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Stanovisko hlavnej kontrolórky  

k návrhu záverečného účtu mesta Krompachy 

 za rok 2021 
 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Krompachy za rok 

2021 (ďalej len „stanovisko“). 

Stanovisko k návrhu záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2021 je spracované na základe 

predloženého návrhu záverečného účtu mesta Krompachy za rok 2021, údajov účtovnej závierky, 

finančných a účtovných výkazov spracovaných v metodike schválenej Ministerstvom financií SR. 

Pri zostavovaní návrhu záverečného účtu mesto vychádzalo z  podkladov, ktorých obsahom sú 

výsledky celoročného rozpočtového hospodárenia mesta a výsledky hospodárenia rozpočtových 

organizácií zriadených mestom ako aj obchodných spoločností založených mestom. 

 

1. ZÁKONNOSŤ PREDLOŽENÉHO ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA  

1. 1. SÚLAD SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI  

Návrh záverečného účtu (ďalej len „záverečný účet“) je spracovaný v súlade so zákonom                   

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).  

 

Návrh záverečného účtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy), zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy. Návrh záverečného účtu je výsledkom 

ročnej účtovnej závierky, výkazníctva a inventarizácie. 

 
 1.2. DODRŽANIE INFORMAČNEJ POVINNOSTI  

Návrh záverečného účtu bol zverejnený na pripomienkovanie a verejnú diskusiu na úradnej tabuli 

mesta dňa 24.5.2022 a webovom sídle mesta www.krompachy.sk dňa 24.5.2022 v súlade s § 9 

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 odsek 9 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred 

rokovaním mestského zastupiteľstva. 

Návrh záverečného účtu je samospráva povinná v súlade s § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy prerokovať do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

Návrh záverečného účtu je predložený na zasadanie MsZ Krompachy dňa 8.6.2022.  

  

1.3. DODRŽANIE POVINNOSTI AUDITU  

Podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné dať 

si overiť ročnú účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je § 9 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve za rok 2021 do 31.12.2022. 
Mesto má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní audítorských služieb, ktorej predmetom je audit 

účtovnej závierky a audit súladu výročnej správy, zverejnenej na webovom sídle mesta dňa 

8.3.2022 so spoločnosťou  AV Audit, s.r.o., Karpatská 2448/16, Spišská Nová Ves, č. licencie: 

345. 

http://www.krompachy.sk/
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Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (§19, § 22 a § 22a 

zákona o účtovníctve), majú povinnosť vyhotoviť správy audítora, ktorá sa tiež ukladá do registra 

účtovných závierok. Správa audítora sa musí uložiť do registra ÚZ do jedného roka od skončenia 

účtovného obdobia, za ktoré sa správa vyhotovuje. 

Správa nezávislého audítora pre poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta bola vypracovaná dňa 

5.5.2022 a zverejnená v RIS-SAM-e dňa 19.5.2022. 

 

1.4. METODICKÁ SPRÁVNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2021 je spracovaný v súlade s § 16 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje:  

a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné 

operácie, 

b) údaje o tvorbe a použití peňažných fondov, 

c) bilanciu aktív a pasív,  

d) prehľad o stave a vývoji dlhu, 

e) údaje o hospodárení rozpočtových organizácií,  

f) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v členení podľa jednotlivých príjemcov, 

g) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

h) hodnotenie plnenia programov mesta.  

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF 

SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov 

územnej samosprávy v platnom znení.  

Údaje o hospodárení príspevkových organizácii mesto v záverečnom účte nevykazuje, nakoľko do 

dňa spracovania tohto stanoviska mesto nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 
 

2. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o 

rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu.  

V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne 

usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo 

prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym 

fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

Mesto Krompachy spracovalo a predložilo záverečný účet  v oblasti plnenia rozpočtu príjmov 

podľa ekonomickej klasifikácie, v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov podľa programovej 

štruktúry. Hodnotenie plnenia programov obsahuje hodnotenie splnenia zámerov a cieľov. 

Vykázaný výsledok hospodárenia bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a 

b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh na usporiadanie výsledku 

hospodárenia je spracovaný v súlade s § 16 ods. 6 a 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 
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2.1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 

Podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto má 

povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom.  

Od 1. januára 2021 do dňa schválenia rozpočtu v MsZ mesto hospodárilo v rozpočtovom 

provizóriu v súlade s § 11 zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Rozpočet mesta na rok 2021 vrátane finančných operácií bol schválený ako vyrovnaný, 

s celkovými príjmami 12 593 945,- € a celkovými výdavkami 12 593 945,- €, uznesením MsZ 

v Krompachoch č. 25/B.10 dňa 24. februára 2021.  

Návrh rozpočtu na rok 2021 a nasledujúce roky 2022 a 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli 

Mesta Krompachy a na webovej stránke mesta Krompachy od 8. februára 2021, t. j. v zákonom 

stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

V priebehu roka 2021 bolo vypracovaných 34 rozpočtových opatrení na zmenu rozpočtu, 

o ktorých je vedená operatívna evidencia v súlade s § 14 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, z toho: 

 22 schválilo mestské zastupiteľstvo formou uznesenia, 

 9 s vyjadrením súhlasu primátorky mesta, z ktorých v počte 8 zobralo MsZ na vedomie, 

 2 s vyjadrením súhlasu zástupcu primátorky mesta, ktoré MsZ zobralo na vedomie, čo 

bolo v rozpore s poverením na zastupovanie primátorky mesta vydanom v zmysle § 13b 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

 1 predložené rozpočtové opatrenie nebolo schválené v MsZ. 

 

Orgánom príslušným na schvaľovanie zmien rozpočtu je podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov mestské zastupiteľstvo. 

V rozsahu určeným mestským zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátorka 

mesta podľa ustanovení § 23 Doplnku č.2 k Zásadám hospodárenia s fin. prostriedkami: 

a) schváliť rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov mesta maximálne do výšky 10 000 € v úhrne za príslušný kalendárny rok,  

b) schváliť rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu 

mesta v rámci programu maximálne do výšky 5 000 € v úhrne za príslušný kalendárny rok, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu,  

c) schváliť rozpočtové opatrenie na poskytnuté dotácie s preneseným určením použitia bez 

obmedzenia ich výšky,  

d) schváliť viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením 

rozpočtovaných príjmov alebo by neplnenie bežných príjmov mohlo narušiť vyrovnanosť 

bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roku.  

O vykonaných zmenách v zmysle § 23 ods. 1) primátor mesta informuje Mestské zastupiteľstvo 

na jeho najbližšom zasadnutí nasledujúceho po schválení rozpočtového opatrenia“. 

Návrh predkladaného rozpočtového opatrenia má obsahovať uvedenie odkazu na usmernenie 

právneho predpisu, ktorého sa dané rozpočtové opatrenie týka, zároveň dôsledne dodržiavať 

platné zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Krompachy schválených MsZ 

v Krompachoch, §35 zásad - zverejňovanie návrhu na zmenu rozpočtu minimálne 15 dní pred 

schválením v MsZ v meste spôsobom obvyklým, ktoré v priebehu roka 2021 nebolo zo strany 

mesta dodržiavané, t. j. zmeny rozpočtu neboli zverejňované v zmysle platných zásad. Zákon túto 

informačnú povinnosť týkajúcu sa zverejňovania návrhu zmeny rozpočtu neukladá. 
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Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz 

na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými 

(plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu 

subjektu samosprávy.  

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky samosprávy do jednotlivých programov, ktoré tvoria 

tzv. programovú štruktúru, ktorá je navyše doplnená o ciele a merateľné ukazovatele, ktoré 

podčiarkujú orientáciu na výkonnosť. Programový rozpočet sa delí na programy, podprogramy, 

ako aj prvky s jasne definovaným cieľom, víziou a poslaním. 

Mesto zostavilo rozpočet podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Rozpočet bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok 2021 

bol zostavený a schválený ako schodkový z dôvodu rozpočtovania použitia nevyčerpaných 

účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.  Kapitálový rozpočet bol 

zostavený a schválený ako schodkový, pričom schodok mesto plánovalo vykryť prostriedkami 

rezervného fondu a prijatím návratných zdrojov financovania v zmysle § 10 ods. 7) zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Tabuľka č. 1 – Prehľad podľa členenia rozpočtu mesta v roku 2021                                           v € 

Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  po 

zmenách  

Skutočnosť k 

31.12.2021 

Plnenie 

v % 

Bežné príjmy celkom 7 804 429,00 8 020 387,00 8 262 192,06 103,01 

z toho: Mesto 7 563 669,00 7 790 028,24 8 040 179,30 103,21 

z toho: RO -školy 240 760,00 230 358,76 222 012,76 96,38 

Bežné výdavky celkom 8 193 045,00 8 601 419,00 7 727 080,16 89,83 

z toho: Mesto 4 308 668,39 4 371 939,54 3 627 052,38 82,96 

z toho: RO -školy 3 884 376,61 4 229 479,46 4 100 027,78 96,94 

Saldo bežného rozpočtu -388 616,00 -581 032,00 535 111,90   

          

Kapitálové príjmy celkom 3 655 900,00 3 655 900,00 1 290 809,26 35,31 

Kapitálové výdavky celkom 4 188 500,00 4 199 084,00 1 406 734,61 33,50 

z toho: Mesto 4 188 500,00 4 188 500,00 1 396 150,61 33,33 

z toho: RO -školy 0,00 10 584,00 10 584,00 100,00 

Saldo kapitálového rozpočtu -532 600,00 -543 184,00 -115 925,35 21,34 

Celkové saldo (bez FO) -921 216,00 -1 124 216,00 419 186,55   

Finančné operácie príjmové 1 133 616,00 1 336 616,00 579 130,43   

z toho: Mesto 1 133 616,00 1 336 616,00 569 131,85 42,58 

z toho: RO -školy 0,00 0,00 9 998,58   

Finančné operácie 

výdavkové 
212 400,00 212 400,00 312 854,41 

147,29 

z toho: Mesto 212 400,00 212 400,00 312 854,41 147,29 

z toho: RO -školy 0,00 0,00 0,00   

Saldo finančných operácií 921 216,00 1 124 216,00 266 276,02   

Celkové príjmy spolu 12 593 945,00 13 012 903,00 10 132 131,75 77,86 

z toho Mesto (B+K+FO) 12 353 185,00 12 782 544,24 9 900 120,41 77,45 

z toho: RO -školy 240 760,00 230 358,76 232 011,34 100,72 

Celkové výdavky spolu 12 593 945,00 13 012 903,00 9 446 669,18 72,59 

z toho Mesto (B+K+FO) 8 709 568,39 8 772 839,54 5 336 057,40 60,82 

z toho: RO -školy 3 884 376,61 4 240 063,46 4 110 611,78 96,95 

Celkový prebytok/schodok 0,00 0,00 685 462,57   

Prebytok/schodok 

hospodárenia obcí/VÚC po 

vylúčení FO 

-921 216,00 -1 124 216,00 419 186,55 
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Celkový rozpočet mesta za rok 2021 bol aj po vykonaných zmenách rozpočtu vyrovnaný. 

Úpravami bežného rozpočtu bol schodok BR navýšený o viac ako 192 tis. € (z -388 616,- €                     

-581 032 €).  Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovými úpravami zvýšený o viac ako         

10 tis. € (-532 600,- €  -543 184,- €). 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov dosiahlo oproti rozpočtu nárast o 3,01 %, skutočné čerpanie 

bežných výdavkov oproti rozpočtu dosiahlo úroveň 89,93%, z čoho pozitívne hodnotím, že pri 

miernom náraste bežných príjmov, bola dosiahnutá úspora bežných výdavkov a následne 

dosiahnutie prebytku bežného rozpočtu oproti rozpočtovanom schodku. 

Vďaka dosiahnutému zvýšeniu prebytku bežného rozpočtu vo výške 535 111,90 € mesto vykrylo 

schodok kapitálového rozpočtu vo výške -115 925,35 €. Hospodárenie mesta bez finančných 

operácií bolo v roku 2021 ukončené prebytkom vo výške 419 186,55 €. 

Usmernenie § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje, že mesto môže vykonať rozpočtové opatrenia 

uvedené v odseku 2 písm. d) do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. Mesto môže po tomto 

termíne vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši 

schodok rozpočtu mesta, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, výdavkov na 

likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou alebo 

výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej 

únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov 

financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 

Slovenskou republikou a inými štátmi. 

 

2.1.1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV 

 

Pre výkon samosprávnych činností je dôležité zabezpečiť dostatočné zdroje – príjmy rozpočtu.  

Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov 

fyzických osôb. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 

668/2004 Z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Predmetná daň z 

príjmov plynula do rozpočtu mesta mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva 

SR, v zmysle nariadenia vlády. 

Vlastné bežné príjmy rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy vrátane príjmov 

za podnikateľskú činnosť. Vlastné kapitálové príjmy tvorili prevažne príjmy z predaja majetku, 

v roku 2021 hlavne z predaja nehmotných aktív (cenných papierov). 

Tabuľka č. 2 – Bežné a kapitálové príjmy 2021              v € 

Názov Schválený R R po zmenách  Skutočnosť  

Bežné príjmy        7 804 429,00             8 020 387,00             8 262 192,06      

Kapitálové príjmy        3 655 900,00             3 655 900,00             1 290 809,26      

Celkom príjmy 2021      11 460 329,00           11 676 287,00             9 553 001,32      

 

Z porovnania je zrejmé, že bol dosiahnutý rast bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu na 

105,87 %, čo hodnotím kladne. Vývoj kapitálových príjmov má klesajúci trend, ich pokles až 

takmer o 2 365 tis.€ s plnením oproti rozpočtu na 35,31 %. 
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PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV 

 

Tabuľka č. 3 – Bežné príjmy 2021            v € 

Kateg. Názov Schválený R R po zmenách Skutočnosť  
plnenie 

v % 

100 Daňové príjmy 3 669 600,00      3 669 600,00      3 943 124,70      107,45      

100 
Dane z príjmov a kapitálového 

majetku 
  3 100 000,00      3 100 000,00      3 351 550,93      108,11      

120 Dane z majetku  309 800,00      309 800,00      302 005,99       97,48      

130 Dane za tovary a služby   259 800,00      259 800,00      289 567,78      111,46      

200 Nedaňové príjmy  765 440,00      747 970,77      716 230,49       95,76      

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva 391 030,00      386 212,04      370 579,36        95,95      

220 
Administratívne poplatky a iné 

poplatky 
306 066,59      268 658,56      267 606,87        99,61      

240 Úroky z tuzemských úverov       50,00                    50,00      31,68        87,79      

290 Iné nedaňové príjmy 68 193,41        92 950,17      77 912,58        83,82      

300 Granty a transfery 3 369 389,00      3 602 816,23      3 602 836,87      100,00      

        Bežné príjmy spolu  7 804 429,00      8 020 387,00 8 262 192,06 103,01      

 

Plnenie daňových príjmov a nedaňových príjmov mesta v porovnaní so schváleným rozpočtom  

za rok 2021 malo klesajúcu tendenciu.  

V roku 2021 oproti minulému obdobiu roka 2020 príjem z grantov a transferov zaznamenal taktiež 

pokles oproti predpokladu v schválenom rozpočte. Najvýznamnejšiu položku tvorili transfery na 

prenesený výkon školstva v celkovej výške 2 550 182,- €, čo predstavuje 30,87 % bežných 

príjmov rozpočtu mesta. 

 

Daňové príjmy 

Najvýznamnejšiu položku z daňových príjmov predstavuje výnos dane poukazovanej územnej 

samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu 

Výnos dane mestu bol poukazovaný podľa § 2 zákona č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu 

dane z príjmov územnej samosprávy v z. n. p.. 

Tabuľka č. 4 – Vývoj výnosu dane z príjmov               v € 

Počet obyvateľov mesta k 31.12. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

8 792 8 821 8 768 8 689 8 795 

111003 
Výnos dane z príjmov 

poukázaný územnej 

samospráve 

2 949 580,- 3 171 631,- 3 487 399,- 3 369 474,- 3 351 551,- 

Medziročný rozdiel 179 559,00      222 051,00      315 768,00      -  117 925,00      -17 923,- 

Podielové dane/obyvateľ 335,48 359,55 397,74 387,79 381,07 

 

Z uvedených údajov možno konštatovať negatívny vplyv pretrvávajúcej situácie súvisiacej 

s vývojom pandémie COVID 19 a prijatých opatrení v oblasti hospodárskeho vývoja SR na 

samosprávu. V porovnaní s rokom 2020 mesto inkasovalo na tejto príjmovej položke rozpočtu 

menej finančných prostriedkov o 17 923,- €. Vývoj výnosu dane z príjmov dosiahol pokles dva 

roky idúce po sebe. Pokles možno sledovať aj na vývoji podielovej dane v prepočte na obyvateľa 

od roku 2019.  Aj napriek miernemu zvýšeniu počtu obyvateľov v roku 2021 (novonarodení) 

v porovnaní s rokom 2020, vývoj dane odráža hlavne klesajúci trend počtu daňovo aktívnych 

obyvateľov s trvalým pobytom v meste v predchádzajúcich obdobiach. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/564/#paragraf-2
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 Tabuľka č. 5 – Vývoj dane z nehnuteľnosti                v € 

Vývoj dane z nehnuteľnosti 2017 2018 2019 2020 2021 

21035,62 Z pozemkov   16 932,00       15 609,00       17 916,00       20 355,00      21 035,62 

121002 Zo stavieb 226 303,00      225 195,00      227 920,00      242 778,00      262 119,42 

121003 Z bytov a nebytových priestorov   14 305,00       13 807,00       14 922,00       18 751,00      18 850,95 

SPOLU daň z nehnuteľnosti  257 540,00      254 611,00      260 758,00      281 884,00      302 005,99 

Medziročný rozdiel  - 19 733,00      -  2 929,00         6 147,00       21 126,00      20 121,99 

 

Výber miestnych daní upravuje VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy. 

Z vývoja možno konštatovať nárast daní z nehnuteľností od roku 2018 u všetkých troch druhoch 

dane z nehnuteľností. S nárastom príjmu dane z nehnuteľnosti mesto eviduje aj nárast nedoplatkov 

tejto dane v porovnaním s minulým obdobím. Evidované nedoplatky na dani z nehnuteľností: 

 k 31.12.2018 v sume 69 642,- € 

 k 31.12.2019 v sume 60 226,- € 

 k 31.12.2020 v sume 64 051,- € 

 k 31.12.2021 v sume 64 122,- € 

Ďalšiu skupinu daňových príjmov mesta v roku 2021 v porovnaní s minulými rokmi dokumentuje 

nasledujúci prehľad: 

Tabuľka č. 6 – Vývoj ostatných daní a poplatkov               v € 

Vývoj daní za špecifické služby 2017 2018 2019 2020 2021 

133001 Za psa     5 898,00         6 030,00         5 598,00         6 034,00      6 890,3 

133003 Za nevýherné hracie prístr. 200,00          0,00        400,00      800,00      291,65 

133004 Za predajné automaty       162,00      170,00      1 375,00             457,00      640,00 

133006 Za ubytovanie    5 736,00         3 454,00         3 191,00         8 030,00      11 123,87 

133012 Za užívanie ver. priestr. 8 217,00      1 949,00      4 646,00      5 422,00      3 196,23 

133013 Za TKO 183 799,00      182 314,00      208 276,00      248 283,00      267 425,73 

SPOLU ostatné miestne dane  204 012,00      193 917,00      223 486,00      269 026,00      289 567,78 

Medziročný rozdiel  -25 547,00      -10 095,00      29 569,00      45 540,00      20 541,78 

Najväčší nárast je zaznamenaný u poplatku za zber TKO. V roku 2021 dosiahol príjem zo zberu 

TKO nárast o 19 042,- € v porovnaní s rokom 2020.  

Nedoplatky na poplatku TKO oproti predchádzajúcemu roku 2020 vzrástli o 60 711,- €, ich vývoj: 

 k 31.12.2019 vo výške 409 387,35 €  

 k 31.12.2020 vo výške 482 884,35 €, 

 k 31.12.2021 dosiahli výšku 543 595,48 € z toho: 

 pohľadávky za fyzické osoby (FO) vo výške 523 410,57 € 

 pohľadávky za právnické osoby (PO) vo výške   20 184,91 € 

Nedaňové príjmy 

K nedaňovým príjmom mesta možno zaradiť príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

(dividendy, príjmy zo zisku), príjmy z vlastníctva (prenájmy pozemkov, nebytových priestorov, 

bytov a ostatných objektov), administratívne poplatky  (správne poplatky, pokuty a penále), úroky. 

 

Nedaňové príjmy tvoria najnižšiu položku príjmov bežného rozpočtu, ale napriek tomu je potrebné 

im venovať náležitú pozornosť, najmä príjmom za prenájom priestorov. Pri prenechávaní majetku 

do nájmu je mesto povinné primerane použiť ustanovenia ako pri predaji majetku podľa zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
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Z nedaňových príjmov významnú položku rozpočtu za mesto Krompachy vrátane rozpočtových 

organizácií v roku 2021 predstavovali príjmy z podnikania a z vlastníctva vo výške 370 579,- € 

s plnením na 96 %, z toho: 

 za MsÚ Krompachy   369 332,- € (z prenájmu) 

 za RO – školstvo        1 247,- € (z prenájmu) 

Vývoj nedaňových príjmov za mesto Krompachy vrátane zriadených organizácií (škôl a školských 

zariadení) dokumentuje nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka č. 7 – Vývoj nedaňových príjmov                           v € 

Nedaňové príjmy MsÚ - vývoj 2017 2018 2019 2020 2021 

210 
Príjmy z podnik. a z 

vlastníctva majetku 
338 252,41  409 541,13  379 540,79  372 991,91  370 579,36 

220 
Administratívne poplatky 

a iné p. 
316 237,80  281 843,30  319 238,72  228 541,12  267 606,87 

240 
Úroky z tuzemských 

úverov 
 851,93  711,36   893,88   105,14  131,68 

290 Iné nedaňové príjmy 69 283,51  78 285,10  71 135,27  59 242,95  77 912,58 

SPOLU nedaňové príjmy  724 625,65  770 380,89  770 808,66  660 881,12  716 230,49 

Medziročný rozdiel 2 446,71  45 755,24   427,77  -109 927,54  55 349,37 

 

Významu položku tejto kategórií príjmov tvorili príjmy z prenájmu nebytových priestorov vo 

výške 364 684,- €. Nárast  nedaňových príjmov bol v roku 2021 zaznamenaný hlavne v kategórii 

administratívnych poplatkov. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 vo výške          

765 440,- €, dosiahlo skutočné plnenie týchto príjmov úroveň 93,57%. 

Vývoj nedaňových príjmov bez mestom zriadených organizácií mal obdobný trend. Nedaňové 

príjmy v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 dosiahli mierne zvýšenie ich plnenia,  

na úrovni 100,37 %; schválený rozpočet vo výške 556 760,- €,  skutočnosť vo výške 558 849,11 

€. Nárast dosiahli administratívne poplatky a iné poplatky, kde sú evidované príjmy za správne 

poplatky, prijaté platby za tovaru a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy 

z predaja spojené so sociálnymi a spoločenskými službami (príjmy z prenájmu hrobových miest, 

vstupné na krytú plaváreň). 

Granty a transfery 

Príjmy poukázané zo štátneho rozpočtu na financovanie preneseného výkonu štátnej správy sú 

podrobne spracované v návrhu záverečného účtu za rok 2021 s uvedením poskytovateľa, účelu 

a poskytnutej sumy.  Dotácie na prenesené kompetencie pre oblasť školstva tvorili 70,78 % 

podielu na celkových poskytnutých dotáciách. Prijaté tuzemské granty a transfery vrátane 

zriadených organizácií mestom Krompachy dosiahli za rok 2021 výšku 3 602 937,- €. V porovnaní 

so schváleným rozpočtom vo výške 3 369 389,- € mesto prijalo do bežného rozpočtu 

o 233 447,87,- € viac finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej 

správy.  

Tabuľka č. 8 – Vývoj prijatých bežných dotácií v rozpočte MsÚ                 v € 

Tuzemské bežné granty a 

transfery  
2017 2018 2019 2020 

2021 

311 Granty 1 500,00  13 430,00  5 466,00  1 464,00  1 500,00 

312 

Transfery v rámci 

verejnej správy 
2 112 923,12  2 244 387,36  2 680 806,02  3 257 600,21  3 536 705,49 

Školstvo - prenesené 

kompetencie 
1 633 135,74  1 732 507,20  1 966 847,62  2 355 019,68  2 550 182,24 

SPOLU nedaňové príjmy  2 114 423,12  2 257 817,36  2 686 272,02  3 259 064,21  3 538 205,49 

Medziročný rozdiel 88 569,91  143 394,24  428 454,66  572 792,19  279 141,28 
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PLNENIE ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCJ PRÍJMOV 

 

Schválený rozpočet vlastných kapitálových príjmov tvorili príjmy z predaja nehmotného majetku 

vo výške 384 251,66 €, z ktorých významnú položku tvorilo inkaso za predaj budovy Gyn.-Pôr. 

oddelenia s pozemkom spoločnosti Nemocnica Krompachy, spol. s r. o.  vo výške 356 000,- €. 

 

Rozpočet kapitálových transferov bol schválený vo výške 3 280 600,-€, skutočné plnenie dosiahlo 

výšku 906 558,-€. Kapitálové príjmy dosiahli mieru plnenia vo výške 35,31% schváleného 

rozpočtu. Dôvodom prepadu plnenia kapitálových príjmov boli nerealizované projekty 

a skutočnosť, že sa v priebehu roka nezačala očakávaná realizácia projektov po schválení žiadosti, 

prípadne prebieha verejné obstarávanie prác, tovarov a služieb. 

 

Tabuľka č. 9 – Kapitálové príjmy podľa investičných akcií v rozpočte mesta v roku 2021        v € 

Kateg. Názov Schválený R R po zmenách Skutočnosť  

230 Príjem z predaja kapitálových aktív           375 300,00                375 300,00                384 251,66      

320 Kapitálové granty a transfery        3 280 600,00             3 280 600,00                906 557,60      

  

z toho: 

Rekonštrukcia MŠ SNP 34          579 312,00               579 312,00               548 586,10      

Športový areál (vnútrobloky)          304 365,00               304 365,00               303 137,45      

Detské ihrisko Lorencova                            -                                   -                    34 600,00      

Rekonštrukcia MŠ Robotnícka                            -                                   -                    20 234,05      

Krytá plaváreň       1 045 477,00            1 045 477,00                                 -        

Rekonštrukcia a opravy ciest          981 000,00               981 000,00                                 -        

Detské jasle          237 200,00               237 200,00                                 -        

Denný stacionár             69 345,00                  69 345,00                                 -        

Výdajníky na vodu             51 551,00                  51 551,00                                 -        

Integrovaná infraštruktúra             12 350,00                  12 350,00                                 -        

        Kapitálové príjmy spolu       3 655 900,00            3 655 900,00            1 290 809,26      

 

 Tabuľka č. 11 - Vývoj kapitálových príjmov vrátane RO v rokoch 2017 – 2020                   v € 

Kapitálové príjmy 2017 2018 2019 2020 2021 

230 
Príjem z predaja kapitálových 

aktív 
15 424,34  59 158,24  21 936,62  46 427,53  384 251,66 

320 Kapitálové granty a transfery 300 639,30  58 780,00  449 850,70  449 164,53  906 557,60 

SPOLU kapitálové príjmy 316 063,64  117 938,24  471 787,32  495 592,06  1 290 809,26 

Medziročný rozdiel -286 070,55  -198 125,40  353 849,08  23 804,74  795 217,20 

V roku 2021 získalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 1 290 809,- €. 

 

2.1.2  ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV 

 

V § 7 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov sú uvedené jednotlivé výdavky, ktoré sa uhrádzajú z rozpočtu 

mesta v súlade s ich zákonnou pôsobnosťou podľa zákona o obecnom zriadení. 

Výdavky mesta možno rozdeliť rovnako ako príjmy na bežné a kapitálové. Čerpanie výdavkov 

priamo závisí od plnenia príjmovej časti rozpočtu. 
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Tabuľka č. 12 – Výdavky rozpočtu vrátane RO v roku 2021    v € 

Názov Schválený R R po zmenách  Skutočnosť  

Bežné výdavky        8 193 045,00             8 601 419,00             7 727 080,16      

Kapitálové výdavky        4 188 500,00             4 199 084,00             1 406 734,61      

Celkom výdavky 2021      12 381 545,00           12 800 503,00             9 133 814,77      

Čerpanie celkových výdavkov bol v porovnaní so schváleným rozpočtom na úrovni plnenia 

73,77%. Klesajúci trend čerpania výdavkov bol zaznamenaný aj u bežných a kapitálových 

výdavkov. Pozitívne hodnotím, že napriek zvýšeniu bežných príjmov nedošlo k vyššiemu čerpaniu 

bežných výdavkov. Rozpočet kapitálových výdavkov v porovnaní s bežnými výdavkami dosiahol  

33,58 % úroveň. 

ČERPANIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV 

Slúžia na zabezpečenie činnosti miestnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach, najmä na výkon 

samosprávnych pôsobností mesta, ale aj na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.  

Tabuľka č. 13 – Bežné výdavky spolu s RO* za rok 2021     v € 
Kateg. Názov Schválený R R po zmenách Skutočnosť  Plnenie 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné     3 546 911,00          3 615 742,65          3 526 421,40      99,42% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní     1 266 340,19          1 299 544,88          1 271 306,36      100,39% 

630 Tovary a služby     2 796 955,92          3 142 911,44          2 592 928,12      92,71% 

640 Bežné transfery         565 837,89              526 220,03              322 018,06      56,91% 

650 Splácnie úrokov a ostatné platby           17 000,00                17 000,00                14 406,22      84,74% 

        Bežné výdavky spolu      8 193 045,00           8 601 419,00           7 727 080,16      94,31% 

   *RO =  rozpočtové organizácie mesta (školstvo) 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu je detailne rozpísaný v Návrhu záverečného účtu 

mesta Krompachy za rok 2021 na stranách č. 16 – 18. Z porovnania skutočného plnenia so 

schváleným rozpočtom a následne jeho úpravami možno konštatovať, že spracovatelia pri 

zostavovaní bežných výdavkov pracovali s kvalifikovanými údajmi a výpočtami a prognózami. 

Vývoj bežných výdavkov za obdobie rokov 2017 – 2021 dokumentuje nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka č. 14                     v € 

Bežné výdavky spolu s RO  - porovnanie s min. obdobím 

Kateg. Názov 2017 2018 2019 2020 2021 

610 
Mzdy, platy, služ. 

príjmy a ostatné 
2 385 803,95 2 619 048,10 3 158 315,50 3 512 213,01 3 526 421,40 

620 
Poistné a príspevok 

do poisťovní 
857 032,43 947 285,78 1 127 383,89 1 233 449,71 1 271 306,36 

630 Tovary a služby 1 968 965,25 2 288 557,30 2 127 588,29 2 134 457,24 2 592 928,12 

640 Bežné transfery 277 473,53 300 268,20 291 227,41 239 068,96 322 018,06 

650 
Splácanie úrokov a 

ostatné platby 
24 108,60 21 769,04 18 314,35 16 474,48 14 406,22 

  Bežné výdavky spolu 5 513 383,76 6 176 928,42 6 722 829,44 7 135 663,40 7 727 080,16 

      % nárastu 5,95 12,04 8,84 6,14 8,29 

 

V roku 2021 došlo v porovnaní s rokmi 2020 a 2019 k nárastu celkových bežných výdavkov 

s rozpočtovými organizáciami na úseku školstva, napriek tomu výdavky na cenu práce (mzdové 

výdavky + poistné) vzrástli oproti roku 2020 iba mierne o 1,09%. Zvýšili sa výdavky na tovary 

a služby, bežné transfery vzrástli o takmer 34 % a  výdavky na splácanie úrokov a ostatné platby 

boli v roku 2021 nižšie o 12%. Priaznivý vývoj bežných výdavkov dokumentuje aj dosiahnutý 

prebytok bežného rozpočtu vo výške 535 112,- €. 
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Čerpanie bežných výdavkov je v záverečnom účte podrobne komentované podľa jednotlivých 

funkcií, ktoré samospráva zabezpečuje (štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy– 

COFOG – podľa ktorej sa postupuje pri zostavení rozpočtu verejnej správy). 

 

ČERPANIE ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov spolu s rozpočtovými organizáciami mesta na úseku školstva 

bol v roku 2021 schválený vo výške 4 188 500,- €; v priebehu roka bol v rámci procesu 

schvaľovania zmien rozpočtu zvýšený o 10 584,- €. Skutočnosť čerpania kapitálových výdavkov 

dosiahla sumu 1 406 734,61,- €, čo predstavuje 33,50 % plnenie. 

Nasledujúca tabuľka rozpočtu kapitálových výdavkov je spracovaná zo zberu údajov v RIS SAM 

– rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu k 31.12.2021: 

Tabuľka č. 15           v € 

Funk. 

klasif. 
 Názov 

Schválený 

rozpočet  

2021 

Rozpočet 

 po úprave 

2021 

Skutočnosť k 

31.12.2021 

01 Všeobecné verejné služby 17 000,- 17 000,- 9 966,- 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť 8 900,- 8 900,- 8 673,- 

04 Ekonomická oblasť 4 162 600,- 4 162 600,- 1 377 513,- 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY bez RO* 4 188 500,- 4 188 500,- 1 396 150,- 

09 Vzdelávanie 0,- 10  584,- 10 584,- 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY s RO*  4 188 500,- 4 199 084,- 1 406 734,- 

*RO =  rozpočtové organizácie mesta (školstvo) 

Podrobné čerpanie jednotlivých investičných akcií je popísané v Návrhu záverečného účtu mesta 

Krompachy za rok 2021 na strane č. 26. 

Tabuľka č. 16   - Vývoj kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu v roku 2021 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY podľa programov 

  

Schválený 

rozpočet 

2021 

Rozpočet po 

úprave 2021 

Skutočnosť k 

31.12.2021 
Plnenie v % 

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 4 162 600 4 162 600 1 377 675 33,10 

Program 3 Interné služby 17 000 17 000 9 803 57,67 

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 8 900 8 900 8 673 97,44 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY celkom 4 188 500 4 188 500 1 396 151 33,33 

 

Z pohľadu zdroja financovania boli kapitálové výdavky vynaložené na obstaranie majetku mesta 

dokumentuje nasledujúci prehľad skutočne vynaložených finančných prostriedkov. 

Tabuľka č. 17                v € 

Kapitálové výdavky - skutočnosť 2021 EKRK 

z 

poskytnutých 

dotácií 

z vlastných 

prostriedkov 
SPOLU 

Nákup pozemkov  
711 - nákup 

pozemkov 
  14 210,00 14 210,00 

Kancelársky kontajner MsP  - nákup 
712- nákup 

budov 
  4 800,00 4 800,00 

Leasingové splátky - auto MsÚ   
714 - dopr. 

prostr. 
  13 676,00 13 676,00 

Rekonštrukcia MŠ SNP - nákup 

zariadenia 
713 - nákup 

strojov 
487,00 9 259,00 9 746,00 
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Rekonštrukcia MŠ SNP - realizácia 

stavby 
717 - realizácia 

stavieb 
577 459,00 129 090,00 706 549,00 

Rekonštrukcia a prestavba rodinného 

domu na pavilón ZŠ SNP  
712  - nákup 

budov 
  118 463,00 118 463,00 

Projektové dokumentácie  
716  projektová 

dok. 
  99 550,00 99 550,00 

Územný plán  
716  projektová 

dok. 
  9 000,00 9 000,00 

Vodovod  na ul. Cintorínska, Maurerova  
717 - realizácia 

stavieb 
  2 856,00 2 856,00 

Športový areál rekonštrukcia EK 
717 - realizácia 

stavieb 
319 791,00 97 510,00 417 301,00 

SPOLU 897 737,00 498 414,00 1 396 151,00 

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky sú každoročne vysoko rozpočtované, ich skutočné 

čerpanie dosahuje priemernú úroveň 30 %. Finančné riadenie investícií je veľmi dôležité, pretože 

čerpanie kapitálových výdavkov je závislé od zdrojov, ktorými sú  kapitálové dotácie z rozpočtu 

ŠR a EÚ, prebytok bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka a finančné prostriedky 

rezervného fondu.  

Kapitálové výdavky na obstaranie majetku mesta z vlastných prostriedkov je už pri tvorbe návrhu 

rozpočtu potrebné rozpočtovať podľa plánu investičných akcií na jednotlivé položky v súlade s  
Metodickým usmernením MFSR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004, nie súhrne pod 

názvom „vlastné prostriedky na projekty“. V priebehu roka je schválený rozpočet potrebné 

upravovať v súlade s aktualizáciou plánu investičných akcií. 

2.1.3  FINANČNÉ OPERÁCIE 

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných 

fondov mesta, realizujú sa návratné zdroje financovania, ich splácanie a zapájanie nevyčerpaných 

finančných prostriedkov z minulých rokov. Finančné operácie sa uskutočňujú a vykazujú mimo 

rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov, avšak prevody prostriedkov, ktoré sa realizujú cez 

finančné operácie, ovplyvňujú čerpanie výdavkov rozpočtu.  

Vývoj skutočného plnenia finančných operácií vrátane rozpočtových organizácií (školstvo) za 

roky 2017 – 2021 dokumentujú nasledujúce tabuľky: 

Kategória  Príjmové finančné operácie 2017 2018 2019 2020 2021 

450 
Príjmy z transakcií s fin. aktívami 

a pasívami 
426 243 496 142 335 448 269 096 579 130 

510 Prijaté úvery, pôžičky a NFV 0 0 0 185 000 0 

                      SPOLU 426 243 496 142 335 448 454 096 579 130 

Prostredníctvom príjmových finančných operácií sa zapojili do rozpočtu: 

 zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 212 305,- € 

 prijaté zábezpeky pri verejných obstarávaniach vo výške 242 378,- € 

 zapojenie prostriedkov rezervného fondu vo výške 114 449,- €; schválené MsZ 

v Krompachoch uznesením č. 25/B.7 zo dňa 24.2.2021 na splátky NZF. 

Mesto v rámci schváleného rozpočtu plánovalo prijatie NZF – úveru vo výške 50 000,- € na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie COVID-19, ale 

z dôvodu priaznivého vývoja príjmovej časti, neboli prijaté.   

Kategória  Výdavkové finančné operácie 2017 2018 2019 2020 2021 

810 
Úvery, pôžičky, návratné fin. 

výpomoci 
24 944 52 333 57 172 129 222 165 021 

820 Splácanie istín 341 219 243 718 244 609 245 167 147 834 

                     SPOLU 366 163 296 051 301 781 374 389 312 854 
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Výdavkovými finančnými operáciami boli uhrádzané finančné zábezpeky súvisiace s nájomnými 

bytmi a verejným obstarávaním vo výške 165 021,- € a splátky úverov a istín návratných zdrojov 

financovania vo výške 147 833,-  € so podrobným rozpisom zostatkov v záverečnom účte za rok 

2021 na str. 35. 

 

2.2 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako 

výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo 

schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a 

výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami 

rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný 

rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Finančné operácie nie 

sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. 

Princíp rozpočtového hospodárenia znamená, že mesto je povinné hospodáriť v súlade so 

schváleným rozpočtom, ktorý sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. V priebehu 

rozpočtového roka musí samospráva sledovať vývoj svojho hospodárenia a v prípade potreby 

prijímať potrebné opatrenia, príp. reagovať na zníženie plnenia rozpočtu v oblasti príjmov 

viazaním rozpočtových výdavkov a pod. 

   Tabuľka č. 20 – Výsledok hospodárenia 2021                    v € 

Výsledok rozpočtového hospodárenia v roku 2021       

(prebytok bežného a kapitálového rozpočtu) 
                                   419 186,55      

Vylúčenie z prebytku o:   

     - nevyčerpané účelovo určené prostriedky                                    240 842,71      

     - finančné zábezpeky VO                                      62 844,81      

Výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave 

účelovo viazaných prostriedkov 
                                   115 499,03      

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými 

finančnými operáciami 
266 276,02 

Celkový výsledok hospodárenia  za rok 2021,             

určený ako prídel do rezervného fondu 
                                   381 775,05      

 

Hospodárenie mesta Krompachy za rok 2021 bolo vyčíslené s prebytkom bežného rozpočtu vo 

výške 535 111,90 €, z ktorého bol financovaný kapitálový rozpočet so schodkom -115 925,35 €. 

Celkové hospodárenie mesta skončilo s prebytkom rozpočtu vo výške 685 462,57 €, ktorý je 

zistený v súlade s § 2 a § 10 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

V súlade s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku 

rozpočtu vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného 

predpisu vo výške 303 687,52 €.  

Oprávnenie použiť nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na 

základe osobitného predpisu v nasledujúcom alebo nasledujúcich rozpočtových rokoch, je 

ustanovené osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
Podľa § 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kapitálové výdavky 

možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, 
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na ktorý boli rozpočtované. Prostriedky EÚ a ŠR určené na financovanie spoločných programov 

Slovenskej republiky a EÚ a prostriedky ŠR určené na financovanie účelov vyplývajúcich z 

medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými 

štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch, až do ich vyčerpania na určený účel. 

Podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  bežné výdavky s 

výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien 

vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli 

poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný 

transfer po 1. auguste rozpočtového roku a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného 

rozpočtového roku, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roku. 

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu 

mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a 

realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.  

Mesto k 31.12.2021 vykazuje rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami 

vo výške 266 276,02 €. 

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 381 775,05 € je určený ako prídel do 

rezervného fondu v roku 2022.   

Finančné hospodárenie mesta Krompachy v roku 2021 na základe zhodnotenia príjmov 

a výdavkov rozpočtu možno hodnotiť pozitívne s ohľadom na nárast bežných príjmov pri úspore 

výdavkov bežného rozpočtu a tým aj zvýšenie prebytku bežného rozpočtu; zníženie schodku 

kapitálového rozpočtu. 

 

2.3. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV 

 

Mesto môže podľa § 15 zákona 583/2004 Z. z. vytvárať peňažné fondy. O ich použití rozhoduje 

mestské zastupiteľstvo. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadávajú. Mesto 

Krompachy má vytvorený rezervný fond, fond rozvoja bývania a sociálny fond.  

Podľa zákona sa rezervný fond vytvára najmenej vo výške 10 % z prebytku hospodárenia zisteného 

podľa § 16 ods. 6. O použití prebytku rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ale až následne po 

prerokovaní záverečného účtu. Rezervný fond mesta sa tvorí z prebytku ich bežného rozpočtu a 

prebytku ich kapitálového rozpočtu, ktorý po skončení roka neprepadá. Mesto prevedie tieto 

nevyčerpané prostriedky na osobitný účet. V nasledujúcich rokoch sa tieto prostriedky v rozsahu 

ich použitia na stanovený účel zaradia do výdavkov príslušného rozpočtu mesta prostredníctvom 

príjmovej finančnej operácie. 

V záverečnom účte za rok 2020 bol vyčíslený prebytok rozpočtu vo výške 368 376,37 €. Použitie 

prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu bolo schválené MsZ 

v Krompachoch uznesením č. 28/B.11 dňa 23.6.2021. 

Tabuľka č. 21 -  Prehľad o pohyboch na bankových účtoch peňažných fondov  v € 
Názov BÚ Poč. stav k 1.1. Prírastky Úbytky Kon. stav k 31.12. 

Rezervný fond        621 306,60             691 376,37             387 449,00             925 233,97      

Fond rozvoja bývania        211 553,31                          -                       62,20             211 491,11      

Sociálny fond            6 382,94               20 663,58               18 926,69                 8 119,83      

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení 

neskorších predpisov. Tvorba ďalšieho prídelu do sociálneho fondu je dohodnutá v platnej 

kolektívnej zmluve. Maximálna výška prídelu do sociálneho fondu podľa zákona a platnej 

kolektívnej zmluvy je obmedzená podielom do 1,5%.  
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Sociálny fond bol do 30.4.2021 tvorený o výške 3% zo súhrnu hrubých miezd, po prijatí 

odporúčaní z vykonanej kontroly HK od 1.5.2021 v zákonom určenej max. výške 1,5 % zo súhrnu 

hrubých miezd. 

3. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

Súvaha je prehľadné usporiadanie majetku t.j. aktív na ľavej strane a zdrojov krytia t.j. pasív na 

strane pravej v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu. 

V nasledujúcich tabuľkách sú spracované údaje aktív a pasív mesta Krompachy vrátane 

zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2021. 

Tabuľka č. 22 – Súvaha k 31.12.2021             v € 

Ozn. STRANA AKTÍV 
2021 2020 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a B 1 2 3 4 

  SPOLU MAJETOK  46 736 376,72 17 548 447,62 29 187 929,10 28 993 063,06 

A. Neobežný majetok  43 290 583,83 17 009 051,88 26 281 531,95 26 284 427,65 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok  75 600,63 60 197,63 15 403,00 0,00 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok  41 478 089,43 16 948 854,25 24 529 235,18 24 547 533,88 

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet  1 736 893,77 0,00 1 736 893,77 1 736 893,77 

B. Obežný majetok  3 436 120,64 539 395,74 2 896 724,90 2 700 884,31 

B.I. Zásoby súčet  21 429,65 0,00 21 429,65 4 516,45 

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami VS 410 953,66 0,00 410 953,66 455 033,67 

B.III. Dlhodobé pohľadávky  0,00 0,00 0,00 0,00 

B.IV. Krátkodobé pohľadávky  698 716,58 539 395,74 159 320,84 170 071,54 

B.V. Finančné účty súčet  2 192 736,15 0,00 2 192 736,15 1 958 978,05 

B.VI. Poskytnuté NFV dlhodobé  0,00 0,00 0,00 0,00 

B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

krátkodobé  

112 284,60 0,00 112 284,60 112 284,60 

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

fyzickým osobám  

0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Časové rozlíšenie súčet  9 672,25 0,00 9 672,25 7 751,10 

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej 

pokladnice  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Ozn. STRANA PASÍV 2021 2020 

a b 5 6 

  VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY  29 187 929,10 28 993 063,06 

A. Vlastné imanie  12 663 686,23 12 302 647,74 

A.I. Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

A.II. Fondy  0,00 0,00 

A.III Výsledok hospodárenia (+/-)  12 663 686,23 12 302 647,74 

B. Záväzky  2 840 391,47 3 022 489,53 

B.I. Rezervy  2 000,00 2 000,00 

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy  

637 108,96 642 208,72 

B.III Dlhodobé záväzky  1 151 377,95 1 237 629,92 

B.IV Krátkodobé záväzky  749 884,56 752 700,69 

B.V. Bankové úvery a výpomoci  300 020,00 387 950,20 

C. Časové rozlíšenie súčet  13 683 851,40 13 667 925,79 

D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokl.  0,00 0,00 

Celková hodnota majetku mesta vrátane zriadených organizácií evidovaná v účtovníctve 

a vykázaná v účtovanej závierke k 31.12.2021 predstavuje sumu 29 187 929,- €, v medziročnom 

porovnaní mesto zaznamenalo prírastok majetku o 194 886,- €, čo možno hodnotiť pozitívne.  

Úbytok dlhodobého (neobežného) majetku o 2 895,- € je z dôvodu odpisovania majetku, ktorý sa 

využívaním opotrebováva a stráca tak svoje vlastnosti. Zvýšila sa hodnota obstarania dlhodobého 
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hmotného majetku z 517 458,- €  1 412 719,- € na ktorom sa evidujú nedokončené hmotné 

investície (prevažne rozostavané stavby). 

Celková hodnota pasív sa rovná hodnote aktív vo výške 29 187 929,- €, z toho vlastné imanie 

predstavuje 12 663 686,- €. Krytie majetku vlastnými zdrojmi dosiahlo v roku 2021 úroveň      

43,39 %, v porovnaní s obdobím minulého roka došlo k nárastu tohto podielu o 0,95 %. 

 

BILANCIA POHĽADÁVOK  

Stav pohľadávok k 31.12.2021 dosahoval výšku 698 417,- €,  z toho všetky boli krátkodobého 

charakteru. V porovnaní s rokom 2020 pohľadávky vzrástli o 46 940,- €, čo predstavuje nárast 

o takmer 7,2 %. Najvýznamnejšou položkou tvorili pohľadávky z daňových príjmov mesta vo 

výške 613 749,- €.  

Tabuľka č. 23 - Vývoj pohľadávok v evidencii MsÚ za obdobie 2017 – 2021  v € 

 Druh pohľadávok 2017 2018 2019 2020 2021 

Pohľadávky MsÚ z toho: 609 633,85 638 427,15 586 929,10 650 998,82 697 821,69 

   poskytnuté prevádzkové preddavky 900,01 900,01 1 2521,5 900,00 900,00 

   z nedaňových príjmov 155 436,29 10 9868,3 91 366,98 88 584,20 81 724,45 

   z daňových príjmov  453 297,55 527 658,84 483 040,62 561 514,62 613 748,96 

   voči zamestnancom 0,00 0,00 0,00 0,00 1 448,28 

K 31.12.2021 opravné položky k pohľadávkam malo mesto vytvorené vo výške 539 395,74 € 

(riadok 060 súvahy), z toho takmer 96 % k pohľadávkam z daňových príjmov. Opravné položky 

k pohľadávkam sa podľa postupov účtovania tvoria najmä k takým pohľadávkam, pri ktorých je 

opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným 

pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.  

Z údajov uvedených v tabuľke možno konštatovať, že stav celkových pohľadávok dosiahol 

najvyššiu úroveň za posledných päť rokov, na čom sa výrazne podieľa stúpajúci trend pohľadávok 

z daňových príjmov po lehote splatnosti. Vysoký stav pohľadávok je dlhodobo zaznamenávaný, 

na čom sa podieľa aj ich problematická vymožiteľnosť.  

Na základe zhodnotenia dlhodobého vývoja stavu pohľadávok je potrebné upozorniť na 

monitoring pohľadávok po lehote splatnosti a hlavne vymáhanie daňových aj nedaňových 

pohľadávok z dôvodu dosiahnutia vyššieho príjmu do rozpočtu mesta. Aktívne vykonávať 

zisťovanie daňových dlžníkov, sledovať vývoj plnenia, zvýšiť vykonávanie daňového exekučného 

konania správcom dane v správnom konaní podľa daňového poriadku (možnosť blokovať vodičské 

preukazy, bankové účty..). 

BILANCIA ZÁVÄZKOV 

Celková hodnota záväzkov, ktoré mesto eviduje k 31.12.2021 dosiahla výšku 2 840 391,47 €, 

z toho tvorili: 

 rezervy               2 000,- € 

 zúčtovanie medzi subjektami VS                 637 109,- € 

 dlhodobé záväzky (úvery ŠFRB, leasing, soc. fond...)  1 151 378,- € 

 krátkodobé záväzky (voči dodávateľom, zamestnancom,     749 885,- € 

 poisťovniam, daňovému úradu, ostatné...) 

 bankové úvery a výpomoci (úvery z bánk)         300 020,- € 

Mesto eviduje záväzky z obchodného styku vo výške 2 840 391,- €, v porovnaní s rokom 2020 

záväzky mesta klesli o 182 098,- €. Mesto k 31.12.2021 neeviduje záväzky po lehote splatnosti.  
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4. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 
 
Podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a vyšší územný 
celok môžu vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov 
financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo 
nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.  
Podmienky prijatia návratných zdrojov financovania sú zadefinované v  §17 ods. 6 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov z.n.p. Mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma 

splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom 

rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 

znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného 

subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné verejné prostriedky zo 

zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.Z v z. n. z. celkovou sumou dlhu mesta sa na účely 

tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov  

financovania,  záväzkov z investičných  dodávateľských  úverov a ručiteľských záväzkov obce, 

okrem výnimiek uvedených v § 17 ods. 8 citovaného zákona. 

Zostatok istiny k 31.12.2021 predstavuje 1 493 410,- €, z toho úvery zo ŠFBR vo výške 

1 183 421,40 €, podrobný prehľad stavu úverov a NFV je rozpísaný v záverečnom účte na str. 35. 

Upravená celková suma dlhu mesta predstavuje sumu 309 988,66 €, v pomere ku skutočným 

bežným príjmom mesta k 31.12.2020 vo výške 7 953 905,93 € dosiahla úroveň 3,90 %, čím bola 

podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákon č. 583/2004 Z. z. splnená. 

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021 dosiahla výšku 162 239,96 €, 

v pomeru ku skutočným upraveným bežným príjmom vo výške 4 581 265,42 € dosiahla úroveň 

3,54 %, čím bola súčasne splnená aj druhá podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 

583/2004 Z. z.  

Mesto Krompachy nie je vysoko zadlžené, úverová zadlženosť samosprávy je nízka a splátky 

istiny aj úrokov uhrádza pravidelne.  

Tabuľka č. 24 - Vývoj dlhu          v € 

Názov/rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Celková suma dlhu (upravená) 760 554,20 574 686,00 388 818,00 407 884,53 309 988,66 

Skutočné bežné príjmy k 31.12. 5 920 468,67 6 253 798,00 6 663 238,00 7 452 523,93 7 953 905,93 

Suma dlhu mesta do 60%                                              

§ 17 ods. 6 písm. a)   
12,85% 9,19% 5,84% 5,47% 3,90% 

Suma  ročných splátok a úhrady 

výnosov vrátane ŠFRB  
365 328,12 265 487,00 262 923,00 261 641,81 162 239,96 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12. 
3 894 615,90 4 139 375,00 4 405 421,00 4 742 450,82 4 581 265,42 

Suma ročných splátok vrátane 

úrokov do 25% 

§ 17 ods. 6 písm. b) 

9,38% 6,41% 5,97% 5,52% 3,54% 

Návrh záverečného účtu musí povinne obsahovať nielen prehľad o stave dlhu, ale aj prehľad 

o vývoji dlhu.  
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5. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH 

Záverečný účet neobsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 písm. d) zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, pretože Mesto Krompachy nie je zriaďovateľom žiadnej 

príspevkovej organizácie. 

 

6. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH 

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu 

obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona v členení 

podľa jednotlivých príjemcov. Mesto poskytlo dotácie v súlade s cit. zákonom a s VZN č. 9/2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy vrátane doplnkov, na podporu všeobecne 

prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel. 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schválilo finančný rozpočet mesta na rok 2021 uznesením 

č. 25/B.10 dňa 24. februára 2021, v rámci ktorého vyčlenilo finančné prostriedky určené na dotácie 

pre rok 2021 vo výške 45 000,- €. 

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta boli jednotlivým žiadateľom schválené MsZ v Krompachoch 

príslušnými uzneseniami na 27. zasadaní v celkovej výške 45 000,- €. 

 

Tabuľka č. 24 - Prehľad o poskytnutých dotáciách       v € 

P.č. Žiadateľ 2017 2018 2019 2020 
2021 CELKOM                 

2017 -2021 
schválené použité 

1 FK Pokrok 18 000 39 500 36 000 24 000 30 000 30 000 147 500 

2 BK Kovohuty 3 800 9 600 7 350 1 025 1 500 1 500 23 275 

3 MŠK Krompachy 2 950 4 050 4 000 1 300 4 000 2 735 15 035 

4 MŠK - STO 2 000 0 4 000 2 000 2 800 2 800 10 800 

5 FS Krompašan 2 050 4 200 2 200 1 600 2 000 2 000 12 050 

6 
Triatlon-duatlon-

maratón  
400 0 500 1 000 1 500 1 500 3 400 

7 
Sparťanská tréning. 

skupina 
700 0 1 000 941 1 500 1 500 4 141 

8 
Dobrovoľný hasičský 

zbor 
700 0 200   700 375 1 275 

9 Gymnázium 800 1 300 1 000   1 000 0 3 100 

10 BKM Dastet 5 000 5 000 4 000 0     14 000 

11 Ľudia a perspektíva 200 300 0       500 

12 
SZ zdravotne 

postihnutých 
500 500 400 128     1 528 

13 SZPFB 0 200 0       200 

14 MO Matice slovenskej 400 500 450       1 350 

15 JDS 0 350 0       350 

16 Cantica Christiana 500 500 400       1 400 

17 
Rímskokatolícka 

cirkev 
0 0 1 000 10 000     11 000 

18 Klub mažoretiek 3 000 3 000 0       6 000 

19 Unique&Limited 0 0 500 188     688 

20 
Mesto Prešov (výbuch 

byt.domu) 
0 0 0 1 000     1 000 

SPOLU 41 000 69 000 63 000 43 182 45 000 42 410 258 592 
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7. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre vykonávanie podnikateľskej činnosti platia 

nasledovné zásady: 

- príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú, 

- príjmy a výdavky sa sledujú na samostatnom mimorozpočtovom účte, 

- náklady na podnikanie musia byť plne kryté výnosmi z podnikania, 

- prostriedky získané z rozdielu medzi nákladmi a výnosmi po zdanení sú doplnkovým zdrojom 

financovania mesta. 

Mesto od roku 2019 vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, číslo 

živnostenského registra: 860-15069 vydaným Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi. Predmet 

podnikania je podrobne rozpísaný v záverečnom účte na str. 38. 

Skutočne dosiahnuté príjmy z podnikateľskej činnosti (EKRK 223001) vo výške 1 446,00 € 

(vklad hotovosti na bankový účet)  

Skutočne uhradené finančné prostriedky – výdavky:      1 480,11 € 
z toho: 

– nákup kníh         1 217,20 € 

– nákup propagačných predmetov         221,10 € 

- bankové poplatky             25,00 € 

- daň z príjmov               16,81 € 

Rozdiel príjmov a výdavkov – schodok            34,11 € 
 

    Tabuľka č. 25 – Hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti za rok 2021                    

Náklady (504+568)                     1 382,17 € Výnosy (601)                              1 446,00 € 

HV = zisk  63,83 € 

Podmienka podľa §18 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. podľa ktorého: 

„ak je hospodárskym výsledkom k 30. septembru rozpočtového roka strata, mesto je povinné 

zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná alebo urobiť také opatrenia na 

ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala“, bola 

k 30. septembru 2021 splnená s vykázaným ziskom vo výške 1 260,30 €, nakoľko náklady 

dosahovali výšku 20, € a výnosy 1 280,30 €. 

 

8. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV  

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet výdavkov na 

rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023  zostavený ako programový. Výdavky rozpočtu mesta 

boli alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. 

Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj 

zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia 

príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. 

Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného uvedenia plnenia či 

neplnenia jednotlivých programov mesta, vrátane jeho prvkov a projektov v prílohe č. 1 

Záverečného účtu.  

Obsahom návrhu záverečného účtu za rok 2021 je rozbor plnenia rozpočtových príjmov 

a výdavkov bez bližšieho popisu za rozpočtové organizácie mesta (školy). Tie tvoria významnú 

časť celkového rozpočtu mesta s podielom 43,51% na celkových výdavkoch mesta. Zabezpečenie 

financovania školstva zo strany mesta je z časového hľadiska čoraz náročnejšie. Počet 
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zamestnancov v rozpočtových organizáciách zriadených mestom k 31.12.2021 predstavoval 

úroveň 190 (podľa údajov z crinfo – centrálneho registra informatizácie). 

Tabuľka 26 – Programový rozpočet výdavkov vrátane RO (školy) v roku 2021                 v € 

Názov programu 
Schválený 

rozpočet  

Upravený 

rozpočet  

Skutočnosť k 

31.12.2021 

Plnenie                       

v % 

Program 1 

Plánovanie, manažment a 

kontrola 4 603 266,00 4 644 516,00 1 665 593,00 35,86 

Program 2 Propagácia a marketing 22 350,00 19 350,00 16 553,00 85,55 

Program 3 Interné služby 81 760,00 82 760,00 55 830,00 67,46 

Program 4 Služby občanom 110 635,00 137 348,00 119 080,00 86,70 

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 490 860,00 494 060,00 406 155,00 82,21 

Program 6 Odpadové hospodárstvo 517 885,00 536 688,00 515 332,00 96,02 

Program 7 Komunikácie 117 000,00 110 500,00 100 613,00 91,05 

Program 8 Vzdelávanie 4 245 925,00 4 490 780,00 4 258 844,00 94,84 

Program 9 Šport 150 125,00 159 700,00 132 193,00 82,78 

Program 10 Kultúra 163 230,00 149 694,00 128 396,00 85,77 

Program 11 Prostredie pre život 97 300,00 92 300,00 63 232,00 68,51 

Program 12 Sociálna starostlivosť 553 375,00 639 350,00 564 407,00 88,28 

Program 13 Bývanie 210 395,00 210 395,00 197 625,00 93,93 

Program 14 Administratíva 1 229 839,00 1 245 462,00 1 222 816,00 98,18 

VÝDAVKY za programy celkom 12 593 945,00 13 012 903,00 9 446 669,00 72,59 

 

9. ZÁVER 

Návrh záverečného účtu obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu mesta Krompachy bol 

zverejnený v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

Riadna účtovná závierka k 31.12.2021 bol overená audítorom v súlade so všeobecne platnými 

právnymi predpismi s doručením správy nezávislého audítora pre poslancov Mestského 

zastupiteľstva Mesta Krompachy s odporúčaniami. 

Mesto v roku 2021 zabezpečilo výkon základných samosprávnych funkcií mesta aj funkcií, ktoré 

vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy. 

V zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane 

finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky z rozpočtu 

mesta a taktiež usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. 

Na základe mojich poznatkov rozpočtového hospodárenia mesta konštatujem, že dosiahnutý 

výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 je vykázaný v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi.  

V zmysle § 16 ods.10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení neskorších predpisov odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch uzatvoriť 

a schváliť záverečný účet mesta Krompachy za rok 2021 s výrokom:  

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

V Krompachoch 1.6.2022  

 

Ing. Marta Legátová  

  hlavná kontrolórka 


