Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
____________________

Správa o výsledku kontroly
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská

Bystrica na rok 2007 a poverenia č. 7/2007 zo dňa 6.6.2007 vykonali zamestnanci
útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica v čase od 6.6 2007 do 3.8.2007
kontrolu tvorby a použitia rezervného fondu za rok 2006
na MsÚ Banská Bystrica

Cieľom kontroly bolo: zameranie na dodržiavanie a uplatňovanie príslušných
ustanovení zákona č.303/1995 Z. z. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov pri tvorbe a použití rezervného fondu Mesta Banská
Bystrica.
Kontrolou bolo zistené:
Výsledky hospodárenia a záverečný účet mesta Banská Bystrica za rok 2004 boli schválené
uznesením č. 342/2005 – MsZ dňa 26. apríla 2005 v členení:
Príjmy celkom
Z toho:

1 002 414

Bežné príjmy

735 103

Kapitálové príjmy

103 706

Príjmy z finančných operácií

163 605

Výdavky celkom
Z toho

899 958

Bežné výdavky

488 582

Kapitálové výdavky

67 417

Výdavky finančných operácií

124 600

Výdavky rozpočtových organizácií
mesta

219 359

Výsledok hospodárenia
Zostatok bežných účtov
Cudzie platby na základnom účte
Prebytok hospodárenia

107 507
- 5 551
101 956

Kontrolnému orgánu boli predložené výpisy bežných účtov Mesta Banská Bystrica
vedených v banke DEXIA so stavom k 31.12.2004, podľa ktorých celkový stav finančných
prostriedkov bežných účtov predstavoval 107 506 556,18 Sk. Zostatok sociálneho fondu
predstavoval 521 364,59 Sk a účet zvláštnych prostriedkov 413 106,58 Sk.
Cudzie platby na základnom bežnom účte podľa inventarizácie k 31. decembru 2004 boli
vykázané vo výške 5 551 439,62 Sk. Prebytok hospodárenia bez cudzích prostriedkov bol
vyčíslený vo výške 101 955 116,56 Sk.
Zákon 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.
Príslušné ustanovenia čl. I. § 10 a § 15 zákona určujúcich tvorbu rezervného fondu nadobudli
účinnosť od 1. januára 2005.
V zmysle prechodných ustanovení § 21 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. na zostavenie
záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku za rok 2004 sa vzťahuje
doterajší predpis.
Pre zostavenie záverečného účtu platili príslušné ustanovenia zákona 303/1995 Z. z.
o rozpočtových pravidlách v platnom znení. Podľa § 30 ods. 4 uvedeného zákona obec a vyšší
územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom a zastupiteľstvom
vyššieho územného celku, minimálny ročný prídel do fondu je 10 % z prebytku hospodárenia.
Kontrolné zistenie č. 1
Prebytok hospodárenia za rok 2004 bol vyčíslený vo výške 101 956 tis. Sk. Rezervný
fond bol vytvorený v čiastke 9 300 tis. Sk, čo nezodpovedalo 10 % vykázaného prebytku
hospodárenia.
2. Výsledky hospodárenia a záverečný účet mesta Banská Bystrica za rok 2005
Výsledky hospodárenia a záverečný účet mesta Banská Bystrica za rok 2005 boli schválené
uznesením č. 534/2006 – MsZ dňa 23. mája 2006 v členení:

Výsledky
hospodárenia
predložené na
schválenie
MsZ

Príjmy celkom
Z toho:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

54 080

Príjmy z finančných operácií

95 814

Bežné výdavky

499 943

Kapitálové výdavky

64 091

Výdavky finančných operácií

69 493

Výdavky rozp.organizácií mesta

1 043 044

1 043 044

858 742

858 742

893 150

Výdavky celkom
Z toho

Zistené
podľa
účtovných
dokladov

225 215

Výsledok hospodárenia
Z toho

Zostatok bežných účtov

185 113

185 113

- 812

- 812

- 7 547

- 7 545

Prebytok hospodárenia

176 754

176 756

Blokované finančné prostriedky v prospech TIKKA

- 83 765

Cudzie platby na základnom účte
Prostriedky vylúčené z prebytku

Prebytok hospodárenia na rozdelenie

92 989

Nadobudnutím účinnosti zákona 583/2004 Z. z. tvorbu rezervného fondu určuje
ustanovenie § 15 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov - obec vytvára
rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu podľa § 16
ods. 6 (Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom 20a) nevyčerpané účelovo
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu
Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, 17a) tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného
celku podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu obce alebo rozpočtu
vyššieho územného celku zistený podľa prvej vety je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších
peňažných fondov).
V roku 2006 bol rezervný fond vytvorený z prebytku rozpočtu roku 2005 vo výške 9 300
tis. Sk pričom prebytok rozpočtu bol vyčíslený ako súčet prebytku bežného a kapitálového rozpočtu
vrátane prebytku z finančných operácií celkom v čiastke 176 756 tis. Sk (príloha č. 1). Z takto
vyčísleného prebytku boli odpočítané finančné prostriedky blokované v prospech TIKKA (83 766
tis. Sk). Rezervný fond bol vytvorený vo výške 9 300 tis. Sk (10 % z 92 989 tis. Sk).
Kontrolné zistenie č. 2
Pri výpočte prebytku rozpočtu a výpočte tvorby rezervného fondu sa v roku 2006
nepostupovalo podľa § 15 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Použitie rezervného fondu
Podľa § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. O použití prebytku rozpočtu podľa odseku 6 alebo
o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné
zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku pri prerokúvaní záverečného účtu obce
alebo záverečného účtu vyššieho územného celku. Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
obec a vyšší územný celok vysporiadajú predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov
alebo z návratných zdrojov financovania.
Výsledky hospodárenia a záverečný účet mesta Banská Bystrica za rok 2004 bol schválený
uznesením č. 342/2005 – MsZ dňa 26. apríla 2005. Uvedeným uznesením bola schválená tvorba
rezervného fondu vo výške 9 300 tis. Sk, schodok rozpočtu nevznikol, o použití fondu nebolo MsZ
rozhodnuté. Kontrolou bolo zistené, že rezervný fond v roku 2005 nebol použitý, k 31.12.2005
predstavoval zostatok 9 300 tis. Sk.
Uznesením č. 534/2006 – MsZ zo dňa 23. mája 2006 boli schválené výsledky hospodárenia
a záverečný účet mesta Banská Bystrica za rok 2005. Tvorba rezervného fondu bola schválená vo výške
9 300 tis. Sk, použitie rezervného fondu v roku 2006 nebolo MsZ schválené. Rezervný fond v roku

2006 nebol použitý. Stav rezervného fondu k 31.12.2006 predstavoval 18 600 tis. Sk.
Počiatočný stav k 1.1.2006 (vytvorený v roku 2005)
Tvorba v roku 2006
Stav k 31.12.2006

9 300 tis. Sk
9 300 tis. Sk
18 600 tis. Sk.

* * *
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná so štatutárnym orgánom a vedúcimi
zamestnancami kontrolovaného subjektu. Ku kontrolným zisteniam neboli
uplatnené námietky k ich pravdivosti a úplnosti. Na odstránenie zistených
nedostatkov kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne prijal opatrenia, plnenie
ktorých hlavný kontrolór mesta následne skontroloval v rámci samostatnej
kontroly.
Materiál o výsledku kontroly bol
zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

predložený na

rokovanie

Mestského

