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Návrh na 

 
U Z N E S E N I E 

 
z XXII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 
 

 
dňa: 27. 6. 2012        číslo:    /2012 
 
 
 
 

k Správe o prehodnotení pripomienok audítora a hlavného kontrolóra  
k hospodáreniu mesta Prešov za rok 2011 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
 
 
 
 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
 
Správu o prehodnotení pripomienok audítora a hlavného kontrolóra k hospodáreniu mesta 
Prešov za rok 2011. 



1/1 
CI Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, 

Stranaplánovacia a správy mestských organizácií 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 
zo 6. riadneho zasadnutia 


Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy 

mestských organizácií 


dňa: 4.6.2012 číslo: 39/2012 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácii 

po prerokovaní Správy o prehodnotení pripomienok audítora a hlavného kontrolóra 
k hospodáreniu mesta Prešov za rok 2011 

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 
dňa: 4.6.2012 číslo: 39/2012 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 


berie na vedomie 


Správu o prehodnotení pripomienok audítora a hlavného kontrolóra k hospodáreniu mesta 

Prešov za rok 2011 s pripomienkami, a to dopracovať o: 

- termíny realizácie jednotlivých opatrení 

- podrobnejšie informácie k pripomienke audítora týkajúcej sa technického zhodnotenia vo 

výške 77 376 € 

a po dopracovaní 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu v Prešove 

zobrať na vedomie 

Správu o prehodnotení pripomienok audítora a hlavného kontrolóra k hospodáreniu mesta 
Prešov za rok 2011. 

............. ~. r 

MUDr. Va írJanko 
overovate' 

F MsÚ/SP-01l29/1 
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Dôvodová správa 
 
 

Správa o prehodnotení pripomienok audítora a hlavného kontrolóra k hospodáreniu mesta Prešov za 

rok 2011 bola vypracovaná na základe uznesenia č. 191/2012 z XVIII. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Prešove zamestnancami zodpovednými za zostavenie účtovnej závierky a záverečného 

účtu mesta Prešov za rok 2011 a boli v nej prehodnotené pripomienky audítora a hlavného kontrolóra 

mesta k výsledkom hospodárenia mesta Prešov za rok 2011. 

Správa bola predložená Komisii MsZ v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

na prerokovanie dňa 4. 6. 2012. Komisia svojim uznesením správu zobrala na vedomie s pripomienkami, 

ktoré boli do tohto materiálu zapracované. Následne bol tento materiál prerokovaný v Mestskej rade 

v Prešove dňa 13. 6. 2012. Uznesenie Mestskej rady v Prešove nebolo prijaté. 
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Audit účtovnej závierky bol vykonaný spoločnosťou AGV audit, s.r.o., ktorá je členom 
Slovenskej komory audítorov č. licencie 159. 

 
Audítor vydal podmienené stanovisko, podľa ktorého účtovná závierka poskytuje vo všetkých 

významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Prešov k 31.12.2011 
a výsledky hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom 
o účtovníctve okrem vplyvu nasledovných skutočností : 
 
1. Účtovná jednotka vykazuje účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 7.489.147 € 

a opravnú položku k nemu vo výške 279.961 €. Audítor v tomto prípade pri uplatnení zásady opatrnosti 
vyslovil domnienku, že pri týchto investíciách nastalo väčšie zníženie hodnoty majetku ako je 
vykazované a to o 1.388.407 €. To znamená, že  audítor odhadol predpokladané zníženie hodnoty 
majetku k 31.12.2011 vo výške 1.668.368 €. 

 
Podľa Zákona o účtovníctve a najmä v zmysle Opatrenia Ministerstva financií z 8. augusta 2007 č. 
MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove 
pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov, opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené 
predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého 
zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. 
Predpoklad zníženia hodnoty je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad 
zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. 
 
Podľa uvedeného znenia nie je určená presná špecifikácia, postup výpočtu alebo konkrétne kritérium na 
stanovenie výšky opravnej položky. Posúdenie, stanovenie odhadu, predpokladu je značne individuálne. 
Neexistuje ďalší jednoznačný predpis stanovujúci presný výpočet. V účtovníctve mesta bola opravná 
položka  tvorená k účtu 042 - obstaranie majetku v sume, ktorá zodpovedá hodnote obstarania takého 
majetku, u ktorého, podľa kvalifikovaného odhadu zamestnancov oddelenia správy majetku  je riziko 
ďalšej realizácie investičných projektov,  zatiaľ čo kritériom posúdenia výšky opravnej položky 
u audítora je časové hľadisko 1 rok od nadobudnutia. Ak sa na konkrétnej investícii neudiali žiadne 
zmeny viac ako 1 rok, potom tieto investície považuje za také, ktoré môžu znamenať zníženie hodnoty 
majetku.  
Nepovažujeme takéto kritérium za objektívne, pretože realizácia niektorých projektov je pozastavená  
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a nie z dôvodu, že by v budúcnosti nemala prinášať úžitok. 
Kritérium tvorby opravnej položky, ktoré používa audítor nie je záväzné. Je to jeho metodika na 
dodržanie zásady opatrnosti a preto vyjadruje len svoju domnienku o tejto skutočnosti. 
 
2. Účtovná jednotka uvádza v poznámkach časť B.II. Pohľadávky: 

a/ pohľadávky v celkovej výške 8.287.102 €, 
b/ vytvorené opravné položky k pohľadávkam vo výške 1.592.358 €. 
Audítor v tomto prípade pri uplatnení zásady opatrnosti vyslovil domnienku, že vytvorené opravné 
položky by mali byť v celkovej výške 2.722.872 €.  
 

Podľa predpisov uvedených v predchádzajúcom bode, opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä 
k 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. Aj v tomto prípade ide 
o subjektívne posúdenie stavu opodstatnenosti predpokladu. Znovu ide o rozdielne kritérium na určenie 
výšky opravnej položky. Platí obdobne to čo pri obstaraní majetku.  Zatiaľ čo audítor do tvorenej 
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opravnej položky zahrnul pohľadávky  po splatnosti viac ako 1 rok vo výške 100 % hodnoty pohľadávky, 
v účtovníctve mesta bola  tvorba opravnej položky posudzovaná individuálne pridržiavajúc sa kritérií 
podľa Zákona o dani z príjmov t. j. vo výške 20 %, 50 % a 100 % hodnoty pohľadávky v závislosti od 
doby po jej splatnosti. Domnienka alebo kritérium audítora nie sú záväzné. 
Ak by boli, boli by odlišné aj oproti Zákonu o dani z príjmov, ktorý v tomto prípade už konkrétne 
stanovuje kritéria na tvorbu opravných položiek, ktoré môžu byť uznaným daňovým výdavkom na  účely 
výpočtu dane z príjmov. Postup podľa Zákona o dani z príjmov nie je totožný s kritériom audítora. 
Nakoľko neexistuje záväzný postup na výpočet, každá účtovná jednotka môže mať tvorené opravné 
položky rôzne, a to podľa svojich podmienok. 

 

Vypracovať Smernicu primátora mesta Prešov, ktorá by určovala postup pri tvorbe a zúčtovaní opravných 
položiek. 

Opatrenie pre bod 1 a 2:   

31. 10. 2012 
Termín:  

 
3. Účtovná jednotka vykazuje účet 372 – Transfery ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy 

vo výške  3.793.255 €. Do dátumu zostavenia účtovnej závierky mestu Prešov neboli predložené 
zúčtovania  týchto poskytnutých prostriedkov s rozpočtom mesta. S prihliadnutím na skutočnosti 
k dátumu vydania audítorskej správy audítor sa domnieva, že mesto Prešov malo účtovať o nákladoch 
súvisiacich s týmito dotáciami v časovej a vecnej súvislosti vo výške 3.787.442 €. Výsledok 
hospodárenia by bol v takomto prípade nižší a predstavoval by hodnotu  - 726.454 €.     

 
V tomto prípade v účtovníctve mesta neboli zúčtované dotácie poskytnuté Dopravnému podniku mesta 
Prešov, a. s., MSS Prešov, s. r. o. a Združeniu Lapanč. Zúčtovanie dotácií nebolo zúčtované do účtovného 
obdobia roku 2011 nakoľko do skončenia účtovnej závierky menované organizácie nepredložili žiaden 
dokument preukazujúci skutočnosť, že poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade 
s podmienkami poskytnutej dotácie.  Ide o každoročný problém s predkladaním zúčtovania, vyplývajúci 
aj s časového nesúladu v termínoch na zostavenie účtovných závierok. Zatiaľ čo obce a mestá majú 
povinnosť odovzdať na Daňový úrad účtovnú závierku do konca januára nasledujúceho roku, obchodné 
spoločnosti majú možnosť odovzdať účtovné závierky spolu s daňovým priznaním v riadnom termíne do 
31. 3. nasledujúceho roku. Zo zásady opatrnosti neboli za rok 2011 zaúčtované do nákladov predmetné 
dotácie aj preto, lebo za rok 2010 na základe ústneho potvrdenia o vyčerpaní dotácie sme túto do 
nákladov zaúčtovali a v priebehu roku po predložení dokladov bolo zistené, že dotácia nebola vyčerpaná. 
V roku 2011 bol uplatnený postup v zmysle usmernení školiacich lektorov a metodikov. 

 

Pri nepredložení príslušnej dokumentácie alebo oznámenia o vyčerpaní a použití finančných prostriedkov  
v súvislosti s výkonom vo verejnom záujme, za príslušný kalendárny rok najneskôr do 20. dňa 
nasledujúceho kalendárneho roka od organizácie, ktorej boli finančné prostriedky poskytnuté, účtovať do 
nákladov rezervu na zúčtovanie transferu prípadne zaúčtovať tieto prostriedky priamo do nákladov mesta. 

Opatrenie pre bod 3: 

Zapracovať do Smernice primátora mesta Prešov o tvorbe a použití rezerv tento druh rezervy. 

31. 10. 2012 
Termín: 

 
4. Účtovná jednotka vykazuje účet 384 – Výnosy budúcich období vo výške 14.833.425 €. Zostatok účtu 

má tvoriť zostatková cena majetku obstaraného z cudzích zdrojov. Analytická evidencia majetku 
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obstaraného z cudzích zdrojov je vo výške 14.632.466 €. Audítor sa domnieva, že rozdiel vo výške 
200.959 € by znížil hodnotu netto aktív a vlastného imania. 

 
Po zmene postupov účtovania od 1. 1. 2008 sa na účte 384, čo sú výnosy budúcich období, okrem iného 
účtuje aj zostatková cena majetku obstaraného z cudzích zdrojov. Prechodné ustanovenia novely zákona 
o účtovníctve stanovovali prevod zostatku účtu 901 - Fond dlhodobého majetku, ktorý zachytával 
zostatkovú cenu dlhodobého majetku celkom, t. j. nadobudnutého z vlastných aj z cudzích zdrojov na dva 
rôzne účty. Osobitne na účet vlastné zdroje a osobitne na účet cudzie zdroje t. j. na účet 384. Z toho 
dôvodu bolo potrebné identifikovať zdroje, čo pri vykazovanom objeme mestského majetku je veľmi 
pracné a časovo veľmi náročné. Bez ohľadu na to, či je účtované na 384 alebo 428 nedôjde k ovplyvneniu 
pasív iba k presunu z časti záväzkov na časť vlastné imanie. Každoročne sa suma neidentifikovaných 
zdrojov znižuje. V roku 2010 bolo neidentifikovaných 1.135.407 €. V roku 2011 bolo neidentifikovaných 
už iba 200.959 €, ktoré budú vysporiadané v roku 2012. 

 

Zosúladiť analytickú evidenciu majetku obstaraného z cudzích zdrojov s účtom 384. Vzniknutý rozdiel 
zaúčtovať v rámci uzávierkových účtovných operácií v roku 2012. 

Opatrenie pre bod 4: 

31. 12. 2012 
Termín: 

 
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky, bez 

toho že by audítor spochybňoval vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia uviedol nasledovné:  
 

1. Mesto Prešov vykonalo technické zhodnotenie nehnuteľností vo výške 77.376 €. Do dátumu vydania 
audítorskej správy tieto kapitálové výdavky neboli v rozpočte mesta schválené. 

 
Technické zhodnotenie bolo realizované spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o., ktorá na základe 
Mandátnej zmluvy zo dňa 1. 8. 2010 pre mesto Prešov zabezpečuje a sprostredkúva prevádzku,  údržbu 
a opravy nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. 
Na základe tej istej zmluvy správca PREŠOV REAL, s. r. o., vedie účtovníctvo a samostatnú evidenciu 
mesta v súlade s právnymi predpismi. Pre zjednodušenie nazývame toto samostatné vedenie účtovníctva 
ako samostatný okruh účtovníctva mesta. V týchto samostatných okruhoch sa účtuje pre mesto Prešov 
v obchodných spoločnostiach PREŠOV REAL, s. r. o. za nebytové priestory a M.B.P. Prešov, s. r. o. za 
byty. 
Do roku 2011 sa pohyb finančných prostriedkov účtovaných v samostatných okruhoch účtovníctva mesta 
zahŕňal do rozpočtu až pripísaním finančných prostriedkov zaslaných obchodnými spoločnosťami na účet 
mesta, o ktorom účtuje MsÚ.  V roku 2011 sa po 1. krát schvaľoval rozpočet aj pre samostatné okruhy 
a to v posledných mesiacoch roku 2011  pričom došlo k nesprávnemu posúdeniu druhovej položky na 
plánované výdaje.  
V sume 77 376 € boli v rámci riešenia havarijných stavov zrealizované nasledovné výkony: 
 
Technické zabezpečenie vianočných trhov  O.S.V.O. comp, a. s. 19 899,60 € 
 
Rekonštrukcia Bernolákova 21  Hromada, s. r. o. 8 242,33 € 
(objekt je prenajatý Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu so sídlom v Prešove, ktorý sa v časti využíva pre 
materskú školu. V súvislosti s prevádzkovaním činnosti tohto školského zariadenia bolo nevyhnutné 
vykonať v objekte opravu sociálnych zariadení.) 
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Rekonštrukcia zdravotného strediska Prostějovská  Miroslav Mularčík – MOVYROB 37 242,12 € 
(demontážne a montážne práce a materiál v súvislosti s výmenou okien) 
 
Rekonštrukcia Bernolákova 21 Miroslav Mularčík – MOVYROB 11 992,06 € 
(havarijná oprava osvetlenia v telocvični) 
 
Správca zabezpečil realizáciu opráv a údržbu v rámci havarijného stavu, ale v priebehu realizácie boli 
podľa jeho tvrdenia a následného ekonomického zatriedenia vykonané také práce, ktoré v konečnom 
dôsledku boli ním preklasifikové ako obstaranie investícii v dôsledku technického zhodnotenia. Stavebné 
práce neboli v roku 2011 zaplatené. Predmetné kapitálové výdavky v sume 77 376 € boli predbežne 
zahrnuté do rozpočtu roku 2012 rozpočtovým opatrením č. 3 v rámci položky Rezerva na modernizácie 
a rekonštrukcie. V budúcom období dôjde k vecnému čerpaniu (vysporiadaniu) uvedených kapitálových 
výdavkov (napr. na základe predloženia plánu investícií zo strany správcu v zmysle citovanej Mandátnej 
zmluvy). 
 

 
2. V rozpočte mesta Prešov nie sú zahrnuté výdavky v celkovej výške 386.081 €, ktoré sa týkajú záväzkov 

z titulu úhrady strát vo verejnom záujme pre spoločnosti: 
- Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. vo výške 328.073 € za roky 2008 až 2010 
- MSS Prešov, s.r.o. vo výške 58.008 € za rok 2010. 

 
Výdavky, ktoré sa týkajú záväzkov z titulu úhrady straty vo verejnom záujme neboli predmetom 
rozpočtu, lebo už pri zostavovaní rozpočtu bolo zrejmé, že nebude dostatok finančných prostriedkov na 
ich realizáciu. 
 

 
Na základe stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2011 uvádzame 

nasledovné pripomienky: 
 

1. Prijímať rozpočtové opatrenia 14. 12. považujem za neadekvátne a jeho cieľom bolo iba formálne 
vysporiadať plnenie rozpočtu v položkách, ktoré by boli ináč prekročené. Odporúčam v budúcnosti 
posledné rozpočtové opatrenie prijímať najneskôr v novembri bežného roku. 

 
Rozpočtové zmeny sa prijímajú na základe nevyhnutnosti a potrebnosti pričom zákon neobmedzuje ich 
počet ani termín. Koncom rozpočtového roka nastávajú skutočnosti, na základe ktorých je nutné vykonať 
rozpočtovú zmenu a nevieme ovplyvniť ich včasnosť. Na druhej strane zodpovednosťou správcu kapitoly 
je včasná reakcia definovať potrebu na príslušnú rozpočtovú zmenu.  
 

V rámci príslušného interného predpisu upraviť proces navrhovania rozpočtových opatrení v zadefinovaní 
termínov pre rozpočtové zmeny. 

Opatrenie: 

31. 10. 2012 
Termín: 

 
2. Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať príjmom z podnikania a z vlastníctva majetku, kde vidím 

značné rezervy už dlhodobo. Bolo by vhodné uskutočniť rázne opatrenia organizačného a technického 
charakteru v tejto oblasti. 
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Nakladanie s majetkom je determinované platnou legislatívou, je tu však priestor v rámci nej sa  
pohybovať a najmä racionalizáciou a optimalizáciou ekonomických procesov vo výsledku dosiahnuť 
vyššiu efektivitu z vlastníctva mesta. 
 

S cieľom realizácie zámeru na zefektívnenie nakladania s majetkom a súvisiacich procesov: 
Opatrenie: 

- bola na úrovni MsÚ dňa 17. 1. 2012 uložená úloha: Vypracovať zoznam operatívnych 
a strategických priorít za príslušnú sekciu MsÚ 

- bolo na úrovni MsR dňa 15. 2. 2012 prijaté uznesenie: Pripraviť materiál s návrhmi riešenia 
zefektívnenia činností mestských firiem. 

Obidve úlohy sa v súčasnosti postupne realizujú. 
Termín:
31. 12. 2012 

  

 
3. Mestský úrad pristúpil k tvorbe programového rozpočtu veľmi formálne, štruktúra programového 

rozpočtu v schválenom rozpočte nie je identická so štruktúrou v záverečnom účte – ťažko sa 
vyhodnocuje.  

 
Programový rozpočet sa zostavuje 3 roky a je to agenda, ktorá nemá dlhodobú históriu. V roku 2011 bol 
prehodnotený, kde správcovia kapitol mali možnosť aktualizovať a dopĺňať programy. 
 

So zmenou organizačnej štruktúry je snaha pristúpiť k tvorbe nového programového rozpočtu. Nový 
programový rozpočet by mal byť viac neformálny a obsahujúci merateľnejšie výsledky s vyššou 
angažovanosťou jednotlivých sekcií na jeho kreovaní a spravovaní a následnou zainteresovanosťou pri 
vyhodnotení jeho naplnenia. V budúcnosti štruktúra programového rozpočtu v záverečnom účte bude 
kopírovať štruktúru v schválenom rozpočte. 

Opatrenie: 

30. 11. 2012 
Termín: 
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