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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 (odsúhlasené 9. Marca 1934
obecným zastupiteľstvom Veľkej s podmienkou, aby názov osady bol vždy uvádzaný ako časť
Veľkej) na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien. Od roku 1937 sa datuje aj
používanie názvu Svit pre novú osadu. Svit sa osamostatnil 4. júna 1946. Mestom prechádza
cesta európskeho významu a železničná trať. 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.
Rok 2013 predchádza roku 2014 a to roku 80. výročia mesta Svit, ktoré sa mesto chystá
osláviť aj za účasti pozvaných hostí z partnerských miest: Čestá Třebová z ČR a KnurowPoľsko.
Vek mesta má vplyv aj na rozsah pamiatok a pamätihodností v ňom. Tu možno
spomenúť sochu zakladateľa Svitu – Tomáša Baťu, ktorá je nainštalovaná v parku, kde sa
nachádza aj pamätník padlým vojakom druhej svetovej vojny.
Počet obyvateľov k 1.1.2013 podľa štatistických ukazovateľov k výpočtu podielových
daní dosiahol počet 7 620 obyvateľov čo je oproti stavu k 1.1.2012 o 15 obyvateľov viac,
oproti stavu k 1.1.2010 o 109 občanov viac. Možno teda zanamenať rast počtu obyvateľov a
jedným z dôvodov je aj snaha Mesta zabezpečiť občanom bývanie aj formou obstarania
nájomných bytov. Hustota obyvateľov je 1693,33 obyv./km2
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.
Sociálne služby poskytuje Mesto Svit vo svojom Zariadení opatrovateľskej služby, kde
patrí aj služba s denným pobytom, či Dome opatrovateľskej služby.
Spoločenský a kultúrny život v meste sa zabezpečuje v domoch kultúry, pričom jeden je
priamo v centre mesta a druhý v časti Pod Skalkou a sú vlastníctvom Mesta a sú plne k
dispozícii občanom Mesta, klubom dôchodcov, rôznym spoločenským organizáciam či
občianskym združeniam. Sú tu aj ďalšie centrá kultúrneho a spoločenského života napr.
Spoločenský dom vo vlastníctve spoločnosti Chemosvit a.s.
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
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sociálnych služieb, Koncepcia rozvoja v tepelnej energetike a hlavne Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mesta Svit, ktorý definuje ciele Mesta a napokon aj samotný
Programový rozpočet Mesta Svit.
Hlavné ciele v meste Svit:
1. zlepšenie základnej infraštruktúry
2. rozvoj podmienok a podnikania
3. rozvoj cestovného ruchu
4. zlepšenie kvality životného prostredia
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 12 poslancov, čo potvrdili aj voľby v roku 2010.
Mesto má zo Štatistického úradu SR pridelené samostatné IČO 00326607, má z
Daňového úradu pridelené aj DIČ 2021212754. Mesto nie je platcom DPH. V Meste pracuje
aj Mestská rada a Mestský úrad, ktorý je výkonným orgánom Mesta.
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,
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 prvýkrát spracovaná aj konsolidácia Mesta
Svit a od roku 2010 sa spracováva Súhrnný výkaz vzájomných vzťahov so štátnou správou,
ktoré sa už opakujú každoročne.
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. 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.

II. ROZVOJ MESTA V ROKU 2 0 1 3
Dňa 28. 2. 2013 na svojom zasadaní Mestské zastupiteľstvo vo Svite vzalo na vedomie Plán
investičných priorít mesta na obdobie roka 2013 uznesením č. 24/2013. Plán priorít Mesta
obsahoval v roku 2013 sumarizáciu 56 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 2013 boli prijímané rozpočtové opatrenia, ktoré finančne riešili a
vecne napĺňali úlohy plánu s najvyššou prioritou podľa posúdenia poslancov mestského
parlamentu.
V rámci kapitálových výdavkov v celkovej hodnote 4 893 669,13 € boli zdrojom krytia
okrem vlastných výdavkov vo výške 779 560,42 €, úver ŠFRB 2 241 475 € a dotácie:
881 864,18 € na BRO, 971 570 € na výstavbu 74 bytovej jednotky a 19 199,53 € ako
refundácia výdavkov Mesta od podnikateľa. V rámci vlastných prostriedkov 779 560,42 € sú
zahrnuté aj zrefundované výdavky Mesta v roku 2012 v Projekte Revitalizácia verejných
priestranstiev, ktoré patrili do záverečnej žiadosti vo výške 51 505,84 €. Celú čiastku aj bežné
aj kapitálové príjmy Mesto vynaložilo v rámci kapitálových výdavkov ako jeden zo zdrojov
krytia výdavkov na rekonštrukciu ciest a chodníkov.
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Celkové neplnenie kapitálových výdavkov 4 893 669,13 € oproti rozpočtu 5 432 273 € t.j.
na 90,1 € je v nezrealizovaných akciách resp. fakturácia prechádza do roka 2014 a to v
detských ihriskách a kúpe software na sledovanie pošty ale predovšetkým v realizácii Projektu
BRO, ktorý bol zmluvne so súhlasom poskytovateľa NFP termínovo posunutý do konca marca
2014. Pre správu Mesta bol zakúpený osobný automobil KIA Cee´d SW New 1,6 CRDiEX v
hodnote 15 536 €.
Projekt Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Svit - Poskytovateľom je
Ministerstvo životného prostredia SR, spolufinancovanie je z Kohézneho fondu EÚ. Celková
hodnota projektu 3 340 074,59 €, z toho nenávratný finančný príspevok predstavuje čiastku
3 173 070,86 €. V priebehu samotnej realizácie stavebnej časti už v roku 2012 však
dochádzalo k časovému sklzu, a tak bol tento projekt v stavebnej časti zrealizovaný len v
minimálnej hodnote (7 tis. €). Technologická časť bola splnená už v roku 2012 takmer na 100
%. V roku 2013 bolo preinvestovaných na tomto projekte 931 163,16 €, z toho 49 298,98 € z
vlastných zdrojov Mesta. Schváleným upraveným termínom ukončenia výstavby strediska pre
likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu je dátum 31.3.2014.
Druhým projektom v roku 2013 bol Projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v
centrálnej zone mesta Svit – námestia a ulíc s ním spojených. Poskytovateľom príspevku je
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Projekt je spolufinancovaný z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Celková hodnota Projektu
predstavuje čiastku 1 021 234,40 € a z toho je nenávratný príspevok 934 586,07 €. Tento
Projekt je prakticky realizačne ukončený. V roku 2013 bola uhradená posledná žiadosť o
nenávratných finančný príspevok vo výške 51 505,84 € ako refundácia prostriedkov Mesta
vynaložených na tento účel v roku 2012. Tieto prostriedky boli v Rozpočte Mesta Svit v roku
2013 použité na krytie kapitálových výdavkov Mesta
Mesto za spolupráce s Technickými službami zrealizovalo rekonštrukciu Centrálnej
zóny vo Svite v časti Pod Skalkou v hodnote 48 197,34 € a formou kapitálového transféru
zafinancovalo cez túto organizáciu vybudovanie 8 parkovacích miest v hodnote 4 500 €,
rekonštrukciu Domu smútku v hodnote 19 315,13 € a zakúpenie traktorovej kosačky v hodnote
3 790 €.
Na projektové dokumentácie a Územný plán rozvoja Mesta (ÚPRM) bolo v priebehu
roka vynaložených celkom 9 662 €, z toho samotný ÚPRM predstavoval čiastku 1800 €
a projektové dokumentácie týkajúce sa inžinierskych sietí na 8 rodinných domov vo Svite Pod
Skalkou, čí rozšírenie ciest, vybudovanie parkovacích miest, prestavbu novej budovy
Mestského úradu vo Svite celkom predstavovali čiastku 7 862 €.
Najväčšou investíciou v roku 2013 pre Mesto Svit bola kúpa nájomného 74- bytového
domu, ktorá bola financovaná úverom ŠFRB vo výške 2 241 475 €, dotáciami v celkovej
hodnote 971 575 € so spoluúčasťou Mesta na kúpe objektu len vo výške 5 €. Parkovanie pri
tejto 74-bytovej jednotke Mesto vyriešilo kúpou parkoviska a priľahlých pozemkov (1061 m2)
od spoločnosti Finchem, a.s. Svit v hodnote 95 308,78 € schválené uznesením č. 108/2013.
Mesto venovalo zvýšenú pozornosť stavu ciest a chodníkov. Bola zrekonštruovaná
komunikácia na sídlisku E v celkovej hodnote 97 197,65 € so zmluvne dohodnutým
spolufinancovaním podnikateľa vo výške 19 199,53 €. Zrekonštrukovali sa cesty a priľahlé
chodníky na ulici Štúrovej a Jilemnického v celkovej hodnote 409 415,42 € a dofinancovala sa
investícia do Cesty SNP v čiastke 18 549,56 €. Na dopravné značenie boli vynaložené
prostriedky vo výške 8 846,12 €. Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svite malo
zrekonštruovanú kotolňu v celkovej hodnote 16 088,30 €.
Nerealizované kapitálové výdavky vzhľadom na stanovenie vyšších priorít či potrebu
riešiť ihriská v Meste koncepčne boli posunuté z roka 2013: kúpa akutalizovaného
rozšíreného programového vybavenia pre evidenciu korešpondencie, Detské ihriská.
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III. ROZPOČET MESTA V ROKU 2013
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.
Pre rok 2013 malo MESTO SVIT schválený rozpočet ako programový uznesením
Mestského zastupiteľstva vo Svite č. 159/2012 zo dňa 13.12.2012 ako vyrovnaný rozpočet
finančnými operáciami vo výške 6 299 105 € vrátane zámerov, cieľov a merateľných
ukazovateľov. Oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2012 to bolo o 36,82% menej. Následne bol
rozpočet roka 2013 v jeho priebehu podľa potrieb uzneseniami MsZ a v súlade s uznesením
164/2007 a uzn. 159/2012 o kompetenciach primátora mesta upravený v celkovej výške
10 642 111 € vrátane finančných operácií. V porovnaní s pôvodným rozpočtom 6 299 105 € to
bolo navýšenie o 68,95%. Dôvodom úpravy rozpočtu cez rozpočtové opatrenia bolo hlavne
postupné začlenenie úloh z Plánu priorít pre rok 2013 schválené uznesením MZ č. 24/2013
dňa 28.2.2013, zapojenie projektov financovaných z európskych fondov či už ako
dofinancovanie z roku 2012 v rámci Projektu na revitalizáciu verejných priestranstiev (ďalej
Projekt RVP) alebo pokračujúci Projekt na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej
Projekt BRO). V priebehu roka to boli oznámenia o záväzných limitoch delimitovaných
prenesených kompetencií. V roku 2013 bolo Mestským zastupiteľstvom schválených 44
rozpočtových opatrení, ktorých prehľad je v prílohe č.3 Poznámok vrámci účtovnej závierky a
v súlade s §14 zák. č. 583/2004 Z.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.
Rozpočet pre príspevkovú a rozpočtové organizácie Mesta bol schválený spolu s
Rozpočtom Mesta Svit pre rok 2013 (ďalej Rozpočet) tým istým uznesením. MsZ vzalo na
vedomie aj rozpočty pre roky 2014 a 2015. Rozpočet príjmov a výdavkov roku 2013 bol
postavený ako prebytkový, kde príjmy prevýšili výdavky o 25 933 €. Za pomoci finančných
operácií (doplnenie fondov) bol v konečnom dôsledku pôvodný Rozpočet príjmovej a
výdavkovej časti ako vyrovnaný. Po úprave z vyššie uvedených dôvodov bol Rozpočet
schodkový, kde schodok predstavoval čiastku 2 153 811 €. Tu je potrebné poznamenať, že
hovoríme Rozpočte bez finančných operácií, t.j. len o príjmoch a výdavkoch. Po doplnení o
finančné operácie v príjmovej aj výdavkovej časti bol Rozpočet po oboch stranách vyrovnaný.
Finančné operácie príjmové dopĺňajú príjmovú časť Rozpočtu v roku 2013 o 2 399 915 €
a to o výšku úveru ŠFRB na výstavbu 74-bytovej nájomnej jednotky 2 241 475 € a doplnenie
príjmovej časti z fondov Mesta Svit (zostatky z minulých rokov) vo výške 158 440 €. Obidva
tieto zdroje spolu so štátnou dotáciou kapitálového charakteru na projekty financované z EÚ
vo výške 2 341 936 €, príjmami z predaja majetku vo výške 817 812 € a prebytkom bežného
Rozpočtu vo výške 118 714 € tvorili zdroje krytia kapitálovej výdavkovej časti Rozpočtu
5 432 273 € a výdavkových finančných operácii krytie splátok istín úverov ŠFRB vo výške
246 104 € . Plnenie príjmovej a výdavkovej časti Rozpočtu Mesta Svit v roku 2013:
Príjmy
Bežný rozpočet
4 923 816,77 €
Kapitálový rozpočet
2 703 432,32 €
Príjmy a výdavky spolu
7 627 249,09 €
Finančné operácie
2 316 054,23 €
Rozpočet s FO
7 891 938,89 €
Schodok rozpočtového hospodárenia (bez FO)
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Výdavky
4 655 858,60 €
4 893 669,13 €
9 549 527,73 €
246 485,96 €
7 355 333,14 €

prebytok/schodok
+ 267 958,17 €
- 2 190 236,81 €
- 1 922 278,64 €
+2 069 568,27 €
+147 289,63 €
- 1 922 278,64 €
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MESTO SVIT – Hospodárenie za 01-12/2013 – REKAPITULÁCIA v eurách
PRÍJMY

Pôvodný rozpočet

Upravený rozpočet

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
z toho rozpočtové
organizácie jednotlivo

4 716 918
4 677 436
39 482
1 386 180
1 386 180
0
6 103 098
196 007
6 299 105
Pôvodný rozpočet
4 615 605
3 187 998
1 427 607
1 461 560
1 461 560
0
6 077 165
221 940
6 299 105

5 082 448
5 023 610
58 535
3 159 748
3 159 748
0
8 242 196
2 399 915
10 642 111
Upravený rozpočet
4 963 734
3 318 297
1 645 437
5 432 273
5 432 273
0
10 396 007
246 104
10 642 111

Pôvodný rozpočet

upravený rozpočet

Skutočnosť
4 923 816,77
96,88
4 854 604,42
96,64
69 212,35
117,63
2 703 432,32
85,56
2 703 432,32
85,56
0
0
7 627 249,09
92,54
2 316 054,23
96,51
9 943 303,32
93,43
Skutočnosť
4 655 858,60
93,80
3 029 168,85
91,29
1 626 689,75
98,86
4 893 669,13
90,09
4 893 669,13
90,09
0
0
9 549 527,73
91,86
246485,96
100,16
9 796 013,69
92,05
skutočnosť bez
grantov
plnenie v %

ZUŠ

11 500

11 500

11 050,79

96,09

ZŠ Mierová

16 472

21 256

28 795,14

135,47

ZŠ Komenského

11 510

26 082

29 366,42

112,59

Príjmy bežné spolu

39 482

58 838

69 212,35

117,63

0

0

0

0

Príjmy celkom

39 482

58 838

69 212,35

117,63

ZUŠ

145 000

151 264

151 201,00

99,96

ZŠ Mierová

637 156

719 126

715 400,83

99,48

ZŠ Komenského

645 451

775 047

760 087,92

98,07

1 427 607

1 645 437

1 626 689,75

98,89

0

0

-

1 645 437

1 626 689,75

98,89

Príjmy kapitálové spolu

Výdavky bežné spolu
Výdavky kapitálové spolu
Výdavky celkom

0
1 427 607

Celoročné hospodárenie Mesta Svit v roku 2013 a tým aj samotné plnenie Rozpočtu Mesta
Svit a vysporiadanie výsledku hospodárenia v roku 2013 po jeho úprave o nevyčerpané
dotácie roka 2013 bolo predložené a schválené bez výhrad v Záverečnom účte Mesta Svit pre
rok 2013 uzn. Mestského zastupiteľstva č. 61/2014.

IV. 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:
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Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2013
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.
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.
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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
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 2013 listom č. MsÚ/10288/2013 zo 5. 12. 2013. Súčasne týmto
konsolidovaným účtovným jednotkám bola oznámená povinnosť Mesta Svit a ním založených
a zriadených organizácii, ktoré v roku 2013 vykazovali činnosť, vykonať za rok 2013
konsolidovanú závierku ako aj zoznam konsolidovaných účtovných jednotiek Mestom Svit.
Príkazom primátora č. 1/2014 zo dňa 20.1.2014 bolo uložené za konsolidované účtovné
jednotky spracovať a predložiť podklady na spracovanie potrebných výstupov ku konsolidácií
Mesta Svit do Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 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 15.09.2013 ich navštevovalo 884 žiakov, čo je oproti roku 2012 o 35 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 2013 na prenesené kompetencie 1 267 225 €, čo je oproti roku
2012 o 8,09% viac. Nárast medzi rokmi nárast medzi rokmi 2012 a 2011 bol 5,86%, 2011 a
2010 bol 3,72%. V roku 2013 boli normatívne prostriedky vo výške 1 188 946 €, čo je oproti
roku 2012 o 8,07% viac. Normatívne prostriedky boli vyčerpané o 14 770 € 31.12.2013 menej
s tým, že do 31.3.2014 boli dočerpané. Nenormatívne prostriedky pridelené v roku 2013 sa
týkali dopravného vo výške 27 590 € (z roka 2012 sa vyčerpalo na dopravnom do 31.3.2013
ešte 4 115,11 € a z čiastky roka 2013 bolo nevyčerpaných a do roku 2014 prenesených
3 442,71 €), odchodného vo výške 5446 € bolo vyčerpané, na vzdelávacie pokuazy 22 069 €,
pričom bola vrátená čiastka 104,40 € za Základnú umeleckú školu 2. 12. 2013 (s avízom), na
5-ročné deti pre MŠ čiastku 9 974 €, asistenta učiteľa čiastku 0 €, socálne znevýhodnené
prostredie to bolo 11 600 €.

9

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2013
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.
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 1 664 131 € 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.
K 31.12.2013 boli vyčerpané prostriedky vo výške 1 248 907,49 € a zostávajúcu
čiastku – dopravné základných škôl vo výške 3 442,71 € ako aj zostávajúcu čiastku –
normatívy vo výške 14 770 € boli dočerpané v zmysle platnej legislatívy do 31.3.2014.
Prostriedky na vzdelávacie poukazy pre ZUŠ Svit boli vrátené 2.12.2013 vo výške 104,40 €.
V konečnom dôsledku vyčerpalo pridelené prostriedky na rok 2013 vo výške 1248907,49€
zostatok 0,40 € (vzdelávacie poukazy CVČ) zostalo na účte Mesta, ktoré podľa pokynov neboli
odvedené, lebo suma nepresiahla za všetky dotácie čiastku 5 €. Súčasne sme v zmysle listu č.
ObÚ-PO-OS-2.2013/00163-100 zo dňa 2.9.2013 sme poslali na účet č. 7000180023/8180 dňa
30.12.2013 vratku z prostriedkov určených na 5%-né navýšenie platov pedagógov v zmysle
uznesení vlády č. 52/2013, 220,/2013, 587/2013 a 698/2013 vo výške 323,73 €.
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 rámci Záverečného účtu Mesta Svit.
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Táto organizácia je rozčlenená na tieto strediská:
- správa
- odvoz komunálneho odpadu
- ostatná doprava
- verejná zeleň
- technický úsek
- verejné osvetlenie
- pohrebné služby
- separovaný zber
- odvoz komunálneho odpadu (podnikateľská činnosť)
Technické služby Mesta Svit dostali priamo na bežný účet prostriedky vo výške 703 853,35 €
ako príspevok, z toho 676 248,22 € ako bežný a 27 605,13 € ako kapitálový.
Príspevok pridelený
Príspevok vyčerpaný
Rozdiel
703 853,35 €
703 853,35 €
0
Rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie za rok 2013 bol prerokovaný dňa
3. marca 2014, kde boli na základe rozboru hospodárenia organizácie ako aj plnenia
programového rozpočtu prehodnotené všetky ukazovatele za rok 2013. Materiál “Monitoring
plnenia Programového rozpočtu Mesta Svit na rok 2013 k 31.12.2013” tvorí súčasť písomnej
správy - Rozbor hospodárenia za rok 2013 vypracovaný organizáciou Technické služby Mesta
Svit. Predložený návrh organizácie bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.
61/2014 pri prerokovaní a schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2013 s tým, že
vysporiadanie výsledku hospodárenia organizácie Technické služby Mesta Svit za rok 2013 t.j.
zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 1788,47 € bude použitý na úhradu zostávajúcej časti
straty roka 2012 vo výške 1739,95 €, čím bude strata roka 2012 vysporiadaná. Zostatok zisku
podnikateľskej činnosti vo výške 48,52 € bude použitý na čiastočnú úhradu straty z hlavnej
činnosti roka 2013. Zostatok nevysporiadanej straty roka 2013 vo výške 27 993,08 € bude
zaúčtovaný na účet strát minulých rokov.
Technické služby Mesta Svit naplnili §21 ods. 2 zák. 523/2004 Z.z. v znení zmien a
doplnkov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a aj naďalej zostávajú ako príspevková
organizácia zaradená vo verejnej správe v súlade s §21 ods. 12 zák. 523/2004 Z.z. v znení
zmien a doplnkov.
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. Za svoju obchodnú organizáciu sa zúčtovanie vykonáva len za
dotáciu vo verejnom záujme Rehabilitačné stredisko vo výške 137 200 €. Ostané prostriedky
vo výške 295 858,00 € sa nezúčtovávajú, lebo táto organizácia spolupracovala s Mestom cez
dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Po ukončení roka 2013 v rámci účtovnej závierky bol
vyčíslený výsledok hospodárenia pred zdanením 14 393 € a po zdanení 11 407 €.
Samotné hospodárenie spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit bolo
prerokované na zasadnutiach Dozornej rady tejto Spoločnosti za účasti primátora Mesta Svit
(Valné zhromáždenie spoločnosti) a v konečnom dôsledku predložené ako samostatný material
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svite, ktoré svojím uznesením č. 62/2014
hospodárenie tejto Spoločnosti schválilo bez výhrad.
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Za konsolidovaný celok MESTO SVIT bola spracovaná agregovaná súvaha
a agregovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2013.
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

MESTO

ZŠ K.

ZŠ M.

ZUŠ

TS

BP

agregácia

DNM

30 080,68

0,00

0,00

0,00

521,56

3 123,38

33 725,62

DHM

21 982 198,44

1 015 398,06

1 051 075,95

82 805,88

701 144,46

4 437,42

24 837 060,21

DFM

1 140 752,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 140 752,53

9 804,25

2 078,90

1 116,04

0,00

6 204,56

8 834,28

28 038,03

121 092,49

159,36

0,00

0,00

32 098,49

1 258 169,29

1 411 519,63

Zúčt.subjektov VS

2 843 856,21

6 065,47

8 826,37

0,00

0,00

0,00

2 858 748,05

Finančné účty

1 418 921,99

62 296,79

67 720,03

13 476,43

2 614,49

1 105 816,66

2 670 846,39

Čas.rozíšenie

11 826,30

2 441,07

1 450,74

0,00

1 036,37

16 851,53

33 606,01

27 558 532,89

1 088 439,65

1 130 189,13

96 282,31

743 619,93

2 397 232,56

33 014 296,47

Zásoby
Pohľadávky

Spolu AKTÍVA
Fondy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 089,30

67 089,30

12 952 780,91

-1 468,28

-2 025,98

-7 805,32

-77 626,93

54 005,84

12 917 860,24

410 382,05

-205,37

1 091,02

4 569,19

-26 253,13

11 407,21

400 990,97

Rezervy

44 802,91

6 626,46

9 263,54

3 301,31

905,65

7 331,47

72 231,34

Zúčt.subjektov VS

22 718,13

1 015 599,60

1 042 103,23

82 801,00

703 322,08

0,00

2 866 544,04

6 234 067,50

64 191,78

69 174,10

13 416,13

107 416,10

2 241 002,95

8 729 268,56

15 927,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 927,99

7 877 853,40

3 695,46

10 583,22

0,00

35 856,16

16 395,79

7 944 384,03

nevysp. hosp.výsledok
hosp.výsledok b.r.

Závazky
bankové úvery
časové rozlíšenie
Spolu PASÍVA

27 558 532,89

1 088 439,65

1 130 189,13

96 282,31

743 619,93

2 397 232,56

33 014 296,47

Materiál

107 544,26

152 371,82

174 246,60

11 948,51

235 707,36

1 108 393,06

1 790 211,61

Služby

491 909,62

48 299,24

44 202,96

1 118,46

170 525,10

191 108,64

947 164,02

osobné náklady

1 253 556,77

595 994,57

535 826,21

138 614,45

436 734,63

319 202,92

3 279 929,55

dane a poplatky

1 234,27

0,00

0,00

0,00

19 627,66

3 400,70

24 262,63

ostatné náklady

190 558,08

17 180,20

14 750,80

0,00

82 466,61

5 413,02

310 368,71

odpisy, rezervy

1 283 072,02

59 367,18

57 093,14

9 927,11

79 112,01

4 613,20

1 493 184,66

72 512,70

1 638,46

2 535,77

365,10

0,00

666,30

77 718,33

1 546 339,86

15 039,38

23 484,82

9 337,30

0,00

0,00

1 594 201,36

1 336,90

1,16

1,27

0,00

534,56

2 986,19

4 860,08

4 948 064,48

889 892,01

852 141,57

171 310,93

1 024 707,93

1 635 784,03

9 521 900,95

127 020,24

55 695,31

57 752,82

0,00

183 610,92

1 493 320,17

1 917 399,46

dane a poplatky

2 791 201,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 791 201,92

ostatné výnosy

1 320 732,78

15 032,60

23 477,66

9 533,35

60 925,82

150 999,86

1 580 702,07

142 739,36

8 043,68

11 948,85

8 064,53

1 184,72

0,00

171 981,14

7 041,41

7,94

8,43

0,48

1,26

2 871,21

9 930,73

finančné náklady
transféry
daň z príjmu
Spolu NÁKLADY
Tržby

zúčtovanie rezerv
finančné výnosy
mimoriadne výnosy
transféry
Spolu VÝNOSY
Výsledok hospod. b.roka

38,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,32

969 672,50

810 907,11

760 044,83

158 281,76

752 732,08

0,00

3 451 638,28

5 358 446,53

889 686,64

853 232,59

175 880,12

998 454,80

1 647 191,24

9 922 891,92

410 382,05

-205,37

1 091,02

4 569,19

-26 253,13

11 407,21

400 990,97

12

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2013
Použité skratky:

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

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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V. Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ)
KÚZ pozostáva z týchto častí:
1) Konsolidovaná súvaha ÚJ VS – Mesta Svit k 31.12.2013
2) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS – Mesta Svit k 31.12.2013
3) Poznámky ku KÚZ (textová a tabuľková časť)
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 27 558 532,89 € samotné má najväčší podiel 83,47% na
agregovanej sume 33 014 296,47 € v súvahe (majetok ntto). Hodnota ntto majetku zo súvahy
je oproti roku 2012 o 9,20% vyššia. Pre porovnanie v roku 2012 MESTO SVIT čiastkou
23 611 856,35 € samotné malo najväčší podiel 78,10% na agregovanej sume 30 234 122,11 €
v súvahe (majetok ntto). Vo výkaze ziskov a strát na agregovaných nákladoch, ktoré oproti
roku 2012 vzrástli o 7 % (vrátane dane z príjmov) t.j. na 9 521 900,95 € a samotné Mesto sa
podieľa čiastkou 4 948 064,48 € t.j. 51,97 %. Na agregovaných výnosoch 9 521 900,95 €,
ktoré oproti roku 2012 vzrástli o 5,48% sa samostné Mesto čiastkou 4 948 064,48 € ( v roku
2012 to bolo 4 700 627,62. €) podieľa 51,96%. Za celé Mesto je vykázaný agregovaný zisk vo
výške 400 990,97 €, čo je oproti roku 2012 (121 425,60 €) nárast až na 3,3-násobok.
Konsolidačné úpravy - t.j. vzájomné vzťahy s konsolidujúcou účtovnou jednotkou ale aj
medzi konsolidovanými účtovnými jednotkami v súvahe po oboch stranách boli odpočítané
v čiastke 2 914 129,83 €, 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 2 843 856,21 € tak, ako aj vo výkaze ziskov a strát, ktorý bol
v rámci konsolidácie upravený taktiež po oboch stranách t.j. náklady aj výnosy vo výške
2 088 696,76 €, pričom sa konsolidované úpravy dotýkali nákladov na materiál, služby,
osobné a ostatné náklady, predovšetkým opäť transférov vo výške 1 378 344,11 € a v oblasti
výnosov to boli položky tržieb, daní a poplatkov, či ostatných výnosov a opätovne transféry vo
výške 1 244 010,22 €.
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 400 990,97 €, pričom skonsolidované aktíva a pasíva predstavujú
čiastku 30 100 166,64 € t.j. o uvedených 2 914 129,83 € menej. Pokles tržieb a nákladov
o konsolidované úpravy 2 088 696,76 € znamenal konečný zostatok nákladov
konsolidovaného celku vo výške 7 433 204,19 € (oproti roku 2012 nárast o 11,2%) a výnosov
vo výške 7 834 195,16 € (oproti roku 2012 nárast o 15,1%).
Podrobnejší prehľad pred a po konsolidačných úpravách poskytuje tabuľka v prílohe č.1
tejto Výročnej správy. Tabuľka umožňuje aj porovnanie s rokmi 2010, 2011 a 2012.
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
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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
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.

VI. Z Á V E R
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 16.6.2014
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta
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