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I. ÚVOD
Mesto Svit je jedným z najmladších slovenských miest, ktoré vzniklo v roku 1934.
Firma “Baťa” zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu
viskózových vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská
Viskózová Továreň. Štatút mesta dostalo mesto Svit 30. mája 1962. Svoje 75. Výročie Mesto
oslávilo v roku 2009 množstvom podujatí ale hlavnú časť sústredilo do Dni Mesta Svit a
vydania knihy o meste Svit pod názvom História jednej myšlienky, ktorá svojím obsahom a
rozsahom je rozhodne dielom, ktoré o tomto meste napovie dosť informácií.
Počet obyvateľov k 1.1.2010 dosiahol počet 7511 čo je nárast oproti roku 2009 o 16
obyvateľov a oproti roku 2008 o 37 obyvateľov. Počet obyvateľov rastie aj zásluhou toho, že
mesto vytvára podmienky na bývanie ja výstavbou nájomných bytových domov.
Priemyselný park mesta tvoria predovšetkým veľké firmy Chemosvit, a.s., Finchem
a.s., Energochem a.s., Chemosvit Fólie a.s., Chedos s.r.o. či Tatrasvit, a.s.. Okrem nich však
pôsobí v meste aj niekoľko ďalších, menších a malých firiem.
Mesto je sídlom škôl a školských zariadení. Mesto je zriaďovateľom dvoch
základných škôl: Základná škola na Mierovej ulici a Základná škola na Komenského ulici a
Základnej umeleckej školy, ktoré sú rozpočtovými organizáciami s právnou subjektivitou
vrátane školských jedálni a školských klubov a sú priamo súčasťou jeho rozpočtu.
Vnútroorganizačnými školskými jednotkami Mesta sú dve materské školy so svojimi
školskými jedálňami a Centrum voľného času. Okrem škôl a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je Mesto, pôsobí vo Svite aj Združená stredná škola a Špeciálna škola.
Mesto má vo svojej zriaďovateľskej kompetencii aj príspevkovú organizáciu –
Technické služby Mesta Svit a od 1.1.2008 obchodnú organizáciu BYTOVÝ PODNIK SVIT
s.r.o. Svit, ktorý prevzal na seba všetky úlohy zo zriaďovateľskej listiny MsPBHaS Svit,
zrušenej príspevkovej organizácie v zmysle uzn. 198/2007 k 31.12.2007. Sú to organizácie s
právnou subjektivitou.
Mesto Svit je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení samostatný územný
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho
území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou
pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho
obyvateľov.
Samosprávu Mesta Svit vykonávajú jeho obyvatelia okrem iného aj orgánmi Mesta,
ktorými sú Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta Svit. Mestské zastupiteľstvo mesta Svit
tvorí v tomto funkčnom období, ktoré začalo v roku 2010 celkom 12 poslancov. Mesto má zo
Štatistického úradu SR pridelené samostatné IČO. Orgánmi Mesta Svit sú Mestské
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zastupiteľstvo, primátor mesta. Je vytvorená aj Mestská rada a komisie ako poradné orgány.
Mestský úrad vo Svite je výkonným orgánom Mesta.
Mesto hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych
predpisov. Rozpočet Mesta sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na príslušný nasledujúci rok.
Je tvorený v zmysle Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a
doplnkov. Mesto sleduje čerpanie rozpočtu a vedie akruálne účtovníctvo, pripravuje aj
programový rozpočet s cieľmi a zámermi, s merateľnými ukazovateľmi, ktoré sa hodnotia
polročne. Od 1.1.2009 v mene euro (€). Od roku 2009 sa spracováva už aj konsolidovaná
účtovná závierka za mesto ako celok spolu s organizáciami ním zriadenými.
Mesto ako orgán samosprávy vykonáva svoje originálne kompetencie, ktoré sa od
roku 2002 rozšírili v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z.v znení zmien a doplnkov, keď prešli
kompetencie štátu ako prenesené kompetencie na mestá a obce, čo malo výrazný dopad aj
na rozpočet Mesta už od roku 2002. Postupne prechádzali na Mesto od 1.2.2002
kompetencie zo štátu:
a) matrika,
b) školstvo – základné školy vrátane školských klubov a školských jedálni, Základná
umelecká školy, materské školy a ich školské jedálne, Centrum voľného času,
c) sociálna pomoc - Zariadenie opatrovateľskej služby, Dom opatrovateľskej služby,
d) stavebníctvo (stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad pre miestna komunikácie a
účelové komunikácie) -Spoločný (stavebný) úrad Svit ,
e) životné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred
povodňami a ochrana ovzdušia)
f) hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov .
Financovanie týchto kompetencií sa odlišovalo podľa zdroja financovania: prenesené
kompetencie financované cez štátnu správu (OÚ resp. KÚ) alebo originálne kompetencie
financované v rámci fiškálnej decentralizácie priamo cez podielové dane resp. podiel obcí a
miest na dani z príjmu FO v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 O rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve či 564/2004 O rozpočtovom určení výnosu danie z
príjmov územnej samospráve v znení zmien a doplnkov. Štruktúra výdavkovej časti rozpočtu
sa rozčlenila v súlade s rozpočtovou klasifikáciou takto:
- MsZ a MsÚ, kontrola, audit
- Matričný úrad
- finančné služby
- Technické služby Mesta Svit (príspevková organizácia s právnou subjektivitou)
- Mestská polícia
- Požiarna ochrana
- Odvoz tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
- Výstavba mesta
- Rozvoj mesta -Územný plán
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- BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit (obchodná organizácia s právnou subjektivitou)
- Rekreačné a športové služby
- Mestská knižnica
- Kultúra, ZPOZ
- Noviny, rozhlas -média
- Príspevky neziskovým organizáciam
- Materské školy
- Školské jedálne materských škôl
- Základné školy (rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou)
- školenia, kurzy, semináre
- Základná umelecká škola (rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou)
- Centrum voľného času
- Zariadenie opatrovateľskej služby + Stacionár
- Dom opatrovateľskej služby
- Sociálne dávky
Výročná správa Mesta Svit za individuálnu účtovnú závierku je samostatným
materiálom, takže táto Výročná správa je spracovaná len za konsolidovaný celok. Mesto
osobitným listom oznámilo všetkým dotknutým organizáciám, že sa bude vykonávať
konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010, bol v ňom definovaný konsolidovaný celok a aj
skutočnosť, že daná organizácia je konsolidovanou účtovnou jednotkou.

II. Konsolidovaný celok
Mesto Svit ako účtovná jednotka verejnej správy (ďalej ÚJ VS) v zmysle platných právnych
predpisov prvýkrát za rok 2009 bolo povinné vykonať konsolidovanú účtovnú závierku (ďalej
KÚZ) ako konsolidujúca ÚJ VS. Konsolidovanými účtovnými jednotkami Mesta Svit sú tieto
ním zriadené a založené organizácie:
a) rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svit:
1) Základná škola so sídlom vo Svite na Mierovej ulici č. 134
zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.
Januára 1998, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od
01.07.2002 podľa §4 ods.1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. O štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto
Svit.
2) Základná škola so sídlom vo Svite na ulici Komenského č.2
zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.
Januára 1997, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od
01.07.2002 podľa §4 ods.1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. O štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto
Svit.
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3) Základná umelecká škola so sídlom vo Svite na ulici Kpt. Nálepku č. 100/29
zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.
Júla 2002 Mestom Svit a jej predmetom činnosti je poskytovať základné odborné umelecké
vzdelanie.
b) príspevková organizácia
4) Technické služby Mesta Svit so sídlom vo Svite na ul. Štúrovej č. 275/87
Zriadená Mestom Svit 1.1.1992 ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou.
Predmet činnosti je zameraný na tieto oblasti:
-odvoz komunálneho odpadu
-ostatná doprava (prevoz materiálov, starostlivosť o vozový park, poskytovanie montážnych
plošín, hydraulických nakladačov a pod.)
-verejná zeleň
-verejné osvetlenie
-ručné čistenie mesta
-údržba mestských komunikácii
-ostatné služby (príležitostná výzdoba mesta, prevádzkovanie verejného WC…)
-komplexné pohrebné a cintorínske služby
c) obchodná organizácia (100%-ná účasť Mesta -rozhodujúci vplyv)
5) BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit
so sídlom vo Svite na ul. Štúrovej č. 89 ako obchodná organizácia bola založený
zakladateľom Mesto Svit dňa 31.07.2007 so zápisom do Obchodného registra SR dňa
11.08.2007. Mesto Svit, ktoré je jeho jediným spoločníkom, má 100%-nú majetkovú účasť.
Uznesením MsZ č. 139/2007 zo dňa 31.08.2007 bolo schválené prevzatie činnosti
Mestského podniku bytového hospodárstva a služieb Svit ako príspevkovej organizácie
Mesta Svit spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. v plnom rozsahu a to s účinnosťou
od 01.01.2008.
Predmetom činnosti je predovšetkým:
-správa a údržba bytového a nebytového fondu Mesta Svit,
-výroba a rozvod tepla,
-prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a
rekondíciu.
V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len "zákon o
účtovníctve), ktorý v §22a a v súlade s opatrením MF SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a
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podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo
verejnej správe v súlade s §22 ods. 13 citovaného zákona o účtovníctve boli konsolidovaným
účtovným jednotkám Mesta Svit zaslané informácie k príprave na konsolidovanú účtovnú
závierku za rok 2010 listom č. MsÚ/10043/2010 zo 16.12.2010, ktorým bola oznámená
povinnosť Mesta Svit a ním založených a zriadených organizácii, ktoré v roku 2010
vykazovali činnosť, vykonať za rok 2010 konsolidovanú závierku ako aj zoznam
konsolidovaných účtovných jednotiek Mestom Svit.
Vzhľadom na štruktúru konsolidovaných účtovných jednotiek a majetkovú účasť
Mesta Svit je použitá metóda úplnej konsolidácie.

III. Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ)
KÚZ pozostáva z týchto častí, ktoré tvoria aj prílohu tejto Výročnej správy:
1) Konsolidovaná súvaha ÚJ VS – Mesta Svit k 31.12.2010
2) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS – Mesta Svit k 31.12.2010
3) Poznámky ku KÚZ
Prehľad zoskupení položiek z výkazov v tis. € je uvedený v prílohe č. 1 k tejto Výročnej
správe, ktorá uvádza predmetné vybrané ukazovatele za jednotlivé konsolidované jednotky,
agregovane, konsolidačné úpravy a konsolidované hodnoty po úpravách. Z celkových súm je
zrejmé, že MESTO SVIT samotné má najväčší podiel na agregovanej sume t.j 85,79%
v súvahe a vo výkaze ziskov a strát na nákladoch sa podieľa 50,72% a na výnosoch 47,15%.
Za celé Mesto je vykázaná strata 521 tis. €, pričom samotné Mesto vykázalo stratu 531 tis. €.
Konsolidačné úpravy t.j. vzájomné vzťahy v súvahe po oboch stranách boli odpočítané
v čiastke 1 290 tis. € a vo výkaze ziskov a strát vo výške 1 865 tis. €. Po zrealizovaní
konsolidačných úprav na strane záväzkov a pohľadávok ako aj na strane výnosov a
nákladov nedošlo ku zmene výsledku hospodárenia.
Pre Mesto je dôležité konečné rozdelenie výsledku hospodárenia vychádzajúce
predovšetkým z finančného Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2010 ako rozdiel medzi príjmami a
výdavkami. Záverečný účet Mesta Svit vychádzajúci z individuálnej účtovnej závierky Mesta
bol schvaľovaný uznesením MsZ č. 78/2011 dňa 26.05.2010 s tým, že rozdiel medzi
príjmami a výdavkami za rok 2010 bez finančných operácií bol záporný vo výške 1 376 tis.
€. Po vyrovnaní finančnými operáciami predovšetkým úverom ŠFRB a dotáciami fondov bolo
schválené jeho vysporiadanie tak, že prostriedky prevyšujúce výdavkovú časť vo výške 357
tis. € boli znížené o nevyčerpanú dotáciu (bola dočerpaná v roku 2011) a boli vrátené na
fondové účty mesta ako nečerpanie fondov a ich tvorba v pomere 20% do Fondu rozvoja a
rezerv a 80% do Investičného fondu ako zdroje do budúcich období. Výsledok hospodárenia
Technických služieb bol stratou vo výške 6 tis. €, pričom spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT
s.r.o. Svit vykázal za rok 2010 zisk 17 tis. €
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IV. Záver
Mesto Svit ako konsolidujúca ÚJ a ním konsolidované ÚJ tvoria celok, ktorým Mesto
zabezpečuje výkon samosprávnych činností ale aj činností vrámci prenesených kompetencií
štátu na mesto v zmysle platných právnych predpisov. Sledovanie hospodárenia mesta ako
konsolidovaného celku je stále vo dvoch líniach: rozpočtovej a účtovnej. Pre sledovanie toku
peňazí a rozpočtu mesta je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za mesto, jeho
rozpočtové organizácie ako súčasť rozpočtu mesta a príspevková sa premieta cez rozpočet
mesta svojím príspevkom. Obchodná organizácia do rozpočtu mesta vstupuje cez fakturáciu
svojich výkonov. Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za
účelom vykázania plnenia rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o
konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie
konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné
jednotky do nej zahrnované boli jednou ekonomickou jednotkou akoby boli len
vnútropodnikovými útvarmi aj keď majú právnu subjektivitu. Umožňuje komplexný pohľad na
konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy a plánovania
všetkých súčastí mesta ako jedného celku.

Vo Svite dňa 6.7.2011
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta
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