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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
vyskózových vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská
Viskózová Továreň. Štatút mesta obdržal Svit 30. mája 1962. Práve v roku 2009 oslávilo mesto
Svit svoje 75. výročie 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 1.1.2012 dosiahol počet 7 605 obyvateľov čo je oproti stavu k
1.1.2011 o 34 obyvateľov viac, oproti stavu k 1.1.2010 o 94 občanov viac. Možno teda
zanamenať rast počtu obyvateľov a jedným z dôvodov je aj snaha Mesta zabezpečiť občanom
bývanie aj formou obstarania nájomných bytov.
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. Do organizačnej štruktúry Mesta patria
dve základné školy: Základná škola Mierová, Základná škola Komenského ako aj Základná
umelecká škola ako jeho rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
Vnútroorganizačnými jednotkami sú dve materské školy so svojími 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. V roku 2011 požiadala o súhlas
so sídlom aj Súkromná umelecká škola Fantázia a Mestské zastupiteľstvo jej sídlo v meste Svit
uznesením č. 69/2011 aj schválilo, čo znamenalo aj financovanie z podielových dani počnúc
1.1.2012.
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 všetranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
Mesto má spracované materiály, ktoré sumarizujú zámery, ciele a samostné smerovanie
vývoja a rozvoja v meste Svit. Sú to Územný plan rozvoja Mesta, Komunitný plán sociálnych
služieb, Koncepcia rozvoja v tepelnej energetike a hlavne Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Mesta Svit, ktorý definuje ciele Mesta.
“Definované ciele vychádzajú z porovnania a selekcie strategických cieľov s vyššími
programami rozvoja a ich zjednotenia na úrovni zástupcov Mesta.” Takto je to uvedené v
Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Svit (ďalej Program Mesta).
Nasledujúca pasáž obsahuje informácie, ktoré sú zakomponované do Programu Mesta:
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Do Programu Mesta bola zakomponovaná hlavne táto problematika:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

danosti územia, UPD a koncepcia rozvoja mesta
stav a modernizácia infraštruktúry (dopravná, obslužná, technická)
podpora malých a stredných podnikateľov
rozvoj podnikania v oblasti cestovného ruchu
prírodné, historické a kultúrne možnosti mesta a jeho okolia
riešenie nadväzujúcej infraštruktúry a služieb
výber možných oblasti rozvoja
cielená výchova, vzdelávanie obyvateľov a podnikateľov
obnova a rozvoj remesiel, odborných, spoločenských a kultúrnych akcií
riešenie sociálnych problémov v území Mesta
riešenie problému kanalizácie, čističky a životného prostredia
získavanie potencionálnych investorov
komplexné zveľadenie centra a priestranstiev Mesta
ochrana životného prostredia

Hlavné ciele v meste Svit
1. zlepšenie základnej infraštruktúry
- zlepšenie dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
- zlepšenie občianskej infraštruktúry
2. rozvoj podmienok a podnikania
- tvorba podmienok podnikania
- rozvoj spolupráce s podnikateľmi a propagácia mesta
- rozvoj ľudských zdrojov pre podnikanie
3. rozvoj cestovného ruchu
- tvorba koncepcie a propagácie rozvoja cestovného ruchu
- budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
- podpora aktivít pre rozvoj cestovného ruchu
4. zlepšenie kvality životného prostredia
- dobudovanie odpadového hospodárstva
- revitalizácia a zveľadenie mesta
- ochrana životného prostredia
Zabezpečovanie stratégie Mesta definovanej cieľmi:
a) Stanovením hlavných rozvojových aktivít (Typové projekty, ktoré budú ďalej
upresňované)
b) Stanovením plánu (priority, finančné a časové ohodnotenie, postup aktivít)
c) Organizáciou a manažmentom programu
Mesto hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych
predpisov a jeho rozpočet, ktorý sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na príslušný 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 vedie akruálne účtovníctvo, pripravuje aj programový rozpočet s cieľmi a zámermi,
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ktoré sa hodnotia polročne monitorovacou správou a k 31.12. aj ročnou hodnotiacou správou.
Od 1.1.2009 v mene EURO (€). Za rok 2009 bola robená prvýkrát aj konsolidácia Mesta Svit
a v roku 2010 spracovaný Súhrnný výkaz vzájomných vzťahov so štátnou správou.
Kompetencie samosprávy sa rozšírili v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z.v znení zmien a
doplnkov, keď prešli kompetencie štátu na mestá a obce, čo malo výrazny dopad aj na
rozpočet Mesta už od roku 2002. Postupne prechádzali na Mesto od 1.2.2002 kompetencie zo
štátu:
a) matrika
b) školstvo
- ZŠ vrátane klubov a ŠJ, ZUŠ, MŠ, ŠJ MŠ, CVČ
c) sociálna pomoc
- ZOS a DOS
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 vrámci 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 dane 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 TKO
Výstavba mesta
Rozvoj mesta - Územný plán
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 MŠ
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
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Rozvoj v Meste Svit vychádza z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Svit v
náväznosti na Územný plán rozvoja Mesta. Požiadavky kapitálového charakteru týkajúce sa
predovšetkým zvelaďovania majetku Mesta sa sústreďujú v Pláne priorít, ktorý je predkladaný
na Mestské zastupiteľstvo a zoraďuje podľa dôležitosti a naliehavosti. Po posúdení a doplnení
možnosti financovania a zdrojov sa priority dostávajú do Rozpočtu Mesta. Dňa 23.2.2012 na
svojom zasadaní Mestské zastupiteľstvo vo Svite vzalo na vedomie plan investičných priorít
mesta na obdobie roka 2012 uznesením č. 33/2012. Plán priorít Mesta obsahoval v roku 2012
sumarizáciu 50 úloh, ktoré boli v priebehu roka kontrolované, aktualizované. Do rozpočtu je
však možné podľa priority uviesť len tie, na ktoré sú zdroje financovania. Tak v roku 2012 boli
prijímané rozpočtové opatrenia, ktoré finančne riešili a vecne napĺňali úlohy plánu s
najvyššou prioritou.
Pre rok 2009 sa po prvýkrát v súlade s platnou legislatívou vypracoval Programový rozpočet
pre roky 2009-2011 tak, aby obsahoval zámery, ciele a merateľné ukazovatele a aby
nadväzoval na strategické dokumenty Mesta. V roku 2012 to bol Programový rozpočet Mesta
Svit vypracovaný na roky 2012-2014 schválený ako programový uznesením Mestského
zastupiteľstva vo Svite č. 188/2011 dňa 14.12.2011 ako vyrovnaný rozpočet finančnými
operáciami vo výške 9 969 364 € vrátane zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.
Následne bol v priebehu roka uzneseniami MsZ a v súlade s uznesením 164/2007 o
kompetenciách primátora mesta upravený na 10 226 846 €, Úpravy rozpočtu prebiehali v
súlade s uzneseniami MsZ cez 47 rozpočtových opatrení schválených Mestským
zastupiteľstvom a rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora v priebehu roka uvedených v
prílohe č.3 Poznámok vrámci účtovnej závierky a v súlade s §14 zák. č. 583/2004Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. O týchto
rozpočtových opatreniach je vedená v súlade s vyššie citovaným zákonom operatívna
evidencia, ktorá je prílohou Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2012. Programová štruktúra
takto schváleného Programového Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2012 je uvedená v Záverečnom
účte Mesta Svit za rok 2012, vo Výročnej správe a Hodnotiacej správe individuálnej účtovnej
závierky.
Hodnotenie tohto rozpočtu bolo vo forme Monitorovacej správy k 30.6.2012, a k
31.12.2012 predložená Hodnotiaca správa ako súčasť Záverečného účtu Mesta Svit za rok
2012. Rozpočet Mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií Mesta v príslušnom
rozpočtovom roku a je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočet, rozpočtový
proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu
ako aj finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom, rozpočtom mesta, rozpočtami obcí a miest
navzájom ako aj ich vzťah k iným právnickým a fyzickým osobám sa riadia zákonom č.
523/2004 Z.z O rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako aj zákonom č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Okrem týchto zákonov sa
Mesto riadi ďalšími právnymi predpismi vrátane všeobecne záväzných nariadení na jeho
území, ktoré riešia jednotlivé oblasti činnosti samosprávy.
Od 1.1.2008 prešlo Mesto ako všetky mestá a obce v zmysle platných právnych
predpisov na akruálne účtovníctvo cez prevodový mostík, ktorý je kompletne uvedený v
Poznámkach k účtovnej závierke a teda je prílohou Záverečného účtu Mesta Svit a Výročnej
správy za rok 2008, ktorý bol prvým rokom akruálneho účtovníctva a bol prvým rokom
prípravy programového rozpočtu na roky 2009, 2010 a 2011, bol rokom prípravy na prechod z
Sk a novú menu Euro, ktorý sa uskutočnil k 1.1.2009. Rok 2009 bol zase prvým rokom po
prechode na novú menu Euro a súčasne prvým rokom konsolidovanej účtovnej závierky
združujúcej s Mestom aj jeho organizácie. Je to veľká zmena v samotnom princípe sledovania
6
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hospodárenia Mesta a jeho organizácií či už programovým rozpočtovaním alebo samotnou
konsolidovanou závierkou. Rok 2012 je teda štvrtým rokom platnosti meny EURO,
programového rozpočtovania a konsolidácie Mesta ako celku. Po tretíkrát sa konsolidovali
výsledné čísla Mesta Svit aj vo vzťahu k štátnym orgánom formou výkazu vzájomných vzťahov.
Súčasne s týmito zmenami prebiehal rok ako každý iný tak, aby boli riešené všetky úlohy a
problémy samosprávy.
Nasledujúca tabuľka dáva prehľad o závere hospodárenia za rok 2012 a je
podrobnejšie popísaná aj v rámci Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2012 a Hodnotiacej
správy Mesta Svit za rok 2012.
MESTO SVIT – Hospodárenie za 01-12/2012 – REKAPITULÁCIA v eurách
PRÍJMY

Pôvodný rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

Bežné - spolu
Bežné – mesto
Bežné - rozp. org.
kapitálové-spolu
kapitálové - mesto
Kapitálové - rozp. org.
Medzisúčet (bez FO)
Finančné operácie (FO)
Celkom
VÝDAVKY
Bežné – spolu
Bežné – mesto
Bežné - rozp. org.
Kapitálové-spolu
Kapitálové – mesto
Kapitálové - rozp. org.
Medzisúčet (bez FO)
Finančné operácie (FO)
Celkom

4 840 187
4 799 605
40 582
4 827 397
4 927 397
0
9 667 584
301 780
9 969 364
Pôvodný rozpočet
4 840 187
3 460 375
1 379 812
4 910 337
4 910 337
0
9 750 524
218 840
9 969 364

5 019 512
4 974 930
44 582
5 315 833
5 315 833
0
10 335 345
4 126
10 339 471
Upravený rozpočet
5 010 622
3 510 913
1 499 749
4 997 344
4 997 344
0
10 008 006
218 840
10 226 846

4 778 808,22
95,20
4 724 729,31
94,97
54 078,91
121,30
3 109 005,06
58,49
3 109 005,06
58,49
0
7 887 813,28
76,32
4 125,61
99,99
7 891 938,89
76,33
Skutočnosť
4 490 083,21
89,61
3 008 499,92
85,69
1 481 583,29
98,79
2 642 227,30
52,87
2 642 227,30
52,87
0
7 132 310,51
71,27
223 022,63
101,91
7 355 333,14
71,92

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.
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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.
3) Základná umelecká škola so sídlom vo Svite na ulici Kpt. Nálepku č. 107
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. 275/87 ako obchodná organizácia bola založená
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,
-dodávka 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
podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo
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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 2012 listom č. MsÚ/11119/2012 zo 21.11.2012. Súčasne týmto
konsolidovaným účtovným jednotkám bola oznámená povinnosť Mesta Svit a ním založených
a zriadených organizácii, ktoré v roku 2012 vykazovali činnosť, vykonať za rok 2012
konsolidovanú závierku ako aj zoznam konsolidovaných účtovných jednotiek Mestom Svit.
Listom 3348/2013 zo dňa 16.4.2013 bolo oznámené pracovné stretnutie Mesta Svit a ním
konsolidovaných účtovných jednotiek za účelom upresnenia postupov konsolidácie Mesta Svit
na deň 25. apríl 2013.
Vzhľadom na štruktúru konsolidovaných účtovných jednotiek a majetkovú účasť Mesta
Svit je použitá metóda úplnej konsolidácie.
Rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú súčasťou Rozpočtu
Mesta Svit. Svoje rozpočty prekročili vďaka grantom, ktoré sa nerozpočtujú. Rozpočtovými
organizáciami sú: ZŠ na Mierovej ulici, ZŠ na Komenského ulici a ZUŠ. Ich plnenie
príjmovej aj výdavkovej časti je vidieť vrámci Záverečného účtu.
Obidve základné školy sú deväťtriedne majú ako súčasť školskú jedáleň a školský klub.
Ku dňu 30.09.2012 ich navštevovalo 849 žiakov, čo je oproti roku 2011 o 13 viac. Sú to
rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. Zlučujú prenesené kompetencie základných
škôl a originálne kompetencie školských jedálni a školských klubov. Právnu subjektivitu
rozpočtovej organizácie má aj Základná umelecká škola, ktorá sústreďuje žiakov so záujmom
o umeleckú výchovu, ale je to originálna kompetencia. Ostatné uvedené školské organizácie
boli delimitované bez právnej subjektivity a takými sú aj v súčasnej dobe. Predmetom tohto
výkazu sú základné školy s prenesenou kompetenciou a Centrum voľného času (bez právnej
subjektivity) na vzdelávacie poukazy aj Materské školy (bez právnej subejktivity) na
predškolskú prípravu, Základná umelecká škola (originálna kompetencia s právnou
subjektivitou) na vzdelávacie poukazy.
Mesto dostalo v roku 2012 na prenesené kompetencie 1 172 387 €, čo je oproti roku
2011 o 5,86% viac. Nárast medzi rokmi 2011 a 2010 bol 3,72%. V roku 2012 boli normatívne
prostriedky vo výške 1 100 201 €, čo je oproti roku 2011 o 5,69% viac. (V roku 2011 oproti
roku 2010 to bolo viac o 2,54%). Normatívne prostriedky boli vyčerpané o 19 133 € k
31.12.2012 menej s tým, že do 31.3.2013 boli dočerpané. Nenormatívne prostriedky pridelené
v roku 2012 sa týkali dopravného vo výške 27 237 € (z roka 2011 sa vyčerpalo na dopravnom
do 31.3.2012 ešte 4 125,61 € a z čiastky roka 2012 bolo nevyčerpaných a do roku 2013
prenesených 4 115,11 €), odchodného vo výške 3939 € bolo vyčerpané na 3 938,60 €, na
vzdelávacie pokuazy 21 187 €, na 5-ročné deti pre MŠ čiastku 9 490 €, asistenta učiteľa
čiastku 0 €, socálne znevýhodnené prostredie to bolo 10 333 €.
V rámci prenesených kompetencií sú financované aj vzdelávacie poukazy pre Centrum
voľného času (CVČ) vo Svite vo výške 2789,40 € a pre ZUŠ Svit (rozpočtová organizácia s
právnou subjektivitou) vo výške 121,80 € - tanečný krúžok. CVČ nemá právnu subjektivitu, je
začlenené v rámci organizačnej štruktúry Mesta Svit. Prostriedky využilo na súťaže,
personálne (OON) zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Podobné postavenie v
organizačnej štruktúre Mesta Svit majú aj MŠ ako originálne kompetencie, ktoré dostali
dotáciu štátu na predškolskú prípravu a prostriedky využili na nákup učebných pomôcok pre
túto skupinu detí a vybavenie triedy pre tieto deti čiastku 9 490 €..
Prostriedky z rozpočtu mesta dopĺňali financovanie týchto škôl vrámci originálnych
kompetencií t.j. na školské jedálne a školské kluby. Originálne kompetencie v základných
školách t.j. školské kluby a školské jedálne sú financované aj za tieto právne subjekty cez
podielové dane, ktoré boli za týmto účelom aj upravené.
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Mesto prevzalo školské nehnuteľnosti, ktoré si už v prvom roku vyžadovali núdzové
opatrenia predovšetkým v údržbe striech všetkých objektov. V spolupráci všetkých
zainteresovaných strán sa podarilo dočasne situáciu podchytiť a začať s riešením situácie. Už
v roku 2003 boli poskytované prostriedky mesta na nevyhnutnú údržbu zatekajúcich striech.
Mesto sa rozhodlo situáciu riešiť aj z vlastných zdrojov. V roku 2004 boli pridelené kapitálové
zdroje pre prenesené kompetencie, ktoré boli plne využité. Mesto súčasne riešilo originálne
kompetencie. V roku 2005 zainvestovalo do materských škôl a školských jedálni základných aj
materských škôl 6964 tis. Sk, v roku 2006 pokračovala rekonštrukcia materských škôl vo výške
7 388 tis. Sk. Základné školy riešili školské ihriská, do ktorých bola zainvestovaná v roku
2006 čiastka 808 tis. Sk a v roku 2007 čiastka 1 568 tis. Sk.. V roku 2008 Mesto použilo aj
zostatok t.j. 147 tis. Sk kapitálovej dotácie z roka 2007 (1 mil. Sk), ktorá bola dofinancovaná v
roku 2007 zo strany Mesta vo výške 1 345 tis. Sk a sponzormi 155 tis. Sk. Dotácia bola
účelovo určená na Školské športové areály. V roku 2011 zafinancovalo aj do rekonštrukcie
telocvične jednej zo základných škôl čiastku 13 152 €.
Mesto v spolupráci so školami sa zaoberalo aj možnosťami dofinancovania svojich
projektov na vybudovanie školských ihrísk a športovísk ale aj na reškonštrukciu budov,
výmenu okien či zateplenie budov z európskych resp. štátnych fondov resp. iných zdrojov. V
roku 2008 boli obidve základné školy úspešné a získali na svoju rekonštrukciu nenávratný
finančný príspevok vo výške 1664131 € s 5%-nou spoluúčasťou Mesta t.j. 87 586 € a s
dofinancovaním z vlastných zdrojov za roky 2008-2010 Mestom vo výške 318 502 €.
Rekonštrukcia sa pripravovala-projektovala už v roku 2008, prebiehala v roku 2009 a bola
ukončená v roku 2010 s dofinancovaním v roku 2011. V konečnom dôsledku sa takto zhodnotil
majetok Mesta v budovách škôl 2 084 tis. €. Mesto sa tak snaží dosiahnuť rekonštrukciou
školských nehnuteľností zníženie výdavkov spojených s teplom a údržbou týchto objektov a v
neposlednom rade aj vylepšenie podmienok na výchovnovzdelávací proces – budovanie
športovísk pre telesnú výchovu a voľný čas žiakov. Výsledný efekt je nielen v samotnom
zhodnotení majetku mesta, ale aj vo vytvorení lepších kvalitnejších podmienok pre výchovnovzdelávací proces na školách.
Cez Rozpočet Mesta Svit je formou príspevku financovaná aj ním zriadená
príspevková organizácia - Technické služby Mesta Svit, ktoré sú na mestský rozpočet napojené
príspevkom na činnosť. Organizácia sa zaoberá verejnoprospešnými službami najmä je to
zber a odvoz komunálneho odpadu vrátane separovaného zberu, starostlivosť o verejnú zeleň
v meste, správa mestských komunikácii, správa verejného osvetlenie, pohrebné služby. Číselné
zhodnotenie je podrobne uvedené v časti II. Záverečného účtu Mesta Svit. Za rok 2012
skončila táto organizácia so stratou v hlavnej činnosti vo výške 3 262,46 € a so ziskom vo
svojej podnikateľskej činnosti 3 363,54 €, celkovo teda so ziskom 71,08 €. Príspevok Mesta v
roku 2012 predstavoval čiastku 680 643,11 €.
Mesto je zakladateľom a 100%-ným vlastníkom obchodnej organizácie BYTOVÝ
PODNIK SVIT , s.r.o. Svit založenej predovšetkým na výkon správy bytov, určených
nebytových priestorov, dodávku tepla a služieb spojených s bývaním. Organizácia vznikla ako
náhrada za zrušenú príspevkovú organizáciu MsPBHaS Svit z dôvodu, že príspevková
nespĺňala kritéria rozpočtových pravidiel pre existenciu formy príspevkovej organizácie.
Medzi touto organizáciou a Mestom je obchodný vzťah cez zmluvy a fakturáciu výkonov –
Zmluva o výkone správy majetku Mesta - a táto skutočnosť sa premieta v Rozpočte Mesta Svit
na samostatnej kapitole. V roku 2012 to znamenalo čiastku na správu a údržbu majetku Mesta
cez túto organizáciu vo výške 346 983,96 €. Spoločnosť má samostatne hodnotený rok 2012
končiaci audítom a schválením individuálnej účtovnej závierky a Výročnou správou Valným
zhromáždením a Mestským zastupiteľstvom po prerokovaní materiálov v Dozornej rade.
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Za konsolidovaný celok MESTO SVIT bola spracovaná agregovaná súvaha
a agregovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2012.(viď príloha č. 1 a 2 tejto Výročnej správy)
Nasledujúca tabuľka uvádza vybrané ukazovatele, ktoré metódou agregácie t.j. bez
vylúčenia vzájomných vzťahov predstavujú sumarizáciu za všetky účtovné jednotky
konsolidovaného celku MESTO SVIT.
Ukazovateľ
zo súvahy a výkazu
ziskov a strát 2012
DNM
DHM
DFM
Zásoby
Pohľadávky
Zúčtovanie VS
Finančné účty
Časové rozlíšenie
AKTÍVA spolu
Fondy (421, 427)
Nevysporiadaný VH
VH bežného roka
Rezervy
Zúčtovanie VS
Záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
PASÍVA spolu
Materiál
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady
Odpisy, rezervy
Finančné náklady
Transféry
Daň z príjmov
NÁKLADY spolu
Tržby
Dane a poplatky
Ostatné výnosy
Zúčtovanie rezerv
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Transféry
VÝNOSY spolu
VH bežného roka

Mesto Svit
bez RO, PO,
s.r.o.
1638,03
16877592,63
1140752,53
9733,19
73848,05
4161879,06
1339178,69
7384,75
23611856,35
0,00
12746576,87
100551,90
46526,09
23311,89
3930733,49
111492,27
6652663,84
23611856,35
186829,06
523004,32
1159242,57
1503,92
233688,23
738698,99
70527,10
1685054,71
1526,82
4600075,72
123812,50
2641718,35
1154172,05
45345,57
1137,24
0,00
734441,91
4700627,62
100551,90

Použité skratky:

Základná
škola
Komenského
0,00
1068138,78
0,00
1672,86
1196,42
6619,37
84613,29
1454,66
1163695,38
0,00
-1981,85
513,57
8043,68
1069382,71
85391,77
0,00
2345,50
1163695,38
140715,46
25758,81
552359,03
0,00
17839,70
60784,40
2412,96
19967,35
9,52
819847,23
51799,73
0,00
18882,72
5853,97
57,09
0,00
743767,29
820360,80
513,57

Základná
škola
Mierová
0,00
1098905,55
0,00
1062,68
0,00
11220,99
59063,76
606,13
1170859,11
0,00
-1913,93
-112,05
11948,85
1089388,50
61214,00
0,00
10333,74
1170859,11
168170,77
21239,02
498760,47
0,00
15476,00
60020,31
2916,13
18213,77
8,24
784804,71
56550,15
0,00
18170,98
10530,88
51,03
0,00
699389,62
784692,66
-112,05

DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DFM – dlhodobý finančný majetok
VS – subjekty verejnej správy
VH – výsledok hospodárenia
RO – rozpočtová organizácia
PO – príspevková organizácia
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Základná
umelecká
škola
0,00
89431,68
0,00
0,00
1072,93
0,00
12233,89
0,33
102738,83
0,00
-8378,44
573,12
8064,53
90317,23
12162,39
0,00
0,00
102738,83
10173,97
2419,87
129745,50
0,00
0,00
14690,33
415,90
12386,81
0,33
169832,71
0,00
0,00
12678,29
9471,61
3,07
0,00
148252,86
170405,83
573,12

Technické
služby
Mesta Svit
581,08
1909692,54
0,00
6951,88
45205,59
0,00
2148,74
3970,91
1968550,74
0,00
-80215,01
71,08
1184,72
1912790,62
101251,78
0,00
33467,55
1968550,74
246473,38
175082,50
417678,66
17725,45
33808,79
252409,66
0,00
0,00
788,97
1143967,41
159524,71
0,00
60588,96
1132,31
5,78
0,00
922786,73
1144038,49
71,08

BYTOVÝ
PODNIK
SVIT s.r.o.
4690,10
7483,90
0,00
8557,09
1126215,54
0,00
1062318,37
7156,70
2216421,70
67089,30
34177,86
19827,98
8019,05
0,00
2052658,46
0,00
34649,05
2216421,70
915676,15
143761,08
299581,32
1352,63
2318,31
19377,77
591,10
0,00
4595,34
1387253,70
1249273,60
0,00
157161,27
0,00
646,81
0,00
0,00
1407081,68

AGREGÁCIA
konsolidovaný celok
6909,21
21051245,08
1140752,53
27977,70
1247387,95
4179719,42
2559556,74
20573,48
30234122,11
67089,30
12688265,50
121425,60
83786,92
4185190,95
6243411,89
111492,27
6733459,68
30234122,11
1668038,79
891265,60
3057367,55
20582,00
303131,03
1145981,46
76863,19
1735622,64
6929,22
8905781,48
1640960,69
2641718,35
1421654,27
72334,34
1901,02
0,00
3248638,41
9027207,08
121425,60
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Graf vyjadrujúci podiel na aktívach Mesta Svit ako celku po agregácii

samotné Mesto
ZŠ Mierová
ZŠ Komenského
ZUŠ Svit
TS Mesta Svit
BP Svit s.r.o.

Graf vyjadrujúci podiel na nákladoch Mesta Svit ako celku po agregácii

samotné Mesto
ZŠ Mierová
ZŠ Komenského
ZUŠ Svit
TS Mesta Svit
BP Svit s.r.o.

graf vyjadrujúci podiel na výnosoch Mesta Svit ako celku po agregácii

samotné Mesto
ZŠ Mierová
ZŠ Komenského
ZUŠ Svit
TS Mesta Svit
BP Svit s.r.o.
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III. Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ)
KÚZ pozostáva z týchto častí:
1) Konsolidovaná súvaha ÚJ VS – Mesta Svit k 31.12.2012 - príloha č. 5
2) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS – Mesta Svit k 31.12.2012 – príloha č. 6
3) Poznámky ku KÚZ – príloha č. 7
Výročná správa uvádza vybrané ukazovatele za jednotlivé konsolidované jednotky,
agregované, konsolidačné úpravy a konsolidované hodnoty po úpravách. Z celkových súm je
zrejmé, že MESTO SVIT čiastkou 23 611 856,35 € samotné má najväčší podiel 78,10% na
agregovanej sume 30 234 122,11 € v súvahe (majetok ntto). Hodnota ntto majetku zo súvahy
je oproti roku 2011 o 2,93% vyššia. Vo výkaze ziskov a strát na agregovaných nákladoch,
ktoré oproti roku 2011 vzrástli o 8,4 % (vrátane dane z príjmov) t.j. 8 898 852,26 € sa
samotné Mesto podieľa čiastkou 4 598 548,90 € t.j. 51,68 %. Na agregovaných výnosoch
9 027 207,08 €, ktoré oproti roku 2011 vzrástli o 10,82% sa samostné Mesto čiastkou
4 700 627,62. € podieľa 52,07%. Za celé Mesto je vykázaný agregovaný zisk vo výške
121 425,60 € oproti roku 2011, kedy bola vykázaná agregovaná strata 63 122 €.
Prehľad poskytuje tabuľka v prílohe č. 8 tejto Výročnej správy.
Konsolidačné úpravy – príloha č. 4 - t.j. vzájomné vzťahy s konsolidujúcou účtovnou
jednotkou ale aj medzi konsolidovanými účtovnými jednotkami v súvahe po oboch stranách
boli odpočítané v čiastke 4 234 793,18 €, pričom sa úpravy týkali položiek dlhodbého
finančného majetku a fondov, pohľadávok a záväzkov a hlavne zúčtovania subjektov verejnej
správy po oboch stranách súvahy vo výške 4 161 879,06 €. Vo výkaze ziskov a strát taktiež po
oboch stranách t.j. náklady aj výnosy vo výške 2 220 361,03 €, pričom sa konsolidované
úpravy dotýkali nákladov na materiál, služby, osobné a ostatné náklady, predovšetkým opäť
transférov vo výške 1 561 669,84 € a v oblasti výnosov to boli položky tržieb, daní
a poplatkov, či ostatných výnosov a opätovne transféry vo výške 1 411 237,84 €.
Po zrealizovaní konsolidačných úprav v oboch výkazoch (súvaha aj výkaz ziskov a strát)
nedošlo ku zmene výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok t.j. kladný výsledok
hospodárenia vo výške 121 425,60 €, pričom skonsolidované aktíva a pasíva predstavujú
čiastku 25 999 328,93 € t.j. o uvedených 4 234 793,18 € menej. Pokles tržieb a nákladov
o konsolidované úpravy 2 220 361,03 € znamenal konečný zostatok nákladov
konsolidovaného celku vo výške 6 685 420,45 € a výnosov vo výške 6 806 846,05 €.
Podrobnejšie prehľad vybraných ukazovateľov po konsolidácii zo súvahy aj z výkazu
ziskov a strát v porovnaní rokov 2010, 2011 a 2012 je uvedený v prílohe č. 8
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 hlavne cez
fakturáciu svojich zazmluvnených 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 vo vzťahu
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k vonkajšiemu okoliu. Cieľom je zabezpečiť 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.
IV. Záver
Mesto Svit ako konsolidujúca účtovná jednotka a ním konsolidované účtovné jednotky
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 6.6.2013
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta
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