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MESTO LEVOČA 
Námestie M. Pavla 4, 054 01 LEVOČA 

JUDr.Rusnáčiková Dana – hlavná kontrolórka  mesta Levoča 
 

O D B O R N É    S T A N O V I S K O 
hlavnej kontrolórky mesta Levoča  

k návrhu Záverečného účtu mesta Levoča  za rok 2019 
a Správy o hospodárení mesta Levoča za rok 2019 

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

neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka mesta Odborné stanovisko k Návrhu 
záverečného účtu mesta Levoča za rozpočtový rok 2019 (ďalej len „Stanovisko“), ktoré 
porovnáva rozpočet a skutočné hospodárenia mesta, hodnotí reálny stav a kondíciu mesta, 
predpokladá budúci vývoj, odhaľuje riziká s cieľom prijatia opatrení udržateľnosti verejných 
zdrojov.  

Stanovisko kontrolórky mesta je odborným zhrnutím faktov a nástrojom na získanie 
poznatkov z riadenia územnej samosprávy z ekonomického pohľadu s cieľom upriamiť 
pozornosť na zmeny riadenia a rozhodovacích procesov.  

Volené orgány mesta, exekutíva i orgány kontroly sú povinné zabezpečovať výkon 
finančnej kontroly v záujme dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti hospodárenia, dodržiavania rozpočtového procesu a monitorovania plnenia 
rozpočtu a kontroly nakladania s verejnými zdrojmi. 

Kontrola je zárukou zákonného a efektívneho fungovania verejnej správy, nezávislého 
hodnotenia skutočnosti, odhaľovania odchýlok a prijímania účinných opatrení na odstránenie 
nedostatkov, samostatného analytického posúdenia vzájomných väzieb a súvislostí a to všetko 
na základe argumentov, zistení a porovnaní so zákonným stavom, ustanoveným vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch a s cieľom dosahovania najvyššej  hodnoty za peniaze.  

Stanovisko hlavnej kontrolórky hodnotí stav hospodárenia s majetkom mesta,  plnenie 
vlastných daňových a nedaňových príjmov, charakter výdavkov a ich čerpanie, analyticky 
porovnáva vývoj výdavkov a ich udržateľnosť v podmienkach mesta, výsledok hospodárenia 
fiškálneho roku, účtovníctvo a rozpočtovníctvo v nadväznosti na organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s ktorými mesto tvorí konsolidovaný celok.   

Kontrolu hospodárenia a vývoja  rozpočtového procesu a jeho zmeny je potrebné 
vykonávať priebežne a následne, zodpovedne vo všetkých výkonných, riadiacich 
a kontrolných orgánoch mesta, s využitím poznatkov a za podpory informatizácie činností 
a integrácie dát s tým, aby mesto dokázalo zabezpečiť občanom i návštevníkom služby na 
úrovni 21.storočia a vedelo byť konkurencieschopné s inými samosprávami.  
 Hlavná kontrolórka mesta oceňuje odbornosť spracovateľa návrhu záverečného účtu 
a vypovedaciu schopnosť dokumentu, ktorý poskytuje v zákonom stanovenom rámci 
relevantné údaje z výkazníctva s možnosťou ich overenia, monitoruje a porovnáva  údaje nad 
rámec povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a to i napriek 
organizačno-riadiacim a technicko-integračným problémom so spracovaním dátabáz počas 
procesu spracovania dokumentov a výkazníctva v závere fiškálneho roku 2019.  
 Spracovateľ Návrh Záverečného účtu prerokoval v odborných a poradných orgánoch 
mesta,  zriadených pri MZ v Levoči.  
 
 
I. Zásady a povinnosti pri spracovaní „Návrhu záverečného účtu“ za rok 2019 
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1.) návrh záverečného účtu o plnení a čerpaní rozpočtu mesta je spracovaný v súlade so 
všeobecne záväznými  právnymi predpismi, najmä § 10, 15 a 16 zákona č.583/2004 Z. z., 
zákona č.523/2004 Z. z. a § 20 zákona č.431/2002 Z. z.,  VZN mesta a internými 
zdokumentovanými postupmi, vierohodnými údajmi o rozpočtovom hospodárení, ktoré sú 
zaznamenané prehľadne v účtovníctve. Návrh je výsledkom ročnej účtovnej závierky, 
výkazníctva a inventarizácie. 
 
2.) návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s § 16 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z., údaje 
o hospodárení mesta sú po skončení rozpočtového roka zhrnuté do záverečného účtu mesta 
 
3.) návrh záverečného účtu bol na pripomienkovanie obyvateľmi a odbornou verejnosťou 
zverejnený dňa 8.6.2020 na web sídle mesta a po upozornení hlavnej kontrolórky mesta bol 
zverejnený na úradnej a elektronickej úradnej tabuli mesta spôsobom v mieste obvyklým,  
v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. a § 9 odst. 2 zákona č.369/1990 Zb. 
v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním v MZ, ktoré je zvolané na deň 
25.6.2020. 
 
3.) návrh záverečného účtu mesta je samospráva povinná v súlade s § 16 ods.12 zákona 
č.583/2004Z.z. prerokovať v orgánoch mesta v zákonnej lehote najneskôr do šiestich 
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Návrh je predložený na rokovanie MZ dňa 
25.6.2020. 
 
4.)  v súlade s § 16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., je 
mesto povinné dať si overiť účtovnú závierku za rok 2019 nezávislým audítorom 
do31.12.nasledujúceho roka, účtovná závierka mesta bola v čase predkladania Návrhu 
záverečného účtu  overená audítorom s licenciou SKAU č.146. Správa  nezávislého audítora 
o overení riadnej účtovnej závierky mesta Levoča k 31.12.2019 bola audítorom doručená 
mestu dňa 24.6.2020. Nezávislý audítor s licenciou SKAU č.146 overil i účtovnú závierku 
príspevkovej organizácie TSML a MSKS. Overenie účtovnej závierky rozpočtových 
organizácií (školy a školské zariadenia) nie je zákonom ustanovené, nadväznosti sú 
skontrolované audítorom v rámci spracovania akruálneho účtovníctva a konsolidovanej 
účtovnej uzávierky mesta.  
 
5.) návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 29 ods.3 a 4 zákona č.523/2004 Z. z., 
Smernice na vypracovanie návrhov záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu SR č. MF 
/010580/2020-31, v súlade s § 16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. a záväznými opatreniami pre 
zostavovanie rozpočtu územnej samosprávy, vydanými v súlade s § 2b od.2 zákona 
č.291/2002 Z. z. (Opatrenie MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení OMF/017353/2017-352 a 
MF/013593/2018-421 a Metodického usmernenia č.MF/008361/2018-352), ktorými sa 
jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu a finančné aktíva a pasíva 
 
6.) návrh záverečného účtu bol metodicky spracovaný v súlade s § 10 ods.3 cit. zákona 
č.583/2004 Z. z., obsahuje údaje o plnení rozpočtu v potrebnom členení v súlade 
s rozpočtovou klasifikáciou podľa druhovej, organizačnej a ekonomickej  klasifikácie a  
záväzné ukazovatele pre zostavenie, sledovanie a vyhodnocovanie  rozpočtu 
 
Návrh záverečného účtu obsahuje podľa §10 ods.3, §16 ods.5 zákona č.583/2004 Z. z. 
 a)  údaje o plnení rozpočtu  podľa § 10 ods.3 zákona  

b) tvorbu a použitie peňažných fondov 
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c)  bilanciu aktív a pasív 
            d)  prehľad o stave a vývoji dlhu 

e)  údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta 
f) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods.4 zákona č.583/2004 Z. z. 
g) finančné usporiadanie vzťahov k rozpočtu mesta 
h)  údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti 
i)  hodnotenie plnenia programového rozpočtu 
 

II. Návrh záverečného účtu za rozpočtový rok 2019 – zostavenie  
 

V súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. mesto spracovalo údaje rozpočtového 
hospodárenia súhrnne do Návrhu záverečného mesta, ktorý obsahuje plnenie príjmov podľa 
ekonomickej klasifikácie v členení na hlavné kategórie, položky a podpoložky podľa 
ukazovateľov  a v oblasti čerpania výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v členení na oddiely, 
skupiny, triedy a podtriedy podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie 
a programovej štruktúry a to v prehľadnej, tabuľkovej forme.  

Mesto v Návrhu v súlade s § 16 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z. usporiadalo finančné  
vzťahy k ŠR (podielové dane, prenesený výkon štátnej správy), štátnym fondom (ŠFRB, EnF, 
ESF), rozpočtom obcí a VÚC, organizáciám  v zriaďovateľskej pôsobnosti (príspevkové 
a rozpočtové organizácie) a finančné vzťahy k fyzickým osobám a právnickým osobám, 
ktorým poskytlo z rozpočtu finančné prostriedky (dotácie). Záverečný účet obsahuje i údaje 
o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti (informačné centrum, veža).  

Výsledok hospodárenia mesta je vo výkazníctve zistený v súlade s § 2 písm. b) a c), § 
10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
Návrh na použitie výsledku hospodárenia mesta bol spracovaný v súlade s § 16 ods. 6, 7 a 8 
zákona č.583/2004 Z. z..  

 
Návrh záverečného účtu vychádza z dokumentov a  údajov účtovnej závierky za rok 

2019,  vyjadruje hospodárenie na základe rozpočtu na rok 2019  schváleného MZ Uznesením 
č.2/26,27,28,29 dňa 18.12.2018 a ôsmymi rozpočtovými opatreniami, prijatými v súlade s § 
14 ods.1 a 2 zákona č.583/2004 Z. z. Uznesením MZ č. 3/40,41,42 dňa 14.2.2019, 
č.5/44,45,46,47 dňa 25.4.2019, č.6/46,47,48 dňa 20.6.2019, č.7/5,6,7,8 dňa 8.8.2019, 
č.8/14,15,16,17 dňa 28.8.2019, č.11/56,57,58 dňa 21.11.2019, č.13/8,9 dňa 19.12.2019 a 
rozpočtová zmena vykonaná v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z .z.. Návrh 
záverečného účtu obsahuje aj skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2019  v určenom členení. 
 
III. Verejno-právne organizácie napojené na rozpočet mesta 
 

Návrh záverečného účtu za rok 2019 bol spracovaný na základe dokumentácie 
a výkazníctva i za subjekty, ktoré sú finančným transferom napojené na rozpočet mesta:  

- Záverečný účet mesta Levoča v Správa o hospodárení mesta Levoča za rok 2019 
- Rozbory hospodárenia MsKS a TSML, príspevkové organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, hospodáriace podľa vlastných rozpočtov a zapojené na rozpočet 
mesta finančnými transfermi na krytie výdavkov na zabezpečenie verejných služieb 
(správa majetku, verejný poriadok, cintorínske služby,  šport a kultúra a iné), ktoré na 
krytie výdavkov prioritne zapájajú do rozpočtu vlastné príjmy (nájmy, cenníkové 
služby, poplatky a pod.)  a z príjmov z podnikania  (prenájom majetku, služby a iné)   

- Školy a školské zariadenia, rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, hospodáriace podľa vlastných rozpočtov  (ZŠ Kluberta vrátane ŠJ a ŠKD, ZŠ 
Francisciho vrátane ŠJ a ŠKD, ZŠ Haina vrátane ŠJ a ŠKD, MŠ Železničný riadok 
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vrátane 5 elokovaných pracovísk so ŠJ, CVČ Francisciho a  ZUŠ), zapojené na 
rozpočet mesta poskytnutím dotácie (VZN mesta) s určením limitov a ukazovateľov  

- Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov, 
hospodáriace podľa vlastných rozpočtov, (Súkromná ZŠ, Špeciálna ZŠ Vojtaššáka),  
zapojené na rozpočet mesta poskytnutím  dotácie (VZN mesta)  

- Obchodné spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - LML s.r.o., SP s.r.o., 
Sociálny podnik mesta Levoča s.r.o., a obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto 
Levoča majetkový podiel a je ich minoritným VšNP Levoča a.s., PVS a.s., Satel 
Poprad a.s.v konkurze  

- Fyzické osoby a právnické osoby, ktorým bola v roku 2019 z rozpočtu mesta  
poskytnutá dotácia na činnosť v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. a VZN mesta 

Hlavná kontrolórka mesta podľa schváleného Plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 
2019 vykonala kontrolnú činnosť v oblasti plnenia a čerpania rozpočtu v meste Levoča a 
kontrolu vybraných subjektov s cieľom zaistenia dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov v oblasti hospodárenia s verejnými zdrojmi.  

Rozpočet mesta v spracovaní na programový rozpočet je základným dokumentom 
programovania a financovania funkcií mesta, vyjadruje samostatnosť hospodárenia, obsahuje 
zámery,  ciele a rozvojové programy. Finančné toky v oblasti plnenia príjmov a čerpania 
výdavkov rozpočtu sú realizované v súlade so zákonom o účtovníctve prostredníctvom 
bezhotovostného a hotovostného platobného styku.  
 

1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 v súlade 
s rozpočtovou klasifikáciou 

a/ Rozpočet mesta na rok 2019, rozpočtové opatrenia a skutočné plnenie rozpočtu 
 

Rozpočet mesta Levoča bol v súlade s § 11 ods.4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 
schválený Uznesením MZ č.2/26,27,28,29 dňa 18.12.2018 vnútorne členený na bežný 
rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.  

V roku 2019 bolo v súlade s § 14 ods.1 a 2 zákona č.583/2004 Z. z. vykonaných 
sedem rozpočtových opatrení schválených MZ  (podrobne na str. 3 tohto Stanoviska) a zmena 
rozpočtu - presuny medzi vybranými položkami funkčnej a ekonomickej klasifikácie a  
príjmov a výdavkov v oblasti prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, ktorých 
vykonanie je podľa § 14 ods. 4) zákona zverené primátorovi mesta.   

Mesto vedie operatívnu evidenciu vykonaných rozpočtových opatrení,  zmeny eviduje 
v systéme RIS-SAM.  Rozpočet na rok 2019 bol schválený ako vyrovnaný, po záverečnej 
úprave k 31.12.2019 bol zostavený ako vyrovnaný,  celkové príjmy boli rozpočtované 
v objeme 17 894 300 €  a výdavky  v objeme 17 894 300 €. 

 
Návrh záverečného účtu obsahuje aj skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2019  v 

určenom členení. Celkový prebytok hospodárenia po zapracovaní finančných operácií 
predstavuje 721 830,82 €, celkové príjmy dosiahli  15 997 473,- € a výdavky 15 275 642,- €.  

Skutočnosť za rok 2019  predstavuje skutočné naplnenie príjmov (podielových daní zo 
ŠR, finančných prostriedkov EÚ, vlastné daňové a nedaňové príjmy od fyzických 
a právnických osôb). Čerpanie výdavkov je v súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. 
v členení podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie so zdôvodnením rozdielov 
rozpočtového hospodárenia a predstavuje skutočné výdavky na úseku originálnych 
kompetencií i preneseného výkonu štátnej správy.  
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Obsah Návrhu záverečného účtu,  v ktorom hodnotíme skutočné plnenie prijatého 
rozpočtu je daný zákonom. Mesto v súlade so zákonom č.370/2018 Z.z. o štátnom rozpočte na 
rok 2019 zostavilo prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet, krytý 
prebytkom bežného hospodárenia a finančnými operáciami zapojením vlastných a cudzích 
zdrojov financovania investičnej činnosti mesta.  

V nadväznosti na § 16 ods. 6 a 7 zákona č.583/2004 Z.z. a zákona č. 599/2003 Z.z. 
schvaľovaný výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 721 830,32 € 
upravujeme o zákonné úpravy (napr. nevyčerpané účelové prostriedky, prijaté zábezpeky, 
zostatok fondu opráv bytov ŠFRB, zostatok finančných prostriedkov z podnikateľskej 
činnosti), ktoré k 31.12.2019 predstavujú 691 498,36 €.  

 
Schválený rozpočet bežných príjmov a výdavkov na rok 2019 bol prebytkový vo výške 

561 495 €, po zapracovaní rozpočtových opatrení bol prebytkový v objeme 675 961 €, 
skutočné plnenie bežného rozpočtu za rok 2018 je prebytok v objeme 798 078,36 €.  

Schválený rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2019 bol schodkový vo 
výške  - 1 037 580 €, po prijatí rozpočtových opatrení schodok predstavoval -3 124 324 €, 
skutočný výsledok kapitálového hospodárenia predstavuje schodok – 1 122 855,85 €, ktorý je 
krytý prebytkom bežného rozpočtu, návratnými zdrojmi financovania a zapojením vlastných 
mimorozpočtových zdrojov mesta.   

Rozpočet mesta zistený podľa § 10 ods.3 písm.a) a b) prestavoval schodok - 476 085, 
upravený rozpočet schodok - 2 448 363 €, skutočné plnenie schodok - 324 777,49 €, ktorý bol 
krytý finančnými operáciami.  

Schválený rozpočet počítal na zabezpečenie krytia výdavkov so zapojením finančných 
operácií, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu a zapájame ich do príjmov len vo výške, v akej boli 
zahrnuté do výdavkov.  

 
Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 a rozdelenie výsledku hospodárenia 
Kategória     Upravený  

rozpočet 
Skutočné 
plnenie  

 % 
plnenia 

Bežné príjmy 13 105 705 12 870 365,97  98,20 
Bežné výdavky       12 429 744 12 072 287,61   97,12  
Bežný rozpočet - prebytok            675 961     798 078,36   
Kapitálové príjmy   1 884 232  1 526 662,64    81,02 
Kapitálové výdavky         5 008 556   2 649 518,49   52,90 
Kapitálový rozpočet – schodok        -3 124 324       -1 122 855,85  
Príjmové finančné operácie   2 904 363 1 600 446   55,10 
Výdavkové finančné operácie      456 000     553 837     121,46 
Výsledok  finančných operácií      2 448 363    1 046 608,31   
Výsledok hospodárenia 31.12.2019 
po zarátaní finančných operácií 

         0,00   721 830,82  

Nevyčerpané dotácie         -  625 187,20  
Podnikateľský účet                6 584,83  
Prijaté zábezpeky (cudzie zdroje)          -    95 579,74  
Fond opráv bytov ŠFRB               67 980,35  
Prevody medzi účtami          -         650,33  
Nevyčerpané dotácie na BÚ         -    30 088,79  
Záverečný účet 2018            121 402,72  
Nerozdelený výsledok hospodárenia 
k 31.12.2019 

             30 331,96  
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Plnenie a čerpanie rozpočtu je kryté finančnými operáciami, ktoré boli rozpočtované 
v objeme 476 085 €, upravené rozpočtovými opatreniami na výšku 2 448 363 €, pričom 
skutočné krytie predstavuje 1 046 608,31 €. Finančné operácie sú v zmysle § 10 ods.6 zákona 
č.583/2004 Z. z. súčasťou rozpočtu, nimi sa realizuje plnenie a čerpanie nenávratných a 
návratných zdrojov financovania,  prevody z fondov a prebytky minulých rokov. Zostatok 
finančných operácií podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č.583/2004 Z. z. je potrebné stanoviť po 
vylúčení cudzích a nevyčerpaných prostriedkov a až následne usporiadať zostatok finančných 
operácií, vrátane peňažných fondov.  
       Na základe § 2 ods. 2 písm. c/  § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z. z.,  
Opatrenia  MF SR č.16786/2007-31 v znení Opatrenia MF/015819/2018-352, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové, 
príspevkové organizácie podľa § 4 ods.2 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve, mesto 
Levoča  zostavilo vyrovnaný rozpočet na rok 2019, ktorý aj po zapracovaní rozpočtových 
opatrení bol zostavený ako vyrovnaný. Skutočný výsledok hospodárenia mesta po zapojení 
finančných operácii k 31.12.2019 dosiahol 721 830,82 €. Súčasťou návrhu záverečného účtu 
je i návrh na prerozdelenie prebytku hospodárenia. 
 
 Ustanovenie § 10 ods.3 písm. a) a písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. určuje samospráve 
povinnosť obsahovo a jasne stanoviť prebytok rozpočtového hospodárenia v nadväznosti na § 
16 ods. 6 a ods. 8 zákona tak, aby pri prerokovaní záverečného účtu sa rozhodlo o použití 
prebytku hospodárenia s odkazom na § 10 ods.3 písm. a) a písm. b), čo znamená povinnosť 
samosprávy upraviť bežný rozpočet a kapitálový rozpočet o zákonom určené úpravy. Na 
zistenie výsledku hospodárenia obce je určených niekoľko vzorcov výpočtu.  

Hlavná kontrolórka mesta preverila v okruhu finančných operácií záverečného účtu 
vyčlenené položky zákonných úprav, ktoré mesto rozpúšťa do príjmov a výdavkov bežného a 
kapitálového rozpočtu na zásade akruálneho zúčtovania, t.j. do rozpočtu príslušného 
rozpočtovacieho obdobia samospráva zúčtuje len okruh príjmov a výdavkov, ktoré obsahovo 
a časovo súvisia s fiškálnym rokom a na základe tohto princípu zúčtovacích vzťahov je 
zákonná úprava celkového výsledku hospodárenia správna a dôvodná. Predmetom 
záverečných úprav je i nezrealizovaný prevod finančných prostriedkov medzi bankovými 
účtami v objeme 650,33 €.  

Z návrhu záverečného účtu za rok 2019 je povinnosť vylúčiť účelové prostriedky 
v štruktúre: 

a) Nevyčerpané prostriedky zo ŠR, účelovo určené na bežné výdavky a poskytnuté 
v predchádzajúcom roku napr. prenesený výkon štátnej správy, stravné detí v HN  

b) Nevyčerpané prostriedky zo ŠR, účelovo určené na kapitálové výdavky 
a poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku napr. na kultúrne pamiatky 

c) Nevyčerpané prostriedky účelovo určených darov, §5ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. 
d) Nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od poskytovateľov  
e) Nevyčerpané prostriedky darov, prijatých podľa §22 ods.1 zákona č.523/2004Z.z. 
f) Nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa školského zákona č.245/2008 Z .z.  
g) Nevyčerpané prostriedky školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  
h) Nevyčerpané prostriedky fondu prevádzky a opráv bytov, zákon č.443/2010 Z. z. 
i) Nevyčerpané prostriedky z náhrady za výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z. z. 
j) Nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č.182/1993 Z. z.  
k) Nevyčerpané prostriedky poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z .z. 
l) Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z .z.  

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2019 výkazu Súvaha-Úč ROPO SFOV 
1-01 na účte 221- Bankový účet - bežné účty a zistený inventarizáciou a vyčíslený v Správe 
o hospodárení mesta predstavuje zostatok finančných prostriedkov vo výške 223 980,84 € 
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(podrobne str.7 Súhrnnej správy mesta) a zostatok na bežných účtoch peňažných fondov vo 
výške 1 684 936,36 €. Fiškálny výsledok hospodárenia je krytý finančnými prostriedkami, 
sústredenými k 31.12.2019 na bežných bankových účtoch mesta, čo potvrdzuje i vykonaná 
dokladová inventarizácia.  
 
b/ Mimorozpočtové zdroje hospodárenia – fondy a ich zapojenie do rozpočtu 
 
      Samospráva je splnomocnená v § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. tvoriť mimorozpočtové 
peňažné fondy, ktorých zdrojom sú prebytky hospodárenia, disponibilný zisk z podnikania, 
zostatky minulých rokov a zostatky príjmových finančných operácií. O použití prostriedkov 
podľa § 15 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z. rozhoduje MZ. Zapojenie fondov do rozpočtu je 
realizované prostredníctvom príjmových finančných operácií so zaznamenaním čerpania na 
stanovený účel.  
 Podľa § 15 ods.3 zákona sa prostriedky fondov zapájajú do rozpočtu s výnimkou 
prevodov  medzi peňažnými fondmi navzájom a prípadov, keď sa prostriedky fondov použijú 
na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu v priebehu 
rozpočtového roka. 
     Obec môže podľa § 7 ods. 6 zákona č.369/1990 Zb. na plnenie úloh zriadiť 
mimorozpočtové peňažné fondy, ktorých zdroje môže  v súlade s § 7 ods. 2 zákona použiť  na 
plnenie svojich úloh.  Podľa § 1 ods.2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí finančné 
prostriedky, t.j. aj  zdroje fondov sú majetkom mesta, spravovaným podľa dokumentov (Štatút 
mesta, Štatúty fondov, Zásady hospodárenia a iné). 
     Obec je povinná tvoriť rezervný fond najmenej vo výške 10 % z prebytku hospodárenia, 
zisteného podľa § 16 ods.6 zákona č.583/2004 Z. z. a finančné prostriedky previesť na 
osobitne zriadený účet. O použití fondu rozhoduje MZ.   

Zdrojom krytia výdavkov rozpočtu mesta v roku 2019 boli mimorozpočtové zdroje 
hospodárenia, zhromaždené na účelovo určených účtoch peňažných fondov:  rezervný fond,  
investičný fond, fond rozvoja bývania, fond opráv a sociálny fond. Na osobitných účtoch 
mimorozpočtových zdrojov sú zhromaždené prostriedky nevyčerpaných účelových dotácií 
a prostriedky na  mzdy a odvody za december 2019.  
 

Zostatky peňažných fondov k 31.12.2019 
Názov fondu       Stav 1.1.2019 Príjem Výdaj Stav  31.12.2019 
- investičný fond      215 659,22 158 735,93 213 438,32      160 956,83 
- fond rozvoja bývania       45 125,30        316,76   44 726,00             716,06 
- rezervný fond     170 256,36    82 000,00            0,00       252 256,36 
- sociálny fond       23 643,27    24 516,32   32 189,63         15 969,96 
- fond opráv          2 630,42           64,50          64,50           2 630,42 
- fond nevyčerp. dotácií   1 096 352,51   579 425,28 710 286,48        965 491,31 
-depozit na mzdy       141 982,01   177 598,59 141 982,01        177 598,59 
 
     Mesto v roku 2019 po schválení v MZ previedlo do fondov finančné prostriedky v objeme 
241 tis. € (IF, RF) a čerpalo prostriedky v objeme 258 tis. € (IF, FRB).  
 Mesto v roku 2019 použilo investičný fond v objeme 213 438,32 € na krytie 
kapitálových výdavkov (podrobne na str.18 Správy o hospodárení - Bazilika, Zberný dvor, 
TSML technika, miestne komunikácie a chodníky, studňa, ZUŠ, projektová dokumentácia, 
vklad základného imania SPML s.r.o. a iné).  
 
c) Rozpočtové príjmy a ich plnenie 
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Členenie príjmov mesta na vlastné (daňové,  nedaňové a kapitálové z predaja majetku) 
a cudzie (granty, transfery na prenesený výkon štátnej správy, prostriedky štátnych fondov)  
upravuje § 5 ods.1 a 3 zákona č.583/2004 Z. z.  

Príjmy rozpočtu na rok 2019 bolo určené na základe prognózy MF SR, transferov a 
grantov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, vlastných daňových a nedaňových príjmov 
a príjmov z predaja majetku.  

Príjmy rozpočtu mesta pozostávajúce z bežných príjmov a kapitálových príjmov boli 
v roku 2019 naplnené na 96,04 % vo výške 14 397 028,61 € a spolu s príjmovými finančnými 
operáciami dosiahli 15 997 474  €. 

Daňové príjmy predstavovali 7 988 tis.€, nedaňové príjmy 1 618 tis. € a prijaté granty 
a transfery 5 196 tis. €.  

Príjmy z podielových daní boli naplnené v súlade s prognózou MF SR a schváleným 
rozpočtom mesta na 100,2 % a v roku 2019 predstavovali 7 093 468 €, medziročne vzrástli o 
724 503 € a príjem z podielových daní v r.2019  predstavoval 55,03 % bežných príjmov. 

Mesto je dlhodobo závislé na príjme od štátu, zaznamenáva nízke vlastné daňové 
a nedaňové príjmy a to aj vzhľadom na špecifické možnosti mesta, nízku industrializáciu 
územia a zastavanosť, čo má vplyv na migráciu obyvateľov.  

„Ťažiskovým priemyslom“ mesta bez zákonných možností získavania príjmov pre 
samosprávu je cestovný ruch, ktorý mesto zaťažuje na strane výdavkov (oprava  pamiatok, 
verejné služby pre turistov), je nevyhnutné a žiadúce zaoberať sa otázkou regionálneho 
rozvoja cestovného ruchu aj na centrálnej úrovni a hľadať spoločné riešenia udržateľnosti. 
 Daňové príjmy mesta boli plnené vo výške 7 988 tis. €, medziročne  vzrástli o 707 
tis. €,  z toho podielové dane vzrástli o 724 tis.€ a vlastné daňové príjmy z majetku 
medziročne poklesli o 16 tis. €, čím došlo k zvýšeniu daňových pohľadávok po lehote 
splatnosti a samospráva je povinná pri ich vymáhaní postupovať podľa daňového poriadku. 
Miestne dane a poplatky boli zvyšované k 1.1.2016, 1.1.2018 a k 1.1.2020. 
 
Miestne dane a poplatky 
(vybrané druhy) 

Predpis 1.1.2019 Skutočnosť 31.12.2019 Pohľadávky 
 k 31.12.2019 

Dane z pozemkov       124 205              99 073   
Dane zo stavieb        343 184            324 937  
Dane zo stavieb na bývanie         39 728              37 569  

DzNH celkom,  
- z toho v konkurze 

      507 117             461 578      368 000 
     240 000 

TKO        399 227             338 548      341 825 
Daň za psa          11 696               11 129          1 396 
Daň za ubytovanie          17 074               16 370             700 
Daň za užívanie ver. priestr.          18 835               18 075          8 372 
Celkom za vybrané MDaP        953 949             845 700       720 293 
 
        Daňové pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú celkom 750 tis. €, z toho boli 
uplatnené v konkurznom konaní 240 tis. €. Časť pohľadávok bola v r.2019 vymáhaná v súlade 
s daňovým poriadkom a Smernicou mesta o vymáhaní daňových, nedaňových pohľadávok a 
pokút uložených v priestupkovom konaní (doručené výzvy na úhradu nedoplatkov, zrážky 
prikázaním z účtu, inštitút osobitného príjemcu). Správca dane v roku 2019 z dôvodu 
technických problémov nevyhotovil a nedoručil všetkým daňovníkom a poplatníkom výzvy 
na úhradu nedoplatkov.  

Vzhľadom na nárast daňových pohľadávok po lehote splatnosti, technické nedostatky 
s informatizáciou spracovania daňových pohľadávok a integráciou databáz je nevyhnutné 
prijať účinné opatrenia na vymáhanie daňových nedoplatkov, personálne posilniť úsek správy 
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daní o exekučného správcu, určeného na vymáhanie pohľadávok v daňovom exekučnom 
konaní podľa daňového poriadku.  Zvyšovanie miestnych daní a poplatkov bez prijatia 
účinných opatrení na úseku daňového exekučného konania by pre mesto znamenalo rast 
nedobytných pohľadávok, najmä poplatkov za TKO.  
 Vyrubovanie miestnych daní  a poplatkov v meste Levoča je i napriek úprave v rokoch 
2016 až 2019 pod dlhodobým priemerom SR. Ustanovenie nižších fixných sadzieb daní 
a poplatkov vo VZN mesta a nedostatočne rozvinuté podnikateľské  prostredie spôsobuje 
prepad vlastných daňových príjmov mesta v porovnaní s inými samosprávami. 
 Správa o hospodárení mesta za rok 2019 na str.25-26 podrobne informuje o druhu 
a výške pohľadávok mesta, ktoré k 31.12.2019 predstavujú 1 966 642,13 €, z toho daňové 
pohľadávky 750 tis. €, pohľadávky za nájom bytov a nebytových priestorov vrátane HPZ 485 
tis. €, ostatné pohľadávky vrátane dlhodobých za odpredaj pozemkov IBV Plantáže 691 tis. €. 
Mesto k 31.12.2019 vykonalo inventarizáciu pohľadávok so záznamom o stave ich 
vymáhania.  
 Mesto Levoča nemá zavedený miestny poplatok za rozvoj v súlade so zákonom 
č.447/015 Z. z., ktorý umožňuje samospráve určiť VZN  poplatok, ktorého predmetom je každá 
stavba na území obce (uvedená v právoplatnom stavebnom povolení alebo oznámení 
k ohlásenej stavbe), ak jej uskutočnením vznikne nová stavba. Určenie poplatku za rozvoj je 
pre miestnu samosprávu vlastným daňovým príjmom na infraštruktúrne výdavky do rozvoja 
obce (napr.  miestne komunikácie a chodníky, verejné osvetlenie, verejná zeleň a pod.). 

Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch určuje druh a  minimálne a 
maximálne rozpätie sadzieb miestnych daní a poplatkov. Samosprávy neradi pristupujú k 
zvyšovania zaťažovania občanov, agenda je aministratívno-správne náročná. Obce a ZMOS 
by mali anomálie zákona  (napr. rozdielne určenie stavieb v zákone o miestnych daniach a 
poplatkoch a v stavebnom zákone) pripomienkovať cez UMSR a ZMOS u gestora MF SR.  
 

Nedaňové príjmy predstavovali celkom  1 470 tis. €, medziročne klesli o 11 tis.€ a 
oproti roku 2017 klesli o 126 tis. €. Plnenie nedaňových príjmov je tvorené z príjmov 
z vlastníctva majetku, z podnikania, poplatkové príjmy. Príjmy z podnikania a vlastníctva 
majetku predstavovali 528 tis.€ (dividendy, nájom pozemkov a budov, HPZ, byty – podrobne 
v Súhrnnej správe, str.15).  

Mesto v r. 2019 dosiahlo príjem z nájmu bytov a nebytových priestorov 83 tis.€, 
príjmy z prenájmu sociálnych bytov ŠFRB 153 tis. €, pričom splátky úverov ŠFRB 
predstavovali v roku 2019 objem 77 863,88 € a boli kryté príjmom z nájmu bytov. Z výnosu 
z nájmu je tvorený fond opráv bytov, ktorý k 31.12.2019 eviduje zostatok 67 980,35 €, opravy 
sú vykonávané podľa Plánu opráv bytov.  

V r.2016 došlo k výpadku príjmov z výherných automatov, od r.2014 k výpadku 
nájomného z LML s.r.o., ktorý v r.2019 predstavoval vrátane dividend zo zisku výšku 151 
tis.€. V r.2018 došlo k zvýšeniu príjmov z nájmu HPZ, ktorý bol v roku 2019 naplnený na 
úrovni roku 2018 vo výške 128 tis.€ a nedošlo k rozpočtovanému navýšeniu príjmov. 
Obsadenosť HPZ je merateľným ukazovateľom projektu SARIO, ktorý mesto Levoča 
k 31.12.2019 nenapĺňa v zmluvnej výške.  

V oblasti plnenia vlastných nedaňových príjmov z vlastníctva majetku je potrebné 
venovať pozornosť uzatváraniu zmlúv, ich prehodnocovaniu (napr. VšNP Levoča a.s.) 
z dôvodu vylúčenia poskytovania skrytého prenájmu alebo nedovolenej štátnej pomoci.  

Samospráva zaznamenala pokles administratívnych poplatkov z dôvodu aplikácie 
zákona o e-Governmente. 

Medzi nedaňové príjmy patria i správne poplatky a poplatky, určené VZN a platnými 
cenníkmi napr. matrika, overovanie, parkovné, opatrovateľská služba, propagácia, stravné, 
školné, preddavky za služby spojené s nájmom bytov a nebytových priestorov a pod.  Správne 
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poplatky v roku 2019 dosiahli výšku 113 tis.€ a medziročne vzrástli o 10 tis.€. Sankcie 
predstavovali 24 tis.€ príjmu rozpočtu mesta.  Podrobný rozpis poplatkov a platieb za verejné 
služby je v Súhrnnej správe, str.16. 

Granty a transfery zo ŠR, VÚC, štátnych fondov  na zabezpečenie preneseného 
výkonu štátnej správy (školstvo, stavebný úrad a ŽP, REGOP, matrika)  a účelové dotácie 
(opatrovateľské služby, komunitná a terénna práca, chránené dielne a pod.)  predstavovali 
3 412 076 €, z toho na školstvo 2 545 tis. €.  

 
Mesto Levoča využíva granty a transfery ŠR a príjmy za poskytovanie a  zabezpečenie 

verejných služieb v oblasti sociálnych služieb, terénnej sociálnej práce, opatrovateľskej 
služby,  napríklad: 

 
Druh verejnej služby Príjem rozpočtu Výdavok rozpočtu      Rozdiel 
Aktivačná činnosť – koordinátori      11 750,66     61 855,36    - 50 104,70 
Komunitná a terénna práce      117 516,28    126 996,82       -9 480,54 
Miestna obč. poriadková hliadka          7 466,52      27 364,91    - 19 898,39 
Chránené dielne – kamery, úrad        46 526,26    113 415,88     -66 889,62 
Opatrovateľská služba projekt 
5 % podielových daní 62 r.obyv. 
Príjem od prijímateľov za OS 

       41 077,41 
     177 225,10 
       57 023,05 

   327 330,75     -52 005,19  

Osobitný príjemca  
Osobitný príjemca - mesto 
Prídavky na deti 

     126 275,40 
         2 115,67 
       5 163,84 

   128 496,68 
     10 049,73 
       5 212,52 

     -2 221,28 
     -7 934,06 
     -     48,68 

Zásobovanie vodou Lev. Lúky              0,-        6 281,35       -6 281,35 
 
Ako z uvedeného prehľadu, predmetu projektov  a zmluvného dojednania vyplýva, 

projektové aktivity rozvoja verejných služieb spolufinancuje i samospráva. Plnenie príjmov je 
priamo závislé od zabezpečenia verejných služieb a čerpania výdavkov, pričom plnenie 
príjmov je s časovým posunom poukázané mestu až po preukázaní skutočne vynaložených 
výdavkov a zabezpečenia spolufinancovania.  

Na uzatvorené pracovno-právne vzťahy sa okrem zmlúv o ich spolufinancovaní 
z nenávratných zdrojov vzťahujú i zákonné mzdové nároky zmluvne neupravené, ktoré okrem 
povinného spolufinancovania hradí zamestnávateľ napr. nemocenské, stravné a iné. 

Hlavná kontrolórka upriamuje pozornosť na výšku príjmov a výdavkov z rozpočtu 
mesta na zabezpečenie vyššie uvedených verejných služieb, ich udržateľnosť počas projektu 
a prínosy do budúcna a odporúča dôkladne prehodnotiť vstup do projektov a ich 
udržateľnosť.  

Kapitálové príjmy z príležitostného predaja pozemkov v r.2019 dosiahli 147 766 €,  
nedošlo k naplneniu rozpočtu príjmov z predaja pozemkov IBV Plantáže (presun z r.2017).  

  Kapitálové granty a transfery v roku 2019 predstavovali objem 1 378 895,97 €, z 
toho na obnovu pamiatok 550 tis.€.  

Príjmové finančné operácie predstavujú zapojenie návratného zdroja financovania 
kapitálových výdavkov - úveru v objeme 493 tis.€ (ku ktorému hlavná kontrolórka mesta 
vypracovala Stanovisko k prevereniu dodržania podmienok na prijatie dlhodobého úveru dňa 
14.2.2019), zapojenie vlastných mimorozpočtových fondov (IF) vo výške 258 tis.€ a prevod z 
fondu nevyčerpaných dotácií na krytie kapitálových výdavkov v objeme 757 tis.€. 

Správa o hospodárení mesta za rok 2019 v popisnej i tabuľkovej forme podrobne 
informuje o skutočnom plnení príjmov podľa ich druhu, porovnáva mesto s inými 
samosprávami a priemerom SR,  upozorňuje na riziká hospodárenia, zabezpečenie finančných 
tokov, definuje problematické oblasti a navrhuje opatrenia na eliminovanie rizík.  
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d/ Rozpočtované výdavky a ich čerpanie 

Výdavky rozpočtu mesta sú členené na bežné výdavky a kapitálové výdavky, schodok 
bežného a kapitálového rozpočtu je krytý finančnými operáciami. Rozpočtované bežné 
a kapitálové výdavky mesta na rok 2019 v objeme 13 514 tis.€ boli rozpočtovými opatreniami 
upravené na 17 438 tis.€. skutočné čerpanie výdavkov rozpočtu predstavuje 14 722 tis. € t. j. 
na 84,42 % . Bežné výdavky boli čerpané na 97,12 % a kapitálové výdavky na 52,90  %. 
Podrobnú špecifikáciu výdavkov podľa ich funkčnej klasifikácie a schváleného 
programového rozpočtu obsahuje Správa o hospodárení v jej popisnej i tabuľkovej časti. 

Bežné výdavky oproti schválenému rozpočtu v objeme 11 642 tis. € boli upravené 
rozpočtovými zmenami na výšku 12 430 tis. €. Skutočné čerpanie predstavuje 12 072 tis.€. 

 
Mesto v roku 2019 zaznamenalo medziročne oproti roku 2018 rast výdavkov  

o 1 577 tis. € v kapitolách: 
-všeobecné verejné služby navýšenie o 272 tis. € na 1 478 tis.€, t.j. o + 22,5 % (platy 
a odvody úrad, matrika, register obyvateľov, finančné náklady a úroky úverov 
-verejný poriadok, bezpečnosť navýšenie o 25 tis.€ na 245 tis.€, t.j. o + 11,13 % (MsP, 
MOPS,PO) 
-ekonomická oblasť nárast o 469 tis.€ na 2 480 tis.€, t. j. o + 23,32 % (aktivační koordinátori, 
stavebný úrad, doprava, cestovný ruch, chránené dielne) 
-ochrana životného prostredia pokles o - 263 tis.€ na 574 tis.€, t.j. – 31,42 % (odpady, ŽP) 
-bývanie a občianska vybavenosť rast výdavkov o 499 tis. € na 1 317 tis.€, t. j. o + 61 % 
(ŠFRB, verejná zeleň TSML, voda Levočské Lúky, VO TSML, správa a oprava bytov) 
 -zdravotníctvo výdavok vo výške 44 tis. € na projekt CIZS 
- kultúra a náboženstvo rast výdavkov o 80 tis.€ na 980 tis.€, t.j. + 8,8 % (šport, kultúra, 
dotácie na činnosť, TV, LIMka, cintorínske služby) 
- vzdelávania rast výdavkov o 324 tis.€ na 6 718 tis.€, t.j. o + 5,06 %(školský úrad, školstvo 
prenesený výkon, originálne kompetencie) 
-sociálne služby rast výdavkov o 133 tis.€ na 885 tis.€, t.j. + 17,68 % (Jedáleň a klub 
dôchodcov, Detské jasle, terénna a komunitná práca)  
 
 Rast bežných výdavkov z dôvodu valorizácie platov zamestnancov verejnej správy bol 
zaznamenaný prierezovo vo všetkých kapitolách rozpočtu. V oblasti nakladania s odpadmi  
TSML zaznamenali nárast vlastných príjmov z predaja komodít triedeného zberu a z toho 
dôvodu došlo k zníženiu transferu z rozpočtu mesta. Vzhľadom na zamestnávanie 
nízkopríjmových skupín zamestnancov bol nárast výdavkov na platy a odvody zamestnancov 
zaznamenaný najmä v kapitole všeobecné verejné služby, verejný poriadok, ekonomická 
oblasť, šport a kultúra,  sociálne služby.  
 Výdavky mestského úradu vzrástli medziročne o 260 tis. € (z toho platy a odvody 
o 222 tis.€) a v roku 2019 dosiahli celkom 1 304 tis. € (podrobne na str.20 Súhrnnej správy). 
Výdavky na platy a odvody zamestnancov mestského úradu za obdobie od r.2015 – 2019 
vzrástli o 334 tis.€, čo predstavuje vyššie čerpanie rozpočtu o 52,60 %.  
 

V školstve došlo od r.2015-2019 k siedmym valorizáciám platov zamestnancov, 
z tohto dôvodu medziročný nárast výdavkov  je 5,06 %, avšak nárast oproti roku 2015 
predstavuje 26,15 %.  

Výdavky na školstvo v roku 2019 predstavujú 6 718 tis. € (45,63 % celkových 
výdavkov mesta s medziročným poklesom oproti r.2018 o 2,85 % aj z dôvodu zníženia počtu 
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detí a žiakov v školách a školských zariadeniach), v r.2019 došlo k valorizácii platov 
zamestnancov a medziročnému rastu výdavkov o 324 tis. €. 

Hlavná kontrolórka odporúča  vypracovať stratégiu reštrukturalizácie škôl 
a školských zariadení v meste Levoča s ponukou zabezpečovania kvalitného výchovno-
vzdelávacieho procesu,  materiálno-technického vybavenia škôl a organizácie ich prevádzky  
v záujme udržateľnosti, výkonnosti a konkurencie schopnosti. Kvalitné školstvo v meste môže 
byť okrem dostupnosti a dopravnej obslužnosti, bezpečnosti bývania, rozvinutej infraštruktúry 
v oblasti kultúry a využívania voľnočasových aktivít, zdravého životného prostredia jednou 
z hlavných komparatívnych výhod mesta oproti okolitým samosprávam a  rozhodujúcim 
faktorom pri napĺňaní vízie rozvoja  mesta a zvyšovania miery osídľovania a rastu počtu 
obyvateľov. 

  
Kapitálové výdavky v r.2019 predstavovali 2 591  tis.€ a kapitálové transfery TSML 

59  tis. €. Mesto investovalo do prestavby Námestia M. Pavla,  Baziliky sv. Jakuba 
a hradobného opevnenia, miestnych komunikácií a chodníkov (Sadová, Za sédriou, 
Mäsiarska, Levočská Dolina), modernizácie Zberného dvora a technické vybavenie TSML, 
VO, kúpy pozemkov IVB Krupný jarok, PD BJ sídl. Západ, cyklochodník a voda Levočská 
Dolina, tribúna ZŠ, ZUŠ Levoča modernizácia. Výdavky sú podrobne zhrnuté v tabuľkovej 
časti kapitálového rozpočtu. 

Správa o hospodárení mesta na str.21 obsahuje spracovateľom návrhu vyhotovenú 
tabuľku zdrojov krytia kapitálových výdavkov  vo finančnom vyjadrení a v % podielu na 
celkových kapitálových výdavkoch mesta. Kapitálové výdavky sú kryté prebytkom bežného 
hospodárenia, kapitálovými príjmami, úvermi, mimorozpočtovými fondami, prijatými 
grantami a transfermi celkom v objeme 2 650 tis.€. Mesto až 58,22 % investícií roku 2019 
krylo z cudzích nenávratných zdrojov – grantov a transferov a 18,63 % investícií z návratných 
zdrojov – dlhodobých úverov.  

Mesto  258 tis. €, t. j. až 9,74 % prebytku bežného rozpočtu roku 2019 už použilo na 
krytie kapitálových výdavkov r.2019 čím eliminovalo výšku prebytku hospodárenia a tvorbu 
vlastných zdrojov - fondov na použitie v nasledujúcich rokoch. Mesto netvorí rezervy,  nemá  
finančný vankúš na krytie výdavkov mesta, na zabezpečenie finančných tokov do rozpočtu 
zapája cudzie návratné zdroje – krátkodobé  úvery, čo je dlhodobo neudržateľné.  

 
Výdavkové finančné operácie v roku 2019 predstavovali výšku 554 tis. €, z toho 

splátky istín dlhodobých úverov 379 tis.€, splátky úverov ŠFRB 78 tis.€, prijaté zábezpeky 44 
tis.€, čerpanie krátkodobého preklenovacieho úveru 48 tis.€ a vklad do základného imania 
sociálneho podniku zriadeného mestom 5 tis.€. 

Mesto Levoča dlhodobo vykazuje nízke prebytky hospodárenia bežného rozpočtu 
z ktorého spláca istiny dlhodobých úverov vstupujúcich do dlhovej služby, čím dochádza 
i k poklesu schopnosti mesta splácať nové úvery.  

Exekutíva mesta na rok 2019 stanovila úradu i  právnickým osobám v zriaďovateľskej 
pôsobnosti finančné limity a ukazovatele, viazala výdavky rozpočtu rozpočtovými 
opatreniami. 

 
Prekročenie bežných výdavkov rozpočtu v roku 2019 bolo zaznamenané v oblastiach:  
- tovary a služby úradu a MsP 
- platy, odvody, tovary a služby na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy (školský 
úrad, matrika, REGOB, stavebný úrad, životné prostredie) 
- transfer MHD – SAD  
- tovary a služby Informačná kancelária (poistenie, podnikateľská činnosť, členské poplatky) 
- veterinárna oblasť  
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- požiarna ochrana 
- výdavky na zabezpečenie skládky Dlhé Stráže 
- zásobovanie vodou – výtokový stojan Levočské Lúky  
- transfery na kultúru (presun položiek o 5 500,-€ na 17 500,- €) a kultúrno-spoločenské 
aktivity (rast o 5 280,42 € na 10 280,- €)  
- projekty škola  
- potraviny jedáleň dôchodcov a klub dôchodcov (rast výdavkov o 18 tis. € na 54 741,- €)  
- opatrovateľská služba – tovary a služby 
- terénna a komunitná práca – tovary a služby 
 
 V roku 2019 došlo oproti roku 2018 k zlepšeniu rozpočtovej disciplíny a čerpaniu 
výdavkov v súlade s rozpočtom mesta.  
 Na územnú samosprávu bol zákonmi prenesený výkon štátnej správy bez zabezpečenia 
finančného krytia výdavkov, čo v kontrolných zisteniach konštatuje  Najvyšší kontrolný úrad 
i hlavná kontrolórka mesta (viď vyššie uvedený výpočet výdavkov). Obec nemôže kryť 
výdavky štátu z finančných prostriedkov, určených na zabezpečenie originálnych kompetencií 
a povinností obce, uložených v zákone o obecnom zriadení a osobitných všeobecných 
právnych predpisoch. Výdavky na štátnu správu je potrebné osobitne a preukazne evidovať, 
pripomienkovať  a rokovať o ich refundácii od orgánov štátnej moci (napr. okresné úrady).  
 Hlavná kontrolórka upozorňuje na poskytovanie bezodplatných plnení z rozpočtu 
mesta a odporúča prijať opatrenia na úplné odstránenie skrytých dotácií  (športovisko, 
divadlo a pod.) a poskytovanie výhod fyzickým osobám (výtokový stojan Levočské Lúky). 
Formu plnení je potrebné zjednotiť – poskytnutím dotácie alebo refundácie hotových 
výdavkov, v prípade zásobovania vodou je potrebné zistiť skutočných prijímateľov plnení  
a zabrániť prípadnému zneužívaniu pomoci mesta.  
 V kapitole zdravotníctvo bol v r.2019 uhradený bežný výdavok v objeme 44 123,79 € 
na projektovú dokumentáciu vybudovania CIZS (Centrálny integrovaný zdravotnícky systém) 
v areáli nemocnice. O prostriedky EÚ sa mesto neuchádzalo  z dôvodu nesplnenia podmienok 
účasti v projekte. Hlavná kontrolórka upozornila exekutívu mesta na riziká projektu. Hlavná 
kontrolórka odporúča  pri vstupe do projektov čerpania nenávratných zdrojov financovania 
vypracovať analýzu udržateľnosti vrátane finančného dopadu realizácie projektu na rozpočet. 
 Výdavky, čerpané z rozpočtu roku 2019 boli kryté rozpočtom po zapracovaní 
rozpočtových opatrení, k prekročeniu výdavkov došlo len v oblasti obstarania bežne 
dostupných tovarov a služieb (napr. kancelárske potreby), opakovaných plnení (napr. dodanie 
energií), zákonne valorizovaných miezd a platov z pracovno-právnych vzťahov. Je 
nevyhnutné konštatovať, že každé prekročenie rozpočtu znamená nedodržanie rozpočtových 
pravidiel danej kapitoly, ktoré je potrebné upraviť prijatím rozpočtových opatrení. 
 
f/ výkazníctvo účtovnej a daňovej závierky, rozpočtovníctva 
 

Mesto za rok 2019 v zákonom určených termínoch spracovalo a predkladalo finančnej 
správe Finančné výkazy  /FIN-ky/, ktoré obsahujú zabudované kontrolné mechanizmy 
štátu a zapojenosť rozpočtu územnej samosprávy na ŠR. Súčasťou výkazov účtovnej 
závierky a záverečného účtu je súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke, 
výkazy FIN o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy, o prírastku aktív a pasív podľa 
sektorov, o štruktúre dlhu, o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom 
prenájme, o stave bankových účtov a záväzkov obcí.  

Výkazníctvo mesta je súčasťou dokumentov, predkladaných k vyhotoveniu 
konsolidovanej účtovnej závierky a auditu.  
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2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2019 
 
  Mesto Levoča účtuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,  zostavuje 
výkazy podľa  Opatrenia MF SR č.16786/2007-31.Výkaz Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01, 
zostavený k 31.12.2019 predstavuje bilanciu aktív a pasív /t.j. majetku mesta a zdrojov 
krytia majetku/, ktorého výška je odsúhlasená inventarizáciou podľa § 6 a § 29-30 zákona. 
      Mesto eviduje na strane Aktív súvahy majetok v objeme  60 315 tis.€, ktorý je krytý 
Pasívami súvahy - vlastnými a cudzími zdrojmi vo výške 60 315 tis.€. Majetok mesta 
medziročne oproti r.2018 vzrástol o 721 tis.€.  

Podrobný rozpis ukazovateľov bilancie je na str.31 Správy o hospodárení.  
 

 Mesto eviduje k 31.12.2019  pohľadávky vo výške 1 967 tis.€ (podrobne na str.8-9  
tohto stanoviska, časť plnenie vlastných daňových príjmov).   
 Mesto eviduje k 31.12.2019 záväzky v objeme 6 636 tis.€ za opakované plnenia 
tovarov a služieb, investície, mzdy a odvody zamestnancov, preddavky a zábezpeky,  úvery v 
objeme 4 782  tis.€ a zúčtované transfery 1 028 tis.€. Mesto neeviduje záväzky po lehote 
splatnosti.  
 Mesto k 31.12.2019 nemá záväzky v objeme 15 % celkových záväzkov  po lehote 
splatnosti viac ako 60 dní.   
 V roku 2019 bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.10. a 31.12.2019. 

Na nehnuteľný majetok mesta je zriadené záložné právo v zmysle platne uzatvorených 
zmlúv (napr. HPZ).  

 
 Mesto Levoča má od roku 2015-2025 uzatvorenú koncesnú zmluvu STEFE THS s.r.o. 
na služby dodávky tepla budovy MŠ Francisciho v objeme 110 tis.€, v roku 2019 splátka 
predstavovala 4 537,56.  
 
3.PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K  31.12.2019 
 

Uvoľnenie dlhovej brzdy od r.2017 prináša lacné úvery, veľkoryso nastavuje 
podmienky zvyšovania dlhu verejnej správy a zaťažovania budúcich generácií. Dôvodom 
uvoľnenia je zvyšovanie investícií do infraštruktúry a zamestnanosti, pričom ekonomický 
cyklus má smerovať k šetreniu na čas krízy. Nástup krízy a prepad ekonomiky z dôvodu 
pandémie COVID-19 núti regulovať výdavky verejných financií a hľadať rezervy na 
dosiahnutie hospodárnosti realizovaním Hodnoty za peniaze. Cieľom tejto politiky by malo 
byť eliminovanie neefektívnych a netransparentných verejných projektov, znižovanie 
vysokých výdavkov, smerovanie investícií do nových technológií, preferovanie dlhodobej 
udržateľnosti pred krátkodobým ziskom a získanie kapitálového uistenia o dodržaní 
rovnováhy medzi rizikom a návratnosťou investície.  

 
 Novela č.426/2013 Z.z. v § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o dlhovej službe určila 
pravidlá používania návratných zdrojov financovania a stanovila podmienky výpočtu dlhovej 
služby.     

Na základe§ 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. môže mesto na plnenie svojich úloh prijať 
návratné zdroje financovania v bežnom fiškálnom roku za podmienok, že celková suma dlhu 
mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 
suma ročných splátok úverov vrátane úhrady úrokov a suma splátok záväzkov z investičných 
dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, znížených o prostriedky, poskytnuté 
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v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z rozpočtu 
EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

Celkovou sumou dlhu mesta sa na účely zákona rozumie úhrn záväzkov zo splácania istín 
úverov, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov. 

Do celkovej sumy dlhu mesta sa podľa § 17 ods. 8 zákona nezapočítavajú taxatívne 
ustanovené záväzky (úvery ŠFRB, EF, návratné zdroje na predfinancovanie programov SR 
a EÚ najviac do sumy poskytnutého príspevku, pôžičky Audiovizuálneho fondu a FPU. Do 
sumy splátok podľa § 17 ods. 6 písm.b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného 
splatenia. V zmysle § 17 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. mesto môže vstupovať len do takých 
záväzkov, vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo 
nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. 

 
Mesto Levoča k 31.12.2019 eviduje zostatok úverov v objeme 2 798 387,35 €, 

celková suma dlhu za rok 2019 predstavovala 23,64 % a suma ročných splátok úverov 
6,41 %, zadĺženosť mesta je v súlade so zákonom (str.8 Správy o hospodárení). Dlh na 1 
obyvateľa mesta predstavuje 189,63 €. Zadĺženosť mesta je v súčasnosti na hranici možnosti 
samosprávy zabezpečiť potrebné finančné toky na plnenie bežných záväzkov a dosiahnutie 
vyrovnanosti fiškálneho hospodárenia.  

Do celkového dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky úverov ŠFRB. Zostatok  istiny 
ŠFRB k 31.12.2019 predstavuje 1 984 tis.€, splátky istiny v r.2019 predstavovala 77 tis.€.  
 Mesto Levoča v r.2019 čerpalo dlhodobý investičný úver vo výške 493 589,98 € na 
kapitálové výdavky (pozemky IBV, komunikácie Slavkovská, Sadová, Za sédriou, oprava 
hradieb, PD 2BJ Západ). Hlavná kontrolórka predložila MZ Stanovisko k čerpaniu úveru.   
   

Mesto môže v súlade s § 10 ods.9 zákona č.583/2004 Z.z. na vyrovnanie časového 
nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu použiť príjmy kapitálového 
rozpočtu, ak sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr do konca 
rozpočtového roka.  

Pravidlá dlhovej služby v zmysle § 17 zákona č.583/2004 Z.z. majú trvať po celú dobu 
trvania úverovej zmluvy.  
 
4.  ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 
 
Mesto Levoča bolo v roku 2019 zriaďovateľom príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Levoča a Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča.     
 

a) Technické služby mesta Levoča 

 Súčasťou záverečného účtu mesta sú aj Rozbory hospodárenia príspevkovej  
organizácie TSML za rok 2019, ktoré na 29 stranách poskytujú relevantné informácie 
o činnosti a výkazníctve organizácie, vrátane vymedzenia činností podľa stredísk. 
 Rozpočet TSML schválilo MZ Uznesením č.2/26,27 dňa 18.12.2018. V roku 2019 boli 
vykonané štyri rozpočtové opatrenia. Údaje o hospodárení TSML obsahuje aj Správa 
o hospodárení mesta str.32.  
 TSML v roku 2019 dosiahli výsledok hospodárenia z hlavnej a podnikateľskej činnosti 
účtovnú stratu – 33 637,64 € z titulu zúčtovania odpisov nadobudnutého a delimitovaného 
majetku, ktorý predstavuje výšku 13 341 tis.€. Zisk z podnikateľskej činnosti dosiahol 
537,19€.  
 TSML v roku 2019 rozpočtovali transfer mesta vo výške 1 680 tis.€, ktorý bol 
skutočne plnený v objeme 1 560 tis.€, organizácia vrátila k 31.12.2019 zriaďovateľovi 
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poskytnutý príspevok vo výške 120 tis.€. Vlastné príjmy dosiahli objem 413 tis.€  a ako 
záväzný ukazovateľ boli plnené na 137,81 %, ostatné príjmy (dotácie UP) objem 32 tis.€. 
Organizácie prednostne zapája do rozpočtu vlastné príjmy a následne príspevok zriaďovateľa. 
Vlastné príjmy tvorí nájomné, predaj zberných nádob, hrobové a cintorínske služby, platby za 
triedenie odpadov. TSML neprekročili záväzné ukazovatele – vlastné príjmy, platy a odvody 
a výdavky na reprezentáciu. 

Organizácia má široké portfólio činností,  spravuje mestský majetok, vykonáva opravy 
a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, verejného osvetlenia, údržbu verejnej zelene, 
čistenie mesta, nakladanie s odpadmi, cintorínske služby, správu športovísk a iné. 

Hlavná kontrolórka mesta každoročne vykonáva kontrolnú činnosť v organizácii, 
správy a podnety z kontroly sú predkladané MZ. Organizácia riadne hospodári so zvereným 
majetkom, pri činnosti dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy a upozorňuje na ich 
zmeny (najmä v oblasti zberu a triedenia komunálneho odpadu), ktoré majú zásadný vplyv na 
chod mesta, činnosť organizácie,  finančné toky a rozvoj mesta. Manažment príspevkovej 
organizácie hospodári na zásadách rozpočtovej zodpovednosti a účinnosti, v súlade 
s projektom Hodnoty za peniaze.  

 
b) Mestské kultúrne stredisko  

 Súčasťou záverečného účtu sú aj Rozbory hospodárenia príspevkovej organizácie 
MsKS za rok 2019, ktoré na 22 stranách poskytujú relevantné informácie o činnosti 
a výkazníctve organizácie, vrátane vymedzenia činností podľa stredísk. 
 Rozpočet MsKS schválilo MZ Uznesením č.2/26,27 dňa 18.12.2018. V roku 2019 boli 
vykonané tri rozpočtové opatrenia. Údaje o hospodárení MsKS obsahuje aj Správa 
o hospodárení mesta str.32.  
 MsKS v roku 2019 dosiahli výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti zisk 336,22 64 
€, pričom  odpisy  nadobudnutého a delimitovaného majetku boli nákladom vo výške 7 999 €. 
Príspevková organizácia nemá oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť.  
 MsKS v roku 2019 vypracovala vyrovnaný rozpočet s plnením príjmov a výdavkov vo 
výške 498 tis.€, z toho vlastné príjmy vo výške 137 tis.€. Skutočné plnenie rozpočtu dosiahlo 
536 tis.€ z toho vlastné príjmy 152 tis.€ (bez príjmov za Tajomnú Levoču) čo predstavuje 
39,58 % príjmov organizácie, skutočné výdavky dosiahli 535 tis. €. Organizácia splnila 
zriaďovateľom určené záväzné ukazovatele – vlastné príjmy, platy a odvody a výdavky na 
reprezentáciu.  
 MsKS strediská hospodárili: 

- Divadlo - hospodársky výsledok prebytok + 6 786,- €  
- Kino -  hospodárska strata – 2 580,- € a z toho odpisy  premietacej techniky 7 999,- € 
- Kultúrne podujatia - hospodársky výsledok prebytok + 3 019,-€ 
- Galéria mesta -  hospodárska strata – 9 628,- €, v tom platy a odvody 15 601,- € 

Organizácia má široké portfólio činností,  spravuje, udržiava a prenecháva do užívania 
majetok mesta, organizuje na profesionálnej i záujmovej úrovni pre obyvateľov 
i návštevníkov mesta kultúrne podujatia (podrobne v rozboroch). V roku 2019 došlo 
k prevodu práv a povinnosti prevádzky regionálnej knižnice na PSK. 

Hlavná kontrolórka mesta každoročne vykonáva kontrolnú činnosť v organizácii, 
správy a podnety z kontroly sú predkladané MZ. Organizácia riadne hospodári so zvereným 
majetkom, pri činnosti dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy a upozorňuje na zmeny, 
ktoré majú zásadný vplyv na chod mesta, činnosť organizácie a finančné toky. Manažment 
príspevkovej organizácie hospodári na zásadách rozpočtovej zodpovednosti a účinnosti, 
v súlade s projektom Hodnoty za peniaze a občanom mesta i návštevníkom ponúka bohaté 
portfólio služieb v oblasti kultúry.  
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     Rozbory  príspevkových organizácií vyčerpávajúco a konzistentne vypovedajú 
o ekonomicko-hospodárskej a organizačno-riadiacej činnosti, programoch a podprogramoch 
a plnení prijatých ukazovateľov. Hlavný kontrolór konštatuje, že rozbory hospodárenia sú 
spracované v súlade s platnou legislatívou, najmä s 6 16 ods.2  zákonom č. 583/2004 Z. z.  

V samostatnej časti záverečného účtu i vo výkazníctve mesta  je stručné zhodnotenie 
výsledkov hospodárenia príspevkových organizácií. 
  
5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH Z ROZPOČTU  ZA ROK 2019 
 
     Záverečný účet mesta obsahuje podrobný prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta 
za rok 2019 podľa prijímateľov,  v súlade s § 7 zákona č.583/2004 Z.z. a VZN č.22/2015, 
VZN č.5/2017 a VZN č.3/2019, ktoré s účinnosťou od 24.4.2019 zrušilo VZN č.22/2015 
a VZN č.5/2017 a ktorými sa určovali  podmienky rozdelenia účelových finančných 
prostriedkov pre fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby na oblasť sociálnej 
pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania. VZN mesta boli prijaté v súlade s § 6 ods. 1, 
§ 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. a v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z. z..  
 V roku 2019 bolo na dotácie z rozpočtu mesta použitých 177 723,73 €, z toho nájom 
športovísk predstavuje 57 270,- € (podrobne v Správe o hospodárení mesta). Dotácia nad 10 
tis.€ bola poskytnutá 5 subjektom – FK 05, HK Slovan, MK Slovenský orol, ZZ Krúžok, OZ 
Levočan.  
 Hlavná kontrolórka každoročne kontroluje čerpanie výdavkov na dotácie, splnenie 
podmienok určených VZN mesta a všeobecne záväzných právnych predpisov. V roku 2020 je 
plánovaná kontrolná činnosť využívania prenajatých športovísk na dohodnutý účel.  
 
6. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH Z PODNIKATEĽSKEJ ĆINNOSTI  
 
 Mesto Levoča v roku 2019 dosiahlo z podnikateľskej činnosti na základe živnosti  
OŽP-O/2009/00050-3 v Informačnej kancelárii a prevádzkovaním vstupov do veže baziliky 
sv. Jakuba výnosy vo výške 37 921,24 €, náklady 28 924,37 €. Disponibilný zisk z 
podnikateľskej činnosti po zdanení predstavuje 7 107,53 € a tvorí vlastný príjem mesta, je 
súčasťou hospodárskeho výsledku mesta.  objeme 644 €. Výpadok príjmov bol spôsobený 
obmedzeným vstupom návštevníkov počas  rekonštrukcie veže baziliky.  
 
7. PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  

 
 Programové rozpočtovanie vrátane monitorovania vykonáva mesto od r.2009 na 
základe Smerníc a programov ES, cieľom je hodnotiť účelnosť a efektívnosť vynakladania 
verejných zdrojov. Programový rozpočet  je  súčasťou záverečného účtu, hodnotenie sa 
vykonáva s cieľom získania informácií o plnení merateľných ukazovateľov a cieľov 
programov a podprogramov, pomenovaním príčin ich neplnenia a navrhnutia opatrení na 
odstránenie nedostatkov. Sumarizácia o plnení programového rozpočtu je uvedená v Správe 
o hospodárení za rok 2019 na str.20.  
 Plnenie programového rozpočtu tvorí samostatnú prílohu k záverečnému účtu a 
k účtovnej závierke  za rok 2019, bol spracovaný v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. 
v štruktúrovanej forme v počte 14 programov. 
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ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE  
 
     Na základe analýzy návrhu Záverečného účtu za rozpočtový rok 2019,   Súhrnnej správy 
o hospodárení za rok 2019, výkazníctva,  účtovníctva a riadnej účtovnej závierky za rok 2019,   
inventarizácie a Správy audítora hlavná kontrolórka mesta konštatuje, že návrh 
Záverečného účtu mesta Levoča  za rok 2019  je spracovaný v súlade s §16 ods.5  zákona 
č. 583/2004 Z.z.,  obsahuje náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
v súlade s §9 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. a §16 ods.9 zákona č.583/2004 Z.z.bol zverejnený.  

Dokument je spracovaný odborne, so znalosťou veci, v tabuľkovej, grafickej 
i popisnej forme zaznamenáva skutočnosti, vývoj a upozorňuje na riziká. Hodnotenie 
rozpočtovania a skutočného plnenia rozpočtu je spracované podrobne, podáva prehľad 
o nakladaní s verejnými zdrojmi a plnení programových zámerov rozvoja. 

Hlavná kontrolórka odporúča pri hospodárení mesta venovať pozornosť:  
- rozpočtovému procesu a vývoju hospodárenia, monitorovaniu a zmenám rozpočtu 

s orientáciou na plnenie programového rozpočtu a zlepšovanie manažérskeho riadenia 
posilňovaním určenia dlhodobých cieľov a hodnotenia stavu ich vývoja  

- kontrolovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami počas fiškálneho roka 
- hľadať možnosti zvyšovania vlastných príjmov a znižovania závislosti mesta od 

podielových daní zo štátneho rozpočtu a cudzích návratných zdrojov financovania 
- zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na úhrady zabezpečené v rozpočte 
- efektívne využívať majetok mesta, vymáhať pohľadávky mesta 

        Riadna účtovná závierka mesta za rok 2019 bola spracovaná v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ku dňu schvaľovania bola overená audítorom, objektívne 
vyjadruje  vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta k 31.12.2019, 
poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na výsledky hospodárenia a  peňažné toky.  
      V nadväznosti na § 16 ods. 10 zákona č.583/2004 Z.z. hlavná  kontrolórka mesta 
v Stanovisku k návrhu Záverečného účtu mesta Levoča za rok 2019 po preskúmaní 
konzistentnosti poskytnutých údajov odporúča MZ v Levoči uzatvoriť prerokovanie 
návrhu Záverečného účtu mesta Levoča za rok 2019 s výrokom:  
 
 „celoročné hospodárenie mesta Levoča za rozpočtový rok 2019 schvaľuje bez výhrad“ 
 
 V procese ekonomicko-hospodárskych a organizačno-technických  úkonov pri 
spracovaní účtovnej závierky a záverečného účtu nie sú hlavnej kontrolórke známe 
skutočnosti o procesnom pochybení a rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 Kľúčovou úlohou pre samosprávu v čase krízy spojenej s nedostatkom autorít, 
prepadom príjmov, nárastom nezamestnanosti a ohrozením pandémiou COVID-19 je mať 
pripravenú stratégiu a spoľahlivé postupy plnenia dlhodobých cieľov, maximálne zapájať 
nenávratné zdroje financovania rozvoja mesta, mať pripravený mechanizmus riešenia 
krízových situácii, riadenia a eliminovania rizík, diverzifikovať zdroje a tvoriť rezervy na 
zabezpečovanie originálnych kompetencií a potrieb obyvateľov mesta. Samospráva musí byť 
vizionárom, musí chcieť a vedieť robiť škrty na správnych miestach, investovať do inovácií, 
technológií, postupov a SMART riešení ponúkajúcich nové príležitosti a z dlhodobého 
hľadiska udržateľné a účinné riešenia, rozhodujúce pre budúci úspech a stabilitu mesta.   
 
 
V Levoči, dňa 23.6.2020                                                  JUDr. Dana Rusnáčiková 
           hlavná kontrolórka mesta Levoča 
 


