiská rozpočtov obcí na rok 2015 a na roky 
2015 – 2017, zverejnené na webovej stránke Ministerstva financií SR. Sú schválené viaceré 
zmeny v rozpočtových pravidlách, ktoré menia podmienky rozpočtového hospodárenia obcí  
s účinnosťou od roku 2015.   

Zároveň sú známe niektoré závery rokovania vlády SR s predstaviteľmi ZMOS 
a iniciovanie zmien vo východiskových parametroch rozpočtov obcí na rok 2015. 

1. Legislatívne východiská 

  Pri tvorbe rozpočtov na rok 2015 a v procese svojho rozpočtového hospodárenia v roku 
2015 musia obce zohľadňovať platné resp. navrhované znenia nasledovných dokumentov 
a legislatívnych noriem:  

 Rozpočet verejnej správy na roky 2015 – 2017, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na 
rok 2015, 

 Zákon o štátnom rozpočte na rok 2015, 

 Novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
(Boli schválené nasledovné zmeny: ďalší rozvoj RIS.SAM: od roku 2015 postupne zber finančných výkazov, 
zber účtovných výkazov; v ďalšom období aj zber štatistických údajov. Počas rozpočtového provizória obec 
nemôže poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5; počas rozpočtového provizória nesmie byť 
poslancom obecného zastupiteľstva vyplatená odmena. Zvýšenie maximálnej sumy pokuty zo 16 596 eur na 
33 000 eur). 

 Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, 
(povinnosť obce schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške 
výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených 
živelnými pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov SR a EU, ak dlh verejných financií 
presiahne hodnotu 55% HDP). V roku 2015 sa neuplatňuje. 

 Novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku,  
(Iná sadzba dane z pozemkov pre tie pozemky, na ktorých sa nachádzajú transformačné stanice 
alebo predajné stánky. Rozšírený predmet dane zo stavieb. Spresňujú sa podmienky na uplatnenie 
nároku na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, 
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Obec sa splnomocňuje ustanoviť vo 
VZN k 1. januáru zdaňovacieho obdobia zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníkovi, 
ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba. Spresňujú sa podmienky pre zníženie 
alebo odpustenie poplatku daňovníkom, ktorí sa nezdržujú v obci dlhšie ako 90 dní. Odstránenie 
administratívnej záťaže obcí v daňovom konaní zjednodušením postupu vo vyrubovacom konaní. 

 Novela zákona č. 564/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve, 

 Vyhláška ŠÚ SR č.257/2014 Z.z. štatistická klasifikácia výdavkov VS (SK COFOG): 
(ruší vyhlášku ŠÚ SR č.195/2003 Z. z., ktorou bola vydaná Štatistická klasifikácia výdavkov VS (platí do 
konca roka 2014); vyhláška ruší všeobecne štvrtú úroveň klasifikácie (okrem školstva) a má za cieľ zlepšiť 
kvalitu údajov podľa COFOG, ktoré sa povinne zasielajú EK; upresňuje sa triedenie výdavkov; zmena sa 
uplatní  prvýkrát pri zostavení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017) 
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 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2015 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych 
normách. 

2. Východiskové ekonomické parametre rozpočtu obcí uvedené v návrhu rozpočtu 
VS na roky 2015 – 2017 

Vybrané indikátory ekonomiky SR: 

 

3. Predpokladaný vývoj daňových príjmov obcí v období 2015-2017 

V zmysle novely zákona č. 564/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a podiel obcí na výnose dane z príjmov FO s účinnosťou od 01.01.2015 
bude podiel obcí 68,5%. Táto legislatívna zmena by sa mala v príjmovej časti rozpočtu 
obcí premietnuť v položke daňové príjmy, ktoré by mali byť zvýšené na sumu cca 1 950,3 
mil. eur podľa prognózy vlády. Určité zvýšenie prognózuje aj ZMOS, ale miernejšie ako 
MF SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MF SR 

 

V tis. Eur 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 N 2016 N 2017 N 

Daňové príjmy 
spolu 

1 674 254 1 721 501 1 808 455 1 793 880 1 873 193 1 979 703 2 092 858 

Z toho:    
- DPFO 

1 196 948 1 226 525 1 301 596 1 282 402 1 344 582 1 433 382 1 528 230 

- DzN 304 479 316 790 326 473 328 033 339 674 351 728 364 209 

- DzaŠS  172 188 177 737 179 980 183 041 188 533 194 189 200 015 

- DzaDP 639 449 406 404 404 404 404 

Zdroj: ZMOS 
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Očakávaný vývoj DPFO obcí 2015-2017 
(Podľa prognóz MF SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh rozpočtu obcí na roky 2015 – 2017 
(Podľa prognóz ZMOS) 

v tis. Eur 2014 R 2014 OS 2015 N 2016 N 2017 N 

Príjmy obcí  spolu 3 962 366 4 085 153 3 963 313 3 769 010 3 842 615 

daňové príjmy  1 808 455 1 793 880 1 873 193 1 979 703 2 092 858 

nedaňové príjmy 478 000 478 000 573 000 580 000 580 000 

granty a  transfery  1 097 911 1 235 273 1 177 120 869 307 829 757 

zo splátok tuz.úverov, 
pôž., pred. maj. 
úč.(FO) 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

zost.pr. z predch.rok. 
a prevod pr.z PF (FO) 252 000 252 000 150 000 150 000 150 000 

prijaté úvery  (FO) 316 000 316 000 180 000 180 000 180 000 

Výdavky obcí  spolu 3 564 009 3 696 371 3 741 205 3 541 232 3 514 090 

mzdy a odvody 1 302 412 1 302 412 1 418 654 1 401 500 1 393 900 

tovary a služby  874 228 984 894 1 034 201 1 005 545 991 219 

bežné transfery 375 791 375 791 415 785 381 003 375 787 

splácanie úrokov  29 000 29 000 30 000 31 000 31 000 

kapitálové výdavky 750 578 827 274 650 565 530 184 530 184 

úvery a účasť na 
majetku (FO)   

12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

1301,6

1438,2

1533,4

1641,2

800
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RVS 2014 2015 2016 2017

68,5% 

Podiel obcí 

Podiel obcí 

67,0% 
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splácanie istiny (FO) 220 000 165 000 180 000 180 000 180 000 

Celkový prebytok obcí 
398 357 388 782 222 108 227 778 328 525 

vylúčenie finančných 
operácií 

-346 000 -401 000 -148 000 -148 000 -148 000 

zahrnutie čas. 
Rozlíšenia 

-30 000 -30 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Schodok/prebytok 
obcí  (ESA  95) 

22 357 -42 218 64 108 69 778 170 525 

 

V roku 2015 majú obce hospodáriť s prebytkom. Očakáva sa pokračovanie v úspornom 
vynakladaní finančných prostriedkov obcí v záujme zabezpečenia plánovanej konsolidácie 
verejných financií. Východiskom rozpočtu obcí na rok 2015 je preto schválený rozpočet na rok 
2014. 

 

Prognóza podielu Mesta Komárno na výnose DPFO pre rok 2015 
(podľa prognózy MF SR zverejneného dňa 09.12.2014 na webovej stránke ministerstva) 

 

Obec 
Počet obyv. 
k 1.1.2014 

Počet 
obyv.  
62+ k 

1.1.2014 

Pdi d) 
rok 2015   

5% 
PPŽ spolu 

Pdi c) 
rok 2015      

40% 

Rok 2015 
spolu v Eur            

Komárno 34 561 6 694 515 810 50 437,0 3 320 411 8 253 570 

 

 
Prognóza dotácií na prenesený výkon štátnej správy 

(Podľa prognóz ZMOS) 

Dotácia na prenesený 
výkon pôsobnosti štátnej 
správy na obce v zmysle 
zákona č. 416/2001 Z. z. 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 Rok 2017 

v tis. 
Eur 

v tis. 
eur 

v tis. 
Eur 

v tis. eur 
v tis. 

eur 
v tis. eur 

a) MV SR - matričná 
činnosť 

5 841 5 841 5 841 5 998 6 048 6 099 

- evidencia a register 
občanov 

1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 

b) MDPT SR (bývalé 
MVRR SR)        

      z toho: 

6 207 6 218 6 218 6 218 6 218 6 218 

-  pôsobnosť 
stavebných úradov 
podľa  zákona č. 
50/1976 Zb.  

5 046 5 055 5 055 5 055 5 055 5 055 

- činnosti spojené so 
ŠFRB (79 obcí) 

1 161 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 
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c) MDPT SR - 
poz.komunikácie     

       špeciálne úrady 

285 286 286 286 286 286 

d) MŠVVaŠ SR - 
školstvo (ZŠ) 

603 563 633 723 654 837 679 281 679 281  679 281  

e) MPŽPaRR SR - 
ochrana pred  
povodňami 

588 567 507 507 507 507 

      Dotácie spolu  618 282 648 433 669 487 694 088 694 138 694 189 

 

Ďalšie východiskové štatistické údaje na rok 2015 
(MF SR - Verejné financie – Fiškálna decentralizácia) 

Obyvatelia:              2015 

– Počet      5 415 684         (r. 2014     počet 5 410 570) 
– počet  (5-14 rokov)           539 243  (r. 2014 počet 538 808)  

Školstvo:  

– 40% podiel na výnose DPFO    574 860 000 eur 
– prepočítaný počet žiakov v SR     8 604 092,2      (8 483 996,1) 
– podiel DPFO na 1 PŽ                               66,81    (60,51 eur)  

Sociálne služby: 

– 5% podiel na výnose DPFO     71 857 500 eur         (65 079 800) 
– počet obyvateľov nad 62 rokov      932 542          (899 731)                 

                                    (3,64 % nárast) 
– podiel DPFO na 1 obyv. nad 62 rokov 77,06 eur    (72,33) 

 

Riziká návrhu rozpočtu obcí na rok 2015 a roky 2016 – 2017 

 

Okrem rizík uvedených v predloženom návrhu MsÚ Komárno je potrebné upozorniť aj na 
nasledovné riziká: 

- len čiastočne je zohľadnená zásadná požiadavka obcí a to návrat ich podielu na výnose 
DPFO na úroveň 70,3%, 

- vzhľadom na skúsenosti s dlhodobým optimistickými prognózami DPFO považuje sa za 
riziko rozpočtu verejnej správy navrhovaný medziročný rast tejto dane pre obce, 

- v návrhu rozpočtu sa zatiaľ nereaguje na výsledky auditu verejnej správy, kde sa podľa 
čiastkových auditov konštatuje nárast kompetencií obcí bez zodpovedajúceho súbežného 
presunu financií, 

- postavený je na rizikových príjmoch, 

- návrh vlády nedáva dostatočné odpovede na otázku, čo s prebytkami hospodárenia obcí, 

- ani v tomto návrhu rozpočtu nie je systémovo doriešené financovanie originálnych 
kompetencií obcí v oblasti sociálnych služieb, ktoré im boli uložené zákonom z roku 2008. 
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A. CHARAKTERISTIKA PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ROZPOČTU 
MESTA KOMÁRNO 

 
1. Zákonné a formálne náležitosti predloženého návrhu rozpočtu 

Predložený návrh rozpočtu je v súlade s platnými právnymi predpismi uvedenými v časti 
legislatívne východiská tohto stanoviska. 

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Mesta Komárno 

Prvý návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta 
v zákonom stanovenej lehote od 09.10.2014, doplnený návrh bol zverejnený dňa 07.01.2015 
t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením v súlade s §  9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

3. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu má byť spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF 
SR, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej 
samosprávy.  

Záver: 

Predložený rozpočet je zostavený z hľadiska zákonnosti, metodickej správnosti 

a z hľadiska štruktúry zostavený správne, spĺňa požadované formálne náležitosti.   

4. Na schválenie je predložený nasledovný návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2015 - 
2017 a návrhu rozpočtu obce na rok 2015: 

 
Príjmy 

 
 

Skutočnosť 
2012 

Skutočnosť 
2013 

Schválený 
rozpočet 

2014 

Očakávaná 
skutočnosť 
k 31.12.2014 

Návrh 
rozpočtu 

2015 

Návrh 
rozpočtu 

2016 

Návrh 
rozpočtu 

2017 

Bežné 
príjmy 

17 296 497 17 866 512 17 446 470 17 910 592 18 491 902 18 475 226 18 523 006 

Kapitálové 
príjmy 

930 696 800 480 1 257 000 344 519 2 961 500 271 500 234 500 

Príjmy FO 832 675 533 177 186 480 1 192 348 0 0 0 

Spolu 19 059 868 19 200 170 18 889 950 19 447 459 21 453 402 18 746 726 18 757 506 
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Výdavky 
 

 
Skutočnosť 

2012 
Skutočnosť 

2013 

Schválený 
rozpočet 

2014 

Očakávaná 
skutočnosť 
k 31.12.2014 

Návrh 
rozpočtu 

2015 

Návrh 
rozpočtu 

2016 

Návrh 
rozpočtu 

2017 

Bežné 
výdavky 

16 456 656 16 744 613 17 443 997 17 823 398 17 702 402 17 554 016 17 690 111 

Kapitálové 
výdavky 

1 851 417 917 606 633 123 1 153 491 2 855 877 349 785 450 595 

Výdavky 
FO 

655 559 1 071 687 812 830 744 832 895 123 842 925 616 800 

Spolu 18 963 632 18 733 906 18 889 950 19 721 721 21 453 402 18 746 726 18 757 506 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia 
 

V R H 96 236 466 264 0 -274 262 0 0 0 

 

 

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU 

 

Rozpočet na rok 2015 je krátkodobým finančným nástrojom hospodárskej politiky 
samosprávy a trojročný rozpočet má byť strednodobým finančným nástrojom, ktorým sa majú 
zabezpečiť originálne a prenesené kompetencie vyplývajúce z legislatívnych povinností 
mesta, taktiež dobrovoľné a rozvojové aktivity primátor mesta a poslancov Mestského 
zastupiteľstva mesta Komárno deklarované vo volebných programoch. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že predložený návrh rozpočtu má zabezpečiť financovanie 
zákonom určených originálnych a prenesených kompetencií, upravené podľa volebných 
programov.  

1. Rozpočet bežných príjmov: 

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Najväčšia položka bežného rozpočtu, 
podielové dane sú podľa prognóz MF SR aj ZMOS poddimenzované, čím sa vytvára 
rozpočtová rezerva vo výške cca 250 tis. eur.  

Časť príjmov, ktorá je závislá od politiky samosprávy a činnosti úradu vychádza 
z platných všeobecne záväzných nariadení, uzavretých zmlúv a odhadov finančného 
manažmentu mesta v nadväznosti na skúsenosti a plnenie rozpočtu príjmov 
v predchádzajúcich rokoch. Príjmy jednotlivých položiek sa zdajú byť reálne nastavené. 
Určité rezervy a riziká môžu byť na nasledovných položkách: nájomné, administratívne a iné 
poplatky, granty a transfery.  

V rozpočte kapitálových príjmov podľa skutočnosti predchádzajúcich rokov sú 
nadhodnotené príjmy za predaj nehnuteľného majetku. Za najväčší nedostatok rozpočtu 
kapitálových príjmov považujem chýbajúce kapitálové granty okrem grantu na starú pevnosť. 
Najväčším nedostatkom činnosti bývalého vedenia v tejto oblasti je, že ani nie sú podané 
žiadosti o pridelenie takýchto cudzích zdrojov. 
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2. Výdavky rozpočtu: 

Predložený návrh rozpočtu je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov a  
oddelení  MsÚ Komárno, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, pričom výška 
výdavkov je upravená s prihliadnutím na výšku očakávaných príjmov.  

Rozpočet bežných výdavkov jednotlivých programov zhruba kopíruje výdavky 
predchádzajúceho roka, zohľadňujúc infláciu a legislatívne zmeny. 

Predložený rozpočet Mesta Komárno v porovnaní s plnením predchádzajúcich rokov sa 
javí tak, že mesto Komárno bude schopné zabezpečiť svoje samosprávne funkcie a úlohy 
preneseného výkonu štátnej správy a komunálne služby obyvateľom na prijateľnej úrovni, ale 
neplnenie úloh uložených uznesením mestského zastupiteľstva č. 1619 /2014 k Záverečnému 
účtu a Výročnej správe Mesta Komárno za rok 2013 bude spôsobovať nemalé finančné 
a právne problémy novému vedeniu mesta a novému zastupiteľstvu.   

Jedná sa o nasledovné úlohy:  

1. Vypracovať konkrétny návrh správy majetku mesta v správe MsÚ Komárno, v správe 
príspevkových a rozpočtových organizácií, ako aj majetku mesta v prenájme 
u mestských podnikov v podľa nesplnených uznesení č. 273/2011 zo 11. septembra 
2011 a uznesenia č. 1131/2013 zo dňa 23.05.2013. 

Termín: predložiť správu do zastupiteľstva do 30.09.2014 
 Plnenie: nebol predložený žiadny návrh 

2. Vypracovať: 

a) informatívnu správu o realizovaní Koncepcie rozvoja mesta Komárno v oblasti 
tepelnej energetiky za spolupráce správcov energetických zariadení 
a bytových fondov informáciu do mestského zastupiteľstva, 

b) vypracovať návrh na zníženie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej 
vody základných škôl, materských škôl podľa nesplneného uznesenia č. 
1131/2013 zo dňa 23.05.2013, 

Termín: predložiť návrh do zastupiteľstva v termíne do 31.07.2014 
Plnenie: nebola predložená správa 

3. Vykonávať predbežnú finančnú kontrolu všetkých finančných operácií dôsledne 
v súlade s platnou právnou úpravou. 

Termín: priebežne na základe písomných poverení. 
Plnenie: vykonáva sa, ale stále sa vyskytujú nedostatky 

4. Vykonať odstránenie všetkých nedostatkov zistených pri inventarizácii majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Komárno podľa návrhu ústrednej 
inventarizačnej komisie. 

Termín: predložiť správu o plnení do zastupiteľstva do 31.07.2014 
Plnenie: nebola predložená správa 

5. Zosúladiť tvorbu a použitie Fondu prevádzky, údržby a opráv s platnou právnou 
úpravou.  

Termín: do 15.06.2014 
Plnenie: záväzok mesta sa navýšil k 30.10.2014 na 142 156,62 eur. 

 

K celkovému hodnoteniu predloženého návrhu rozpočtu popri nesporne pozitívnych prvkoch, 
ako je vyrovnanosť rozpočtu, plánovaný prebytok bežného rozpočtu a vytvorenie rozpočtovej 
rezervy na riešenie havarijných situácií v programe č. 6 VZDELÁVANIE a v programe č. 4 
PROSTREDIE PRE ŽIVOT je možné konštatovať, že nerieši spôsob vykrytia očakávaného 
schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 vo výške  - 274 262 eur, záväzku mesta 
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voči Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 136 000 eur v súlade s platnou legislatívou, 
a nerieši ani ďalšie vyššie uvedené dlhodobo pretrvávajúce problémy.  

Oproti pôvodnému návrhu trojročného programového rozpočtu, vypracovaného ešte 
predchádzajúcim vedením mesta sa nenachádzajú v novom návrhu zámery, ciele, programy 
a podprogramy, resp. nové investície, nové prvky z volebných programov nového primátora 
a nových poslaneckých zoskupení do 20. miesta, t.j. na mieste, ktoré je kryté príjmami. 
Niektoré merateľné ukazovatele v programovej časti návrhu sú formálne, nemajú dostatočnú 
výpovednú hodnotu k hospodárnosti a účinnosti vynakladaných verejných finančných 
prostriedkov. 

 

ZÁVER 
 
Návrh viacročného rozpočtu Mesta Komárno na roky 2015 - 2017 a návrh rozpočtu na rok 
2015 je po formálnej stránke spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, bol verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 
lehote.  

 
Návrh programového rozpočtu 

Mesta Komárno na roky 2015 - 2017 a rozpočet na rok 2015 
odporúčam schváliť za predpokladu prijatia nápravných opatrení na riešenie vyššie 

uvedených nedostatkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Miklós Csintalan 

hlavný kontrolór 
 
 
V Komárne dňa 16.01.2015 
 


