Dôvodová správa k záverečnému účtu a k výročnej správe Mesta Revúca za rok 2008
Záverečný účet mesta Revúca za rok 2008 bol spracovaný podľa ustanovení § 16 zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V záverečnom účte je spracovaný rozbor hospodárenia mesta Revúca za rok 2008 osobitne za
príjmovú a výdavkovú časť.
Hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom Mesta Revúca, ktorý bol schválený ako vyrovnaný,
a bol v roku 2008 4 x upravovaný.
Príjmy
Čo sa týka príjmov mesta, celkové plnenie rozpočtu je na 97,16 %, je to primerané plnenie
vzhľadom k plneniu výdavkov, príjmy sú v záverečnom účte členené na bežné, kapitálové
a finančné operácie, bežné sa ďalej členia na daňové, nedaňové a ostatné príjmy.
K príjmom mesta sa pričleňujú aj vlastné príjmy škôl, ktoré sú súčasťou rozpočtu škôl, do
rozpočtu mesta ich zahŕňame mimorozpočtovým účtom a na základe žiadosti ich školám
vraciame . Pri predkladaní výkazov na Daňový úrad sa programom pripájajú k celkovým
príjmom a tým aj k výsledku hospodárenia mesta.
Výdavky
Výdavky mesta sa tiež členia na výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie. Čerpanie
výdavkov mesta bolo na 91,98 %, takže rozpočet nebol celkovo prekročený, čo sa spolu
s priaznivým plnením príjmov podpísalo aj na celkovom prebytku hospodárenia mesta vo
výške 10.335.106,31 Sk (343.062,68 €).
V záverečnom účte je rozbor každej kapitoly príjmov a výdavkov mesta.
Do výdavkov mesta sa zahŕňajú aj výdavky základných škôl, ktoré podobne ako príjmy sa pri
uzávierke pripájajú k celkovým výdavkom mesta.
Na str. 22 záverečného účtu je návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2008.
Z celkového prebytku rozpočtu mesta sa z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané postriedky účelovo určené zo štátneho rozpočtu a vlastné príjmy škôl
- prebytok finančných operácií, pretože podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy sa rozpočet člení na bežný, kapitálový a finančné operácie, avšak
finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, takže podľa
usmernenia Daňového úradu sme povinní vylúčiť prebytok finančných operácií z celkového
prebytku mesta a neprerozdeľovať ho do fondov.
Audit mesta
Hospodárenie mesta bolo overené audítorkou Ing. Angelou Vysopalovou, PhD., jej správa je
prílohou záverečného účtu mesta.
Rok 2008 bol významným rokom v oblasti účtovníctva miest a obcí, ale aj rozpočtových,
príspevkových organizácií, štátnych fondov a VUC. 1.1.2008 nadobudli účinnosť nové
postupy účtovania, ktoré sú založené na princípoch Medzinárodných účtovných štandardov
pre verejný sektor.
Výročná správa mesta Revúca bola vypracovaná v zmysle § 20 ods.1 zák. č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Jej súčasťou je vývoj situácie za účtovné obdobie, zostatky bankových účtov, prehľad
pohľadávok a záväzkov Mesta Revúca a prehľad schváleného rozpočtu na rok 2009.

31.03.2009

Ing. Jana Frandelová
vedúca finančného oddelenia

