V zmysle zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z.
Zákon o finančnej kontrole a audite a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2012 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a na základe plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2018 bola vykonaná kontrola súvisiaca s čerpaním rozpočtu za 1. štvrťrok 2018 - kontrola
zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti s rozsahom 01/2018 – 03/2018
s týmto výsledkom:
Kontrolované oblasťou bolo čerpanie finančných prostriedkov mesta podľa schváleného rozpočtu.

Podľa § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ods. 2, obce sú povinné
hospodáriť s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolovať
hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami. Podľa ods. 3 obec má sledovať v priebehu roka vývoj
hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávať zmeny vo svojom rozpočte s cieľom zabezpečiť
vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.

Mesto Vysoké Tatry schválilo uznesením č. 165/2017 zo zasadania mestského zastupiteľstva 14.12.2017
rozpočet mesta na rok 2018.

V prvom štvrťroku 2018 boli vykonané dve úpravy rozpočtu a to prostredníctvom uznesení mestského
zastupiteľstva č. 2/2018 zo dňa 23. 1. 2018, a uznesením č. 23 /2018 zo dňa 22. 2. 2018.

Príjmová časť bežného rozpočtu
Plnenie príjmov je na úrovni 25,11%, čo je o 3,52% vyššie plnenie ako v predchádzajúcom roku ku
uvedenému obdobiu. Plnenie príjmov odráža splatnosť daní a poplatkov.

Výdavková časť bežného rozpočtu
Čerpanie výdavkov na úrovni 24,08% odráža plnenie príjmov k sledovanému obdobiu.

Kapitálový rozpočet
Naplnenie príjmového kapitálového rozpočtu je na úrovni 4,69%. Príjmy z predaja majetku mesta dosiahli
v prvom kvartáli roku plnenie 11,61%.

Vývoj dlhu mesta
Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, §17, ods. 15, hlavný kontrolór sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce.
Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 je hlavný kontrolór obce alebo hlavný
kontrolór vyššieho územného celku povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

Ak výška podielu záväzkov po termíne splatnosti prekročí 15 % a mesto neuhradilo uznaný záväzok po
termíne splatnosti viac ako 60 dní - je mesto povinné vyhlásiť ozdravný režim, ak ho nevyhlási, je
Ministerstvo financií povinné uvaliť na mesto nútenú správu.
Skutočné bežné príjmy mesta v r.2017 boli vo výške 5 190 599,00 EUR. Sumár bežných a kapitálových
záväzkov po termíne splatnosti predstavuje 47 216 EUR. Čo je v percentuálnom vyjadrení 0,91%.

Vývoj záväzkov voči dodávateľom po lehote splatnosti za predchádzajúce obdobie:
Rok

2011

2012

Výška

591 764 278 404

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1Q

96 246

61 611

94 469

57 744

54 349

47 216

[EUR]

Mesto v súčasnosti nie je úverovo zaťažené. Celková suma dlhu bez ŠFRB a projektov EU je 0 EUR, čo je
0% z bežného rozpočtu príjmov predchádzajúceho roka.
Výška splátok dlhu je teda 0 EUR, čo je v podiele ku dlhu mesta 0%.

Kontrolou čerpania výdavkov po prvkoch rozpočtu nebolo zistené výraznejšie prečerpanie položiek, čím sa
v tomto štvrťroku javia opatrenia prijaté z predchádzajúcich kontrol ako úspešné.

Starý Smokovec, 20. 6. 2018

