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1. Ú V O D
1.1 Charakteristika Mesta Svit
Mesto Svit je jedným z najmladších slovenských miest, ktoré vzniklo v roku 1934. Firma
“BaĢa” zo Zlína zakúpila pozemky od obce VeĐká na postavenie podniku na výrobu vyskózových
vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská Viskózová TováreĖ. Štatút
mesta obdržal Svit 30. mája 1962. Práve v roku 2009 oslávilo mesto Svit svoje 75. výroþie
množstvom podujatí ale hlavnú þasĢ 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 dosĢ informácií.
Poþet obyvateĐov k 1.1.2011 dosiahol poþet 7571 obyvateĐov, þo je oproti stavu k 1.1.2010 o
60 obþanov viac a oproti roku 2009 nárast o 76 obþanov.
Priemyselný park mesta tvoria predovšetkým veĐké firmy Chemosvit, a.s., Finchem a.s.,
Energochem a.s., Chemosvit Fólie a.s., Chedos s.r.o., þi Tatrasvit, a.s.. Okrem nich však pôsobí v
meste aj niekoĐko ćalších, menších a malých firiem.
Mesto je sídlom škôl a školských zariadení. Do organizaþnej štruktúry Mesta patria dve
základné školy: Základná škola Mierová, Základná škola Komenského ako aj Základná umelecká
škola ako jeho rozpoþtové organizácie s právnou subjektivitou. Vnútroorganizaþnými jednotkami sú
dve materské školy so svojími školskými jedálĖami a Centrum voĐného þasu. Okrem škôl a
školských zariadení, ktorých zriaćovateĐom 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 zastupiteĐstvo jej sídlo v meste Svit uznesením þ. 69/2011 aj schválilo, þo znamenalo aj
financovanie z podielových dani poþnúc 1.1.2012.
Mesto má vo svojej zriaćovateĐskej 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 zriaćovateĐskej 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 þ. 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
starostlivosĢ o všetranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateĐov.
Pre rok 2011 je spracovaná jedna výroþná správa za individuálnu aj konsolidovanú úþtovnú
závierku.

1.2 Stratégia a ciele Mesta
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 cieĐov s vyššími
programami rozvoja a ich zjednotenia na úrovni zástupcov Mesta.” Takto je to uvedené v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Svit (ćalej 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) danosti územia, UPD a koncepcia rozvoja mesta
b) stav a modernizácia infraštruktúry (dopravná, obslužná, technická)
c) podpora malých a stredných podnikateĐov
d) rozvoj podnikania v oblasti cestovného ruchu
e) prírodné, historické a kultúrne možnosti mesta a jeho okolia
f) riešenie nadväzujúcej infraštruktúry a služieb
g) výber možných oblasti rozvoja
h) cielená výchova, vzdelávanie obyvateĐov a podnikateĐov
i) obnova a rozvoj remesiel, odborných, spoloþenských a kultúrnych akcií
j) riešenie sociálnych problémov v území Mesta
k) riešenie problému kanalizácie, þistiþky a životného prostredia
l) získavanie potencionálnych investorov
m) komplexné zveĐadenie centra a priestranstiev Mesta
n) ochrana životného prostredia
Hlavné ciele v meste Svit
1. zlepšenie základnej infraštruktúry
- zlepšenie dopravnej, informaþnej a miestnej infraštruktúry
- zlepšenie obþianskej infraštruktúry
2. rozvoj podmienok a podnikania
- tvorba podmienok podnikania
- rozvoj spolupráce s podnikateĐmi a propagácia mesta
- rozvoj Đudských 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 zveĐadenie mesta
- ochrana životného prostredia
Zabezpeþovanie stratégie Mesta definovanej cieĐmi:
a) Stanovením hlavných rozvojových aktivít (Typové projekty, ktoré budú ćalej upresĖované)
b) Stanovením plánu (priority, finanþné a þasové ohodnotenie, postup aktivít)
c) Organizáciou a manažmentom programu

1.3 Orgány samosprávy
Samosprávu Mesta Svit vykonávajú jeho obyvatelia okrem iného aj orgánmi Mesta, ktorými
sú Mestské zastupiteĐstvo a primátor mesta Svit. Mestské zastupiteĐstvo mesta Svit tvorí v tomto
funkþnom období 12 poslancov, þo potvrdili aj voĐby v roku 2010. Mesto má zo Štatistického úradu
SR pridelené samostatné IýO 00326607, má z DaĖového úradu pridelené aj DIý 2021212754.
Mesto nie je platcom DPH. V Meste pracuje aj Mestská rada a Mestský úrad, ktorý je výkonným
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orgánom Mesta.
Mesto hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov a
jeho rozpoþet, ktorý sa pripravuje na tri roky a schvaĐuje na príslušný rok, je tvorený v zmysle
Zákona þ. 523/2004 Z.z. o rozpoþtových pravidlách verejnej správy a zákona þ. 583/2004 Z.z. o
rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. Mesto vedie akruálne
úþtovníctvo, pripravuje aj programový rozpoþet s cieĐmi a zámermi, ktoré sa hodnotia polroþne
monitorovacou správou a k 31.12. aj roþnou 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 vzĢahov so štátnou správou.
Kompetencie samosprávy sa rozšírili v zmysle zákona þ. 416/2001 Z. z.v znení zmien a
doplnkov, keć prešli kompetencie štátu na mestá a obce, þo malo výrazny dopad aj na rozpoþet
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, CVý
c) sociálna pomoc
- ZOS a DOS
d) stavebníctvo (stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad pre miestna komunikácie a úþelové
komunikácie) - Spoloþný stavebný úrad Svit
e) životné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodĖami a
ochrana ovzdušia)
f) hlásenie pobytu obþanov a register obyvateĐov
Financovanie týchto kompetencií sa odlišovalo podĐa 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 þ. 668/2004 O rozdeĐovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve þi 564/2004 O rozpoþtovom urþení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení zmien a doplnkov. Štruktúra výdavkovej þasti rozpoþtu sa rozþlenila v súlade s
rozpoþtovou klasifikáciou takto:
− MsZ a MsÚ, kontrola, audit
− Matriþný úrad
− finanþné 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)
− Rekreaþné a športové služby
− Mestská knižnica
− Kultúra, ZPOZ
− Noviny, rozhlas - média
− Príspevky neziskovým organizáciam
− Materské školy
− Školské jedálne MŠ
− Základné školy (rozpoþtové organizácie s právnou subjektivitou)
− Školenia, kurzy, semináre
− Základná umelecká škola (rozpoþtová organizácia s právnou subjektivitou)
− Centrum voĐného þasu
− Zariadenie opatrovateĐskej služby + Stacionár
− Dom opatrovateĐskej služby
− Sociálne dávky

1.4 Organizaþná
strana štruktúra
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Hlavný
kontrolór

Mestské
zastupiteĐstvo

Mestská
rada

Primátor
mesta
Mestská polícia
(9)

Zástupca
primátora

Spoloþný obecný úrad
(3)

Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov

Príspevkové a rozpoþtové
organizácie s právnou
subjektivitou a obch. spoloþnosti
1. Technické služby mesta
2. BP Svit, s.r.o.
3. ZŠ Komenského
4. ZŠ Mierová
5. Základná umelecká škola

Komisia výstavby a životného prostredia
Komisia školstva, kultúry, športu,
mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna
Komisia zdravotná, sociálna, bytová
a verejného poriadku
Komisia finanþná, správy mestského
majetku, podnikateĐských þinností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu
Komisia pre ZPOZ
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
a sociálnych þinností
Vedúci oddelenia ( 1 )
Úsek evidencie obyvateĐstva ( 1 )
Úsek sociálnej starostlivosti – sociálny
terénny pracovník ( 1 )
Úsek organizaþných vecí, PO, CO
a vnútornej správy ( 1 )
Matriþný úrad, osvedþ. listín, podpisov ( 1 )
Upratovanie
Upratovaþky ( 0,6+0,6+0,6 )
Zariad. opatrovateĐskej služby
Vedúci ZOS ( 1 )
Zdravotné sestry, pom. sila ( 7+1 )
Denný stacionár pre dospelých
Zdrav. sestra, opatrovateĐka ( 1+1 )
Pomocná sila ( 1 )

Dom opatrovateĐskej služby,
opatrovanie v domácnostiach
Vedúci DOS ( 1 )
OpatrovateĐky DOS ( 2 )
OpatrovateĐky domácnosĢ ( 8 )
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Prednosta MsÚ

Sekretariát primátora, podateĐĖa
MsÚ ( 1 )

Právnik MsÚ
(1)
Oddelenie správy majetku mesta a ekonomických
þinností
Vedúci oddelenia ( 1 )
Úsek finanþný ( 2 )
Úsek správy daní a poplatkov ( 1 )
Úsek miezd a personalistiky ( 1 )
Úsek hlavnej pokladne MsÚ ( 1 )
Úsek správy majetku mesta ( 2 )
Úsek správy poþítaþovej siete a výpoþtovej techniky( 1 )
Úsek fakturaþný a evidencie majetku mesta ( 1 )
Oddelenie životného prostredia a technických
þinností
Vedúci oddelenia ( 1 )
Úsek investiþného rozvoja ( 1 )
Úsek územného plánovania, technickej infraštruktúry
a životného prostredia ( 1 )
Úsek bytovej politiky a životného prostredia ( 1 )

Oddelenie kultúrnej, športovej a školskej þinnosti
Vedúci oddelenia, školstvo, mládež a šport ( 1 )
Úsek kultúrno-výchovnej þinnosti a mediálny ( 1 )
Mestská knižnica
Vedúci knižnice, knihovníci ( 3 ), upratovaþka ( 1 )
Školské zariadenia bez právnej subjektivity
Centrum voĐného þasu ( 1+1 )
MŠ Mierová Svit ( 1+13+3,5 )
MŠ Školská pod Skalka ( 1+3+1 )
ŠJ MŠ Svit, Pod Skalka (1+3+1)
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MESTA V ROKU 2011

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
zvelaćovania majetku Mesta sa sústrećujú v Pláne priorít, ktorý je predkladaný na Mestské
zastupiteĐstvo a zoraćuje podĐa dôležitosti a naliehavosti. Po posúdení a doplnení možnosti
financovania a zdrojov sa priority dostávajú do Rozpoþtu Mesta. Najmä v Programe 1 –
Plánovanie, manažment a kontrola, 12 – Prostredie pre život, 13 – Byty a nebytové priestory. Plán
priorít Mesta obsahoval v roku 2011 sumarizáciu 46 úloh, do rozpoþtu je však možné podĐa priority
uviesĢ len tie, na ktoré sú zdroje financovania. V ćalšom období sa tento Plán opäĢ aktualizuje,
prehodnocuje a aj keć nie sú zdroje financovania, je z neho viditeĐná potreba investícii.
Pre rok 2011 mali najvyššiu priority aktivity, na ktoré Mesto získalo 95% dotáciu. Ukonþovali
sa dofinancovaním dotáciou ešte projekty z rokov 2009 a 2010: Rekonštrukcia Základnej školy
Komenského v þiastke 85 812,59 €, priþom podobne aj project Rekonštrukcie verejného osvetlenia
v þiastke 11 074,37 €, ako aj projektová dokumentácia na projekt BRO vo výške 64 438,50 €. Tieto
prostriedky boli pridelené Mestu ako refundácia vynaložených výdavkov Mestom aj v minulých
rokoch na uvedené projekty a vroku 2011 ich bolo možné využiĢ na daný projekt len v prípade, že
boli vynaložené výdavky aj v roku 2011. V prípade, že tomu tak nebolo, využilo Mesto tieto
prostriedky v súlade s legislatívou na refundáciu svojích výdavkov v rámci rozvoja. V roku 2011
v oblasti kapitálových výdavkov boli financované tieto akcie:
Priorita – akcia realizovaná v roku 2011

Dotácia v €

Vlastné €

Spolu €

Ochrana ovzdušia – þistiaca technika – 4 autá
894 340,00
49 940,00
944 280,00
nákup výpoþtovej techniky
2 184,00
2 184,00
nákup pozemkov
159,36
159,36
projektová dokumentácia – Projekt BRO 2011
23 175,25
1 424,75
24 600,00
chodník pri Autobusovej stanici
4 859,25
4 859,25
kamerový systém MsP 2011
497,88
497,88
projektová dokumentácia Revitalizácia námestia
4 565,45
4 565,45
projekt. dokumentácia na park pri Dome kultúry
500,00
500,00
projekt. dokumentácia na chodníky Pod Skalkou
154,08
154,08
projektová dokumentácia na parkovacie miesta
6 540,00
6 540,00
projektová dokumentácia na Futbalový štadión
485,52
485,52
projektová dokumentácia na komunikáciu sídl. E
178,08
178,08
aktualizácia Územného plánu rozvoja Mesta
10 770,00
10 770,00
dostavba 30 b.j. (zaþiatok v roku 2010)
385 339,99
540 440,97
925 784,96
cestná vpusĢ – Sládkoviþova ul.
3 000,00
3 000,00
dokonþovacie práce 80 b.j
5 719,00
5 719,00
revitalizácia námestia – práce
10 596,00
10 596,00
cesta SNP
178 962,84
178 962,84
verejné osvetlenie k 30 b.j.
950,00
950,00
Zakladná škola Komenského ul.
77 899,09
17 116,66
95 015,75
ZŠ Mierová – havárijný stav telocviþne
13 152,00
13 152,00
rekonštrukcia sociálnych zariadení v ObZS
3 998,08
3 998,08
rekonštrukcia Futbalového štadióna
13 953,34
13 953,34
S PO LU
1 380 754,33
870 151,26 2 250 905,59
Poznámka: 400 138,99 € je úver ŠFRB, ktorý je považovaný za vlastný zdroj (je potrebné ho vrátiĢ)
na výstavbu 30-bytovej jednotky.
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S rozvojom Mesta súvisia aj bežné výdavky súvisiace s kapitálovými výdavkami alebo priamo s
rastom úrovne rôznych služieb pokytovaných Mestom þi už v oblasti sociálnej, kultúrnej alebo
športovej. Napr. pri Projekte Ochrana ovzdušia v rámci externého manažmentu bolo v bežných
výdavkoch uhradených 4 999,99 €, v rámci prípravných geodetických, projektových a prieskumných
prác súvisiacich s výstavbou bolo vynaložených z bežných výdavkov 16 202,02 €, u Projektu
Revitalizácia námestia to bolo 3 254,99 € na výstavbu 30-bytovej jednotky 9 137,42 €, Verejné
osvetlenie 1 281,60 €. S rozvojom Mesta súvisia aj mnohé ćalšie bežné výdavky, þi už priame alebo
nepriame na znalecké posudky, mzdy a odvody zamestnancov, material, PHM a pod.
Od roku 2008 preinvestovalo Mesto Svit na kapitálových výdavkoch 8 461 730 €. Za obdobie
od roku 2008 do konca roka 2011 (vrátane dotácii už schválených, ktoré budú ešte dobiehaĢ v roku
2012 resp. 2013 Mesto zaznamenalo úspešné riešenie svojho rozvoja vo významnej miere aj vćaka
dotáciam na jednotlivé projekty do 31.12.2011. Do konca roka 2011 bolo skutoþne preinvestovaných
z dotácii 3 724 464,81 €, þo na celkovom objeme kapitálových výdavkov od roku 2008 do konca
roka 2011 predstavovalo 44%. Priþom projekt výstavby zariadenia na likvidáciu BRO je schválený
a jeho realizácia sa zaþne v roku 2012. Projekt revitalizácie námestia bol takmer celý zrealizovaný,
dokonþovacie práce budú zaþiatkom roka 2012 uzatvorené a v roku 2012 budú realizované aj
žiadosti o príspevok na tento projekt.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Rekonštrukcia ZŠ Komenského
Rekonštrukcia ZŠ Mierová
Výstavba 36-bytovej jednotky
Výstavba 30-bytovej jednotky
Ochrana ovzdušia – þistiaca technika
Likvidácia BRO
Revitalizácia verejných priestranstiev – námestia vo Svite
SPOLU

DOTÁCIA
450 352,89
727 711,24
952 430,77
302 889,92
385 339,99
905 740,00
3 105 807,00
941 911,00
7 772 182,81

ÚVER ŠFRB

631 592,80
499 001,00

1 130 594,00

3. R O Z P O ý E T M E S T A
Pre rok 2009 sa po prvýkrát v súlade s platnou legislatívou vypracoval Programový rozpoþet
pre roky 2009-2011. Obsahoval programy, podprogramy, prvky so zámermi, cieĐami a ukazovateĐmi
a pre rok 2010 bol vypracovaný pre roky 2010-2012, v roku 2011 to bol Programový rozpoþet Mesta
Svit vypracovaný na roky 2011-2013 schválený ako programový uznesením Mestského
zastupiteĐstva vo Svite þ. 150/2010 ako vyrovnaný rozpoþet finanþnými operáciami vo výške
7 688 828 € vrátane zámerov, cieĐov a merateĐných ukazovateĐov. Následne bol v priebehu roka
uzneseniami MsZ a v súlade s uznesením 164/2007 o kompetenciách primátora mesta upravený na
8 107 575 €, þo bolo v porovnaní s pôvodným rozpoþtom v roku 2011 o 5,45% viac. Úpravy
rozpoþtu prebiehali v súlade s uzneseniami MsZ cez 47 rozpoþtových opatrení schválených
Mestským zastupiteĐstvom a rozpoþtové opatrenia v kompetencii primátora v priebehu roka
uvedených v prílohe þ.3 Poznámok vrámci úþtovnej závierky a v súlade s §14 zák. þ. 583/2004 Z.z. o
rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. O týchto rozpoþtových
opatreniach je vedená v súlade s vyššie citovaným zákonom operatívna evidencia.
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Programová štruktúra takto schváleného Programového Rozpoþtu Mesta Svit pre rok 2011:
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
ZÁMER: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateĐov, podnikateĐov þi
návštevníkov mesta
podprogramy:
1.1. Plánovnie -Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta (ćalej PHSR), strategické
plánovanie
-Územný plán rozvoja Mesta (ćalej ÚPRM), projekty
1.2. Manažment a kontrola
-výkon funkcie primátora a kontrolóra, repre, dotácie primátora
1.3.ýlenstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach
1.4. Audit, štúdie, posudky
2. PROPAGÁCIA A MARKETING
ZÁMER: Propagácia a prezentácia mesta Svit
podprogramy:
2.1. Propagácia
2.2. Marketing – DNI MESTA
3. INTERNÉ SLUŽBY MESTA
ZÁMER: Plynulá a kvalitná þinnosĢ mestskej samosprávy
podprogramy:
3.1. Zasadnutia orgánov Mesta - odmeny poslancov MsZ
3.2. Zabezpeþovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voĐbami
3.3. Hospodárska správa hnuteĐného a nehnuteĐného majetku Mesta
- zmluvy, posudky a expertízy
- nákup pozemkov
- nákup budov
3.4. Mestský informaþný systém
- nákup techniky
- údržba techniky
4. SLUŽBY OBýANOM
ZÁMER: ZabezpeþiĢ kvalitné služby obþanov
podprogramy:
4.1. Organizácia obþianskych obradov (ZPOZ)
4.2. ýinnosĢ matriky
4.3. Register obyvateĐov – dotácia štátu
4.4. Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit
4.5. Vysielacie a vydávateĐske služby (TV a noviny)
4.6. Malá obecná služba
5. BEZPEýNOSġ A PORIADOK
ZÁMER: Bezpeþné mesto pre všetkých obyvateĐov a návštevníkov mesta
podprogramy:
5.1. Mestská polícia a kamerový systém
5.2. Civilná obrana
5.3. Ochrana pred požiarmi
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
ZÁMER: Zvoz a odvoz odpadu so zameraním na zachovanie a ochranu životného prostredia a
triedenie odpadu
podprogramy:
6.1. Zvoz a odvoz odpadu
6.2. ZneškodĖovanie odpadu – kompostovanie
7. DOPRAVA
ZÁMER: Všeobecne dostupná preprava obyvateĐov
podprogramy:
7.1. Mestská hromadná doprava

MESTO SVIT

strana 10/22

Výroþná správa za rok 2011

8. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
ZÁMER: Kvalitná a pravidelná údržba komunikácii a verejných priestranstiev
podprogramy:
8.1. Správa a údržba pozemných komunikácii a verejných priestranstiev
8.2. Zastávky autobusov
9. VZDELÁVANIE
ZÁMER: Moderné školy a školské zariadenia
podprogramy:
9.1 Materské školy
prvky
9.1.1 Materská škola – Ul. mieru
9.1.2 Materská škola – Ul. školská
9.2 Základné školy
prvky
9.2.1 Základná škola – Ul. Komenského
9.2.2 Základná škola – Ul. mieru
9.2.3 Vzdelávanie uþiteĐov, DeĖ uþiteĐov
9.3 Vzdelávacie aktivity poþas voĐného þasu
prvky
9.3.1 Školský klub detí – Ul. Komenského
9.3.2 Školský klub detí – Ul. mieru
9.3.3 Centrum voĐného þasu
9.4 Školské jedálne
prvky
9.4.1 Školská jedáleĖ – ZŠ Ul. Komenského
9.4.2 Školská jedáleĖ – ZŠ Ul. mieru
9.4.3 Školská jedáleĖ - MŠ
9.5. Základná umelecká škola
9.6. Školské ihriská
10. KULTÚRA
ZÁMER: Kultúrne aktivity podĐa dopytov a želaní obþanov
podprogramy:
10.1. Podpora kultúrnych podujatí
10.2. Knižnica
10.3. Podpora kultúrnych stredísk
10.4. Dotácie do oblasti kultúry
11. ŠPORT
ZÁMER: Športové aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých
podprogramy:
11.1. Dotácie do oblasti športu
11.2. PlaváreĖ
11.3. Futbalový štadión
11.4. Podpora športových podujatí
11.5. Športové ihriská
11.6. Športová hala
12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT
ZÁMER: Zdravé prostredie pre život s dôrazom na ochranu prírody v meste
12.1. Verejné osvetlenie
12.2. Manažment ochrany životného prostredia – štátna dotácia
12.3. Stavby, Spoloþný obecný úrad
12.4. Verejná zeleĖ
13. BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY
ZÁMER: Kvalitné služby Mesta v oblasti bytového hospodárstva a správy nebytových priestorov
13.1 Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov
13.2 Bytová výstavba
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14. SOCIÁLNE SLUŽBY
ZÁMER: Pomoc obyvateĐom Mesta v oblasti sociálnych služieb
14.1. Dávky sociálnej pomoci
14.2. Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby
14.3. Kluby dôchodcov
14.4. Zariadenia opatrovateĐskej služby
14.5. OpatrovateĐská služba v byte obþana
15. PODPORNÁ ýINNOSġ
ZÁMER: Efektívna administratíva správy mesta
15.1. Správa mesta – MsÚ
15.2. Transakcie verejného dlhu (0170)
15.3. Finanþná rozpoþtová oblasĢ (0112)

Hodnotenie tohto rozpoþtu bolo vo forme Monitorovacej správy k 30.6.2011, a k 31.12.2011
predložená Hodnotiaca správa ako súþasĢ Závereþného úþtu Mesta Svit za rok 2011.
V plnení rozpoþtu Mesta podĐa rokov od roku 2001 (t.j. rok pred zaþiatkom prechodu
kompetencii), rok 2002 (prvý rok prechodu kompetencii) až po rok 2008 je viditeĐný nárast.
Príjmová a výdavková þasĢ sú vrátane finanþných operácií.. UkazovateĐ nehovorí o výsledku
hospodárenia Mesta len o disponibilných zdrojoch a ich využívaní, lebo v posledných rokoch sú v
rozpoþte zakomponované aj finanþné operácie, ktoré do výsledku hospodárenia nevstupujú,
predstavujú ale disponibilné finanþné toky a vidieĢ tak celý rozpoþet na þinnosĢ Mesta. Finanþné
operácie, ktoré nevstupujú priamo do výdavkov a príjmov rozpoþtu, predstavujú doplnenie príjmov
z fondov, financovanie leasingových zmlúv, splácanie úverov a pod.
ROK

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mena

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis. Sk

€

výdavková þasĢ

30 120

69 473

70 907

94 981

159 460

119 018

134 641 217 343 5852190

príjmová þasĢ

31 050

69 869

71 280

97 326

169 715

138 525

141 160 232 670 6735399

930

396

373

2 345

10 255

19 507

Rozdiel

6 519

15 327

883209

ROK

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mena

€

€

€

€

€

€

€

€

€

výdavková þasĢ

5868103 7764242 6752667

príjmová þasĢ

6735399 8121041 7018982
867296

Rozdiel

356799

266315
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Rozpoþet Mesta je základným nástrojom finanþného hospodárenia v príslušnom
rozpoþtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií Mesta v príslušnom rozpoþtovom
roku a je súþasĢou rozpoþtu sektora verejnej správy. Rozpoþet, rozpoþtový proces, pravidlá
rozpoþtového hospodárenia, zostavovanie a schvaĐovanie závereþného úþtu ako aj finanþné vzĢahy
medzi štátnym rozpoþtom, rozpoþtom mesta, rozpoþtami obcí a miest navzájom ako aj ich vzĢah k
iným právnickým a fyzickým osobám sa riadia zákonom þ. 523/2004 Z.z O rozpoþtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákonom þ. 583/2004 Z.z. O
rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zmien a doplnkov. Okrem týchto zákonov sa Mesto riadi ćalšími právnymi predpismi vrátane
všeobecne záväzných nariadení na jeho území, ktoré riešia jednotlivé oblasti þinnosti samosprávy.
Od 1.1.2008 prešlo Mesto ako všetky mestá a obce v zmysle platných právnych predpisov na
akruálne úþtovníctvo cez prevodový mostík, ktorý je kompletne uvedený v Poznámkach k úþtovnej
závierke a teda je prílohou Závereþného úþtu Mesta Svit a Výroþnej správy za rok 2008, ktorý bol
prvým rokom akruálneho úþtovníctva a bol prvým rokom prípravy programového rozpoþtu na roky
2009, 2010 a 2011, bol rokom prípravy na prechod z Sk a novú menu Euro, ktorý sa uskutoþnil k
1.1.2009. Rok 2009 bol zase prvým rokom po prechode na novú menu Euro a súþasne prvým rokom
konsolidovanej úþtovnej závierky združujúcej s Mestom aj jeho organizácie. Je to veĐká zmena v
samotnom princípe sledovania hospodárenia Mesta a jeho organizácií þi už programovým
rozpoþtovaním alebo samotnou konsolidovanou závierkou. Rok 2011 je teda tretím rokom platnosti
meny EURO, tretím rokom programového rozpoþtovania a tretím rokom konsolidácie Mesta ako
celku. Po druhýkrát sa konsolidovali výsledné þísla Mesta Svit aj vo vzĢahu k štátnym orgánom
formou výkazu vzájomných vzĢahov. Súþasne s týmito zmenami prebiehal rok ako každý iný tak, aby
boli riešené všetky úlohy a problémy samosprávy.
Je veĐkým zásahom do tejto þinnosti aj svetová finanþná kríza, ktorá zaþala v závere roka
2008 a znamenala zmeny vo finanþných vzĢahoch. Aj keć jej prejavy sa zaþali ešte len na bežnom
živote ukazovaĢ, bol to jasný signál do budúcich rokov teda aj do roku 2009, 2010, 2011, ktorých sa
táto kríza dotkla. Už v priebehu roka 2008 bolo nutné myslieĢ hlavne pri príprave rozpoþtu na
nasledujúce roky s rezervou na prichádzajúci tok peĖažných prostriedkov a na hospodárenie s nimi.
Tak ako Rozpoþet Mesta Svit pre rok 2011 tak ako aj Rozpoþet Mesta Svit pre rok 2009 a 2010
predtým, bol postavený opatrne predovšetkým v bežnej þasti. Dopad svetovej finanþnej a
hospodárskej krízy sa prejavil aj v roku 2011. Mesto už v prvom polroku riešilo scénar na dopad
tejto krízy a prijalo niekoĐko opatrení na elimináciu jej dopadu. Rozpoþtové krízové opatrenie
zmenilo Rozpoþet po oboch stranách, t.j. zredukovalo výdavky na minimum a doplnilo nevyhnutne
potrebné príjmové vstupy z fondov mesta tak, ako v rokoch 2009 a 2010.
MESTO SVIT – Hospodárenie za 01-12/2011 – REKAPITULÁCIA v eurách
PRÍJMY

Pôvodný rozpoþet

Upravený rozpoþet

SkutoþnosĢ

Bežné – spolu
Bežné – mesto
Bežné - rozp. org.
kapitálové-spolu
kapitálové – mesto
Kapitálové - rozp. org.
Medzisúþet (bez FO)
Finanþné operácie (FO)
Celkom
VÝDAVKY
Bežné – spolu
Bežné – mesto- Recykl.fond
Bežné – mesto
Bežné - rozp. org.
Kapitálové-spolu

4 435 716
4 401 289
34 427
2 246 672
2 246 672
0
6 682 388
1 006 440
7 688 828
Pôvodný rozpoþet
4 276 635

4 611 513
4 566 629
44 884
2 452 507
2 452 507
0
7 064 020
1 043 555
8 107 575
Upravený rozpoþet
4 548 244

2 945 682
1 330 953
3 192 733

3 096 111
1 452 133
3 339 871

4 520 541,06
98,03
4 471 090,24
97,91
49 450,82
110,17
1 532 852,87
62,50
1 532 852,87
62,50
0
6 053 393,93
85,69
965 588,40
92,53
7 018 982,33
86,57
SkutoþnosĢ
4 282 094,67
94,15
8 654,00
2 833 341,43
91,52
1 440 099,24
99,17
2 250 905,59
67,39
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PRÍJMY
Bežné – spolu
Kapitálové – mesto
Kapitálové - rozp. org.
Medzisúþet (bez FO)
Finanþné operácie (FO)
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Pôvodný rozpoþet

Upravený rozpoþet

4 435 716
3 192 733
0
7 469 368
219 460
7 688 828

4 611 513
3 339 871
0
7 888 115
219 460
8 107 575
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SkutoþnosĢ
4 520 541,06
2 250 905,59
0
6 533 000,26
219 666,53
6 752 666,79

98,03
67,39
82,82
100,09
83,29

Kapitálové výdavy tvoria 33,33% podiel na výdavkovch Mesta, þo je oproti roku 2010 o 8,9%
menej. Dôvodom je þasová realizácia schválených projektov financovaných z dotácií so
spoluúþasĢou Mesta. V roku 2010 a premietala rekonštrukcia oboch základných škôl a verejného
osvetlenia, þiastoþne 36-bytová jednotka a 30-bytová jednotka. Rok 2011 mal svoje aktivity, ktoré sú
uvedené v þasti Rozvoj Mesta Svit v roku 2011.
SúþasĢou Rozpoþtu Mesta sú aj rozpoþty rozpoþtových organizácií s právnou subjektivitou,
ktoré rozpoþet prekroþili vćaka grantom, ktoré sa nerozpoþtujú. Rozpoþtovými organizáciami sú:
ZŠ na Ul. mierovej, ZŠ na Ul. Komenského a ZUŠ. Ich plnenie príjmovej aj výdavkovej þasti je
vidieĢ vrámci Závereþného úþtu.
Základnú umeleckú školu (ZUŠ) vo Svite navštevovalo v roku 2011 v odbore hudobnom,
výtvarnom a taneþnom a LDO 269 žiakov, þo je o 20 menej ako v roku 2010 a o 38 menej ako v roku
2009. Táto škola je orginálnou kompetenciou.
Dve základné školy sú financované z dvoch zdrojov. Štát financuje výchovno-vzdelávací
proces so všetkými súvisiacimi výdavkami prenesenej kompetencie. Vrámci tohto zdroja sa výdavky
þlenia na normatívne stanovené striktne normatívom na žiaka a nenormatívne súvisiace s dopravou
žiakov do školy, vzdelávacími poukazmi, na asistentov uþiteĐa þi odchodné. Ako originálne
kompetencie zo zdrojov mesta (podielové dane) sú financované školské kluby a školské jedálne
týchto škôl. Svoje rozpoþty prekroþili len z dôvodu získaných grantov, ktoré sa nerozpoþtujú.
Základnú školu na Mierovej ulici navštevovalo 420 žiakov, þo je o 10 menej ako v roku 2010
a o 14 menej ako v roku 2009. Školská jedáleĖ bola využívaná v priebehu roka žiakmi, dosplelými
zamestnancami tejto školy, CVý a ZUŠ. Základnú školu na ulici Komenského navštevovalo v
priemere 402 žiakov, þo je o 20 viac ako v roku 2010 a o 28 viac ako v roku 2009. Od poþtu žiakov
sa podĐa rôznych ćalších kritérii riadi aj ich financovanie.
Do konsolidaþného celku v Meste Svit patrí aj príspevková organizácia - Technické služby
Mesta Svit, ktoré sú na mestský rozpoþet napojené príspevkom na þinnosĢ. Organizácia sa zaoberá
verejnoprospešnými službami najmä je to zber a odvoz komunálneho odpadu vrátane separovaného
zberu, starostlivosĢ o verejnú zeleĖ v meste, správa mestských komunikácii, správa verejného
osvetlenie, pohrebné služby. ýíselné zhodnotenie je podrobne uvedené v þasti II. Závereþného úþtu
Mesta Svit za rok 2011 v bode 6. Za rok 2011skonþila táto organizácia so stratou v hlavnej þinnosti
vo výške 2 572,14 € a so ziskom vo svojej podnikateĐskej þinnosti 2 822,04 €, celkovo teda so
ziskom 249,90 €.
Mesto je zakladateĐom a 100% vlastníkom obchodnej organizácie BYTOVÝ PODNIK SVIT ,
s.r.o. Svit založenej predovšetkým na výkon správy bytov, urþených nebytových priestorov, dodávku
tepla a služieb spojených s bývaním. Organizácia vznikla ako náhrada za zrušenú príspevkovú
organizáciu MsPBHaS Svit z dôvodu, že príspevková nespĎĖala kritéria rozpoþtových pravidiel pre
existenciu formy príspevkovej organizácie. Medzi touto organizáciou a Mestom je obchodný vzĢah
cez zmluvy a fakturáciu výkonov – Zmluva o výkone správy majetku Mesta. Táto spoloþnosĢ má
samostatne hodnotený rok 2011 konþiaci schválením individuálnej úþtovnej závierky a Výroþnou
správou Valným zhromáždením po prerokovaní materiálov v Dozornej rade a audítorskej správe.
Mesto vrámci aktivaþnej politiky zamestnanosti pravidelne uzatvára Zmluvu o zamestnávaní
obþanov evidovaných na ÚPSVaR v registri nezamestnaných ako malú obecnú službu (ćalej MOS).
V roku 2011 túto pracovnú silu využívalo Mesto na úseku Technických služieb Mesta Svit ako aj na
sociálnom úseku vrámci výpomoci v ZOS (Zariadenie opatrovateĐskej služby Mesta Svit).
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Mesto je vlastníkom majetku v celkovej hodnote (vrátane svojích rozpoþtových organizácií
a príspevkovej organizácie) vo výške 38 770 tis. €, oproti roku 2010 (34 445 tis. €) je to nárast o
12,55%, þo je o 20,09% nárast oproti roku 2009 (32 284 tis. €) a o 34,43% viac ako k 31.12.2008
(28 841 tis. €.) Z tejto þiastky rozpoþtové organizácie t.j. školy s právnou subjektivitou spravujú
majetok vo výške 3 424 tis. € a príspevková organizácia t.j. Technické služby Mesta Svit 3 430 tis. €
a spoloþnosĢ BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Svit ako spoloþnosĢ so 100%-nou úþasĢou Mesta má
majetok vo výške 2 095 tis. €. Priþom pod pojmom majetok rozumieme stratnu aktív súvahy v
obstarávacích hodnotách (btto) t.j. dlhodobý hmotný, nehmotný a finanþný majetok, zásoby,
pohĐadávky, finanþné úþty a þasové rozlíšenie aktívne. Nárast je evidentný predovšetkým v kategórii
dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa každoroþne zhodnocuje predovšetkým vćaka investíciam
financovaným z dotácií napr. základné školy, verejné osvetlenie, bytové domy, þistiaca technika.

4. FINANýNÉ a ÚýTOVNÉ VÝKAZY vić príloha þ. 5
Mesto spracovalo k 31.12.2011 tieto výkazy ako úþtovnú závierku Mesta Svit za rok 2011, ktorú
spolu s poznámkami odovzdáva na DaĖový úrad Prešov, Poboþka Poprad:
Úþtovné:
Úþ ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2011
Úþ ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Finanþné:
FIN 1-04
Finanþný výkaz o plnení rozpoþtu subjektu verejnej spravy k 31.12.2011
FIN 3-04
Finanþný výkaz o prírastku/úbytku finanþných aktív a finanþných pasív podĐa
sektorov k 31.12.2011
FIN 4-01
Finanþný výkaz o þlenení finanþných aktív a finanþných pasív podĐa sektorov k
31.12.2011
FIN 5-04
Finanþný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej spravy podĐa rezidentov a meny k
31.12.2011
FIN 6-01
Finanþný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej spravy podĐa splatnosti k
31.12.2011
FIN 7-04
Finanþný výkaz o prírastu a ubytku vybraných pohĐadávok a záväzkov subjektu
verejnej spravy k 31.12.2011
BILANCIA AKTÍV A PASÍV - Súvaha Úþ ROPO SFOV 1-01
AKTÍVA- majetok
sa rovnajú pasívam (vlastné imanie a záväzky) v celkovej výške netto (zohĐadnenie oprávok)
22 585 454 €, þo znamená nárast hodnoty majetku Mesta (bez organizácií zriadených Mestom)
oproti roku 2010 o 9,9% a v porovnaní s rokom 2009 nárst 22%. V obstarávacej hodnote majetok
celkom predstavuje þiastku 29 821 766 €, þo je oproti roku 2010 nárast o 8,55 % (+ 2 348 948 €).
Neobežný majetok (netto) vo výške 16 970 490 € t.j. k roku 2010 pokles o 6%. Hlavným
dôvodom sú odpisy majetku, pretože v obstarávacej hodnote došlo k poklesu v tejto kategórii oproti
roku 2010 o 2,85%, þo predstavovalo odpredaj Škvarkárne a pozemkov a u dlhodobého finanþného
majetku odpredaj 110 akcii v banke Dexia Banka Slovensko a.s. (Od 1.1.2012 Prima banka) v
obstarávacej hodnote 69 098,70 €. Mesto je naćalej vlastníkom akcií v Marmote Press a.s., PVS
a.s.. a imanie BP Svit s.r.o. Svit so 100%-nou úþasĢou Mesta.
Obežný majetok Mesta je vyþíslený v hodnote 5 607 375 €, v porovnaní s rokom 2010 je tu
veĐký nárast až o 3 114 919 € t.j. o 125%. Dôvodom je predovšetkým zúþtovanie transférov medzi
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subjektami verejnej spravy vćaka schváleným a prideleným dotáciám Mestu v roku 2011 na
projekty. V tejto þasti došlo k nárastu oproti roku 2010 až o 271,85%. Materiálové zásoby
predstavujú þiastku 10 861 € (k roku 2010 nárast 14%), krátkodobé pohĐadávky þiastku narástli
oproti roku 2010 o 23%, z toho daĖové pohĐadávky sú vo výške 30 935 €, þo je oproti roku 2010
pokles o 15%. Finanþné úþty mesta k 31.12.2011 dosiahli výšku 943 175 €.
ýasové rozlíšenie s týkalo nákladov budúcich období vo výške 7 589 € (v roku 2010 to bolo
8 715 €).
PASÍVA – Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie bolo k 31.12.2011 vo výške výsledku hospodárenia vo výške 12 748 345 € (k
roku 2010 pokles o 0,74%) a to ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo
výške 12 842 298 € (k roku 2010 pokles o 3,98%) a ako výsledok hospodárenia za rok 2011 vo výške
-93 953 € vrátane predokladanej dane z príjmov za rok 2011 tak, ako to vyplýva aj z výkazu ziskov a
strát.
Záväzky Mesta sú bližšie popísané nielen v Poznámkach (príloha þ. 4) ale aj v þasti
nasledujúcej 3. PrehĐad o stave a vývoji dlhu. Celková výška záväzkov je 5 239 024 €, þo je nárast
oproti roku 2010 o 21,6% t.j. 930 883 €, predovšetkým v krátkodobých záväzkoch vo vzĢahu ku
spoloþnosti, ktorá Mestu realizovala Projekt Revitalizácia verejných priestranstie a to vo výške
869 142,10 €. Dôvodom je spolufinancovanie z dotácií (95%), ktoré ani ku koncu roka 2011 neboli
pripísané na úþet Mesta Svit. Dlhodobé záväzky predstavujú vzĢah Mesta ku ŠFRB za bytové domy
(posledný za 30-bytovú jednotku na Štúrovej ulici vo Svit a k Dexia banka Slovensko a.s. za úver
prevzatý od MsPBHaS Svit.
ýasové rozlíšenie ako výnosy budúcich obdobi na rozúþtovanie príjmu kapitálových
transférov (napr. na školy, verejné osvetlenie, bytové domy, DOS, životné prostredie (þistiaca
technika)…) do budúcich období. Nárast o 35% na þiastku 4 598 085 € spôsobil project na
zhodnocovanie BRO (projektové dokumentácie) a na ochranu životného prostredia – þistiaca
technika, autá.
Úþ ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Je rozdelením nákladov a výnosov podĐa zoskupení ako aj v þlenenní na hlavnú a
podnikateĐskú þinnosĢ:
50 – spotrebované nákupy vo výške 187 980 € oproti roku 2010 klesli na 56,92% predovšetkým v
položke energii a to z dôvodu, že objekty vo vlastníctve Mesta boli dané do výkonu spravy
spoloþnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. vrátane hospodárenia s energiami, priþom Mesto za tieto
objekty platí správcovský poplatok, ktorý sa nachádza v zoskupení 54 – ostatné náklady na
prevádzkovú þinnosĢ.
51 – služby, náklady týkajúce sa opravy a údržby majetku Mesta, cestovného, na reprezentaþné
úþely a nájomné. Celkom vo výške 213 tis. €. Oproti roku 2010 (367 tis. €) je tu výrazný pokles v
službách externého manažmentu v závislosti na štádiu rozpracovanosti projektov, na opravách a
údržbe, ktoré boli obmedzované aj disponibilnými zdrojmi.
52 – Osobné náklady t.j. mzdové (828 tis. €) a odvodové povinnosti Mesta (342 tis. €). Nárast oproti
roku 2010 o 5,98%. Pri mzdách 5,21%. Dôvodom nárastu boli predovšetkým úpravy miezd a platov
v zmysle zákona.
53 – Dane a poplatky, súdne poplatky, kolky. Celková hodnota 1 363 €. Pokles oproti roku 2010
vzhĐadom na nižšie súdne poplatky na 34,96%.
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú þinnosĢ (465 tis. €) stúpli oproti roku 2010 (307 tis. €) o
51,46% z dôvodu uvedeného už pri zoskupení 50 t.j. správcovský poplatok obsahuje aj náklady
spojené s energiami.
55 – odpisy – pokles zo 692 tis. na 557 tis.
56 – finanþné náklady - zaznamenali sme nárast zo 72 tis. na 119 tis. € t.j. o 65,27% z dôvodu
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predaja cenných papierov v roku 2011.
58 – náklady na transféry a náklady z odvodu príjmov – t.j. transféry zo Štátneho rozpoþtu alebo
Rozpoþtu Mesta rozpoþtovým, príspevkovým organizáciam, organizáciam poskytujúcim
verejnoprospešné služby. Celkom vo výške 1 205 tis. € - nárast 14,76% v závislosti predovšetkým od
výšky poskytovaných tranférov zo ŠR.
59 – daĖ z príjmov 23 tis. € oproti roku 2010 (380 €) veĐký nárast – novella zákona o dani z príjmov
– zdaĖované mestá a obce za predaj majetku.
NÁKLADY CELKOM (vrátane dane z príjmov)………… 4 118 tis. €, oproti roku 2010 (4 045 tis. €)
je to nárast o 1,8%.
TRŽBY Mesta þi už daĖové 2 270 tis. s medziroþným nárastom 12,66% alebo nedaĖové 1 754 tis. s
medziroþným nárastom 15,93% zaznamenali celkový nárast z 3 514 tis. € na 4 024 tis. € t.j. 14,51 %
s celkovým dopadom na
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA tak, že v roku 2010 Mesto malo
stratu vo výške 531 tis. € a v roku 2011 to bola strata vo výške 94 tis. € vrátane dane z príjmu. Aj tu
je potrebné zdôrazniĢ, že takýto pohĐad na hospodárenie Mesta potvrdzuje jeho verejnoprospešný
character a nemá žiadny dopad na vysporiadanie Závereþného úþtu Mesta – príjmy a výdavky
rozpoþtového hospodárenia dofinancované z finanþných operácii (fondy, úvery). VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA z pohĐadu rozpoþtového Mesto dosiahlo rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou
þasĢou Rozpoþtu +227 186,95 € a ten je aj predmetom finanþného zúþtovania za rok 2011.
FINANýNÉ VÝKAZY sú výberovým prehĐadom vychádajúcim zo základných údajov
úþtovných výkazov vyššie uvedených.

5. PREHďAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
K 31.12.2009 predstavovali záväzky þiastku 3 578 375 €, z toho krátkodobé rezervy 44028 €,
zúþtovanie medzi subjektami verejnej správy - nevyþerpané prostriedky dotácií 13 529 €. Dlhodobé
záväzky mesta boli vo výške 2 645 707 € z toho úvery ŠFRB na 26 b.j., 30 b.j., 80 b.j. a 36 b.j.
predstavujú k 31.12.2009 þiastku 2 587 442 €.
K 31.12.2010 Mesto evidovalo záväzky v celkovej hodnote 4 308 141 € . Z toho krátkotobé
zákonné rezervy v hodnote 47 374 €), zúþtovanie medzi subjektami verejnej správy - nevyþerpané
prostriedky dotácii 63 462 €). Dlhodobé záväzky mesta vo výške 3 623 780 € z toho úvery ŠFRB na
26 b.j., 30 b.j., 80 b.j., 36 b.j. a 30 b.j vo výške 3 610 379 €, 13 401 € sú záväzky zo sociálneho
fondu. Úver za MsPBHaS predstavoval ku koncu roka 2010 nesplatenú þiastku 302 621 €
Mesto evidovalo k 31.12.2011 záväzky v celkovej hodnote 5 239 024 € . Z toho krátkotobé
zákonné rezervy v hodnote 45 346 €), zúþtovanie medzi subjektami verejnej správy - nevyþerpané
prostriedky dotácii 4 129 €). Dlhodobé záväzky mesta vo výške 3 896 798 € z toho úvery ŠFRB na
26 b.j., 30 b.j., 80 b.j., 36 b.j. a 30 b.j vo výške 3 884 317 €, 12 481 € sú záväzky zo sociálneho
fondu Úver za MspBHaS ku koncu roka 2011 vykazoval zostatok nesplatnený vo výške 207 057 € a
to v zmysle týchto zmlúv:
a)Mesto podpísalo 5.3.2002 úverovú zmluvu þ. 706/635/2002 so ŠFRB na výstavbu 26bytovej jednotky vo Svite s úrokovou sadzbou 3,9% (t.j. 6 269 036,- Sk = 208 094 €) vo výške istiny
11 076 tis. Sk (367 655,85 €) na 30 rokov. Tento úver bol doplnený nenávratnou dotáciou MVaRR vo
výške 11 076 tis. Sk (367 655,85 €). Ku koncu roka 2011 bolo z tohto úveru splatených 102 splátok
po 1734,118 € (52 242 Sk). K 31.12.2011 zostatok istiny úveru predstavuje 300 556,77 €, priþom na
istine od zaþiatku bolo splatených 67 099,08 € a na úrokoch 109 780,95 €. Úver je splatný v roku
2032.
b) Na výstavbu 30 b.j. bola 11.10.2004 podpísaná úverová zmluva þ. 706/735/2004 so ŠFRB
uzn. MZ þ. 9,10,11/2004 vo výške 24 243 000,- Sk (804 720,18 €) s úrokovou sadzbou 1,2% na 30
rokov, ktorý na výstavbu 30 bj. je doplnený štátnou dotáciou vo výške 4 496 000,- Sk (149 239,86€).
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SplácaĢ sa zaþal až v roku 2005, kedy bola plánovaná aj dostavba bytovky. V roku 2004 bol tento
úver þerpaný vo výške 1272860,- Sk (42 251,21 €) a mesaþná splátka predstavuje þiastku 80 223,Sk (2 662,92 €). V roku 2005 bol vyþerpaný do plnej výšky a zaþalo splácanie úveru od 02/2005 t.j.
MsZ uzn. 70/2006 a 71/2006 schválilo záložné právo na tento bytový dom þ. 941 parc. þ. 294/759 vo
výške 24 243 tis. + 4 496 tis. Sk (953 960,03 €). K 31.12.2010 boli splatené úroky celkom
60 294,06 € a istina celkom 160 728,10 € (83 splátok). Zostatok úveru k 31.12.2011 je 643992,08 €.
Úver je splatný v roku 2034.
c) Mesto prijalo na výstavbu 80 b.j. Ćalší úver od ŠFRB þ.zml. 706/574/2007 vo výške
42102 tis. Sk (1 397 530,37 €) s úrokovou sadzbou 1% na 30 rokov a mesaþnou splátkou 135 417,Sk (4 495,02 €) (istina aj úrok) poþnúc 11/2007. V roku 2007 bolo z tohto úveru vyþerpaných 8 988
tis. Sk (298 346,94 €), þo predstavovalo aj þiastku v záväzkoch ku koncu roka 2007. Ostávajúca
þasĢ bola vyþerpaná v roku 2008. Záruky: Kultúrny dom, Krytá plaváreĖ, Internát ZP s.þ. 838 s
príslušnými pozemkami – zabezpeþenie návratnosti úveru – znalecký posudok 1,5 x 42 102 tis. Sk.
Po ukonþení výstavby bola táto zábezpeka zrušená. Bytovka bola skolaudovaná. Do konca roka
2011 bolo uhradených 50 splátok. Na istine bolo splatených 165 616,19 € a na úrokoch 59 134,81
€. Zostatok úveru k 31.12.2011 je 1 231 914,18 €. SplatnosĢ úveru je v roku 2037.
d) V roku 2009 (15.5.2009) podpísalo Mesto Svit ćalšiu úverovú zmluvu þ. 706/455/2009 so
ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu - 36 b.j. , kde bolo dohodnutých 359 splátok vo výške
2 922,66 € (88 048,01 Sk) mesaþne. Úver je na 30 rokov s 1% p.a. Úroky predstavujú výšku
140559,76 € Výška úveru-istiny je 908 675,18 €. K 31.12.2009 bol úver þerpaný len vo výške 277
082,33 €. Na výstavbu tejto bytovky dostalo Mesto Svit aj dotáciu MVaRR (Zmluva þ. 0199-PRB2009) vo výške 302 890 €. Do 31.12.2011 bolo uhradených 30 splátok: istina vo výške 65613,03 € a
úroky vo výške 22066,82 €, priþom zostatok istiny úveru k 31.12.2011 predstavuje þiastku
843 062,15 €. Úver je splatný v roku 2039.
e) V roku 2010 (17.6.2010) podpísalo Mesto Svit ćalšiu úverovú zmluvu þ.706/687/2010 so
ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu – 30 b.j. na ul. Štúrovej vo Svite (celkový oprávnený
náklad stavby: 1 287 990,79 €, dotácia MDVaRR SR zml. 0314-PRB-2010 vo výške 385 340 € a
vlastné zdroje: z toho ŠFRB 899 140 €, mesto 3 510,79 €), kde bolo dohodnutých 359 splátok vo
výške 2 891,99 € mesaþne. Úver je na 30 rokov s 1% p.a. Úroky predstavujú výšku 139 084,41 €
a istina 899 140 €. K 31.12.2010 bol úver þerpaný len vo výške 499001,01 €, zostáva doþerpaĢ
v roku 2011 ešte 400138,99 €. Na výstavbu tejto bytovky má dostaĢ Mesto Svit aj dotáciu MVaRR vo
výške 385340 €. Do 31.12.2011 bolo uhradených 16 splátok. Istina vo výške 34 348,53 € a úroky vo
výške 11 923,31€. Zostatok úveru-istiny k 31.12.2010 prestavuje þiastku 890 585,13 € (celý úver)
a k 31.12.2011 je zostatok 864 791,47 €. Úver je splatný v roku 2040.
K 31.12.2010 boli na úþte 479 záväzky k ŠFRB z istín úverov vo výške 3 610 379. Do tejto
þiastky oproti roku 2010 bolo doúþtované þerpanie úveru na 30-bytovú jednotku do výšky 100%.
V roku 2011 sa dopoþítal zvyšok nevyþerpaného úveru vo výške 400138,99 € a splátky z rok 2011 vo
výške 126 201,65 €, priþom s touto þiastkou by bolo úverové zaĢaženie so ŠFRB k 31.12.2011 vo
výške 3 884 316,65 €. Tieto úvery sa nezapoþítavajú do celkového dlhu mesta na úþely zákona o
rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy, kde je uvádzaný len súhrn záväzkov, vyplývajúcich
zo zo splácania istín návratných zdrojov financovania a suma ruþiteĐských záväzkov mesta (vić.
nasledujúci odsek þ. 5 tohto Závereþného úþtu) k 31.12. rozpoþtového roka.
Mesto prevzalo úver za MsPBHaS Svit, (príspevková organizácia uzn. MsZ þ. 198/2007
zrušená). Úroková sadzba predstavuje 3,79 %. DĖa 21.12.2007 bola podpísaná ćalšia úverová
zmluva þ. 32/084/07 s Dexia bankou Slovensko a.s., ktorá nie je úverom ŠFRB a znamená úver,
ktorý sa poþíta v zmysle rozoþtových pravidiel do dlhu mesta. Celková þiastka úveru 17 753 662,Sk predstavuje zostatok úveru zrušenej príspevkovej organizácie MsPBHaS Svit za výmenníkové
stanice aj dispeþing. Úver sa zaþal splácaĢ v úrokovej sadzbe 12-mesaþného bríboru a úrokového
rozpätia 0,3%. Splácanie úveru zaþalo za obdobie od 21.12.2007 do 31.12.2007 len podielom úroku
pre mesto Svit, lebo istina za december už bola uhradená. Ćalšie splátky: 239 914,- Sk s výnimkou
poslednej t.j. 239940,- Sk vždy k 20. dĖu v mesiaci prvýkrát v januári 2008 a splátky úrokov vždy k
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1. dĖu v mesiaci uzatvorenia zmluvy t.j. Január 2008 prvýkrát. Koniec splátok: 20.02.2014,
zabezpeþenie úveru zmenkou. V roku 2011 splatilo na tomto úvere Mesto istinu 95 564,28 € a úroky
vo výške 6 425,54 €, zostatok úveru k 31.12.2011 je 207 056,55 €. Úver je splatný 20.02.2014.
Celkom za týchto 6 úverov (z toho 5 vo vzĢahu k ŠFRB) k 31.12.2011 na istine bez úrokov
zostáva uhradiĢ 4 091 373,20 €. Pre výpoþet úverového zaĢaženia Mesta Svit sa berú do úvahy
bežné príjmy minulého roka – rok 2011 t.j. 4 471 090,28 €
Podiel k bežným príjmom
% celkovej sumy dlhu
% roþných splátok

Vrátane ŠFRB
91,51%
6,28%

bez ŠFRB
4,63%
2,28%

V priebehu roka 2011 nevyužívalo mesto žiadny kontokorentný úver na preklenutie þasového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami, lebo finanþná situácia mesta si v priebehu roka nevyžiadala
þerpanie takého úveru. Problémy s nedostatkom finanþných zdrojov z dôvodu svetovej krízy sa
riešili doplnením zdrojov z fondov Mesta resp. úspornými opatreniami.

6. KONSOLIDOVANÁ ÚýTOVNÁ ZÁVIERKA vić príloha þ. 3
Okrem individuálnej úþtovnej závierky Mesto spracováva aj konsolidovanú úþtovnú závierku
za svoj konsolidovaný celok t.j. Mesto a organizácie ním založené a v koneþnom dôsledku aj
konsolidáciu Mesta vo vzĢahu s organizáciami verejnej spravy formou Formulára vzájomných
vzĢahov. Táto þasĢ Výroþnej spravy je venovaná konsolidácii Mesta a ním zriadených organizácii.
Konsolidovaný celok
Mesto Svit ako úþtovná jednotka verejnej správy (ćalej ÚJ VS) v zmysle platných právnych
predpisov prvýkrát za rok 2009 bolo povinné vykonaĢ konsolidovanú úþtovnú závierku (ćalej KÚZ)
ako konsolidujúca ÚJ VS. Konsolidovanými úþtovnými jednotkami Mesta Svit sú tieto ním zriadené
a založené organizácie:
a) rozpoþtové organizácie, ktorých zriaćovateĐom je Mesto Svit:
1) Základná škola so sídlom vo Svite na Mierovej ulici þ. 134
zriadená ako samostatná rozpoþtová organizácia s právnou subjektivitou s úþinnosĢou od 1.
Januára 1998, ktorej predmetom þinnosti je poskytovaĢ základné vzdelanie. S úþinnosĢou od
01.07.2002 podĐa §4 ods.1 a 2 zákona SNR þ. 542/1990 Zb. O štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaćovateĐská funkcia na Mesto Svit.
2) Základná škola so sídlom vo Svite na ulici Komenského þ.2
zriadená ako samostatná rozpoþtová organizácia s právnou subjektivitou s úþinnosĢou od 1.
januára 1997, ktorej predmetom þinnosti je poskytovaĢ základné vzdelanie. S úþinnosĢou od
01.07.2002 podĐa §4 ods.1 a 2 zákona SNR þ. 542/1990 Zb. O štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaćovateĐská funkcia na Mesto Svit.
3) Základná umelecká škola so sídlom vo Svite na ulici Kpt. Nálepku þ. 100/29
zriadená ako samostatná rozpoþtová organizácia s právnou subjektivitou s úþinnosĢou od 1. Júla
2002 Mestom Svit a jej predmetom þinnosti je poskytovaĢ základné odborné umelecké vzdelanie.
b) príspevková organizácia
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4) Technické služby Mesta Svit so sídlom vo Svite na ul. Štúrovej þ. 275/87
Zriadená Mestom Svit 1.1.1992 ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou.
Predmet þinnosti je zameraný na tieto oblasti:
-odvoz komunálneho odpadu
-ostatná doprava (prevoz materiálov, starostlivosĢ o vozový park, poskytovanie montážnych
plošín, hydraulických nakladaþov a pod.)
-verejná zeleĖ
-verejné osvetlenie
-ruþné þistenie mesta
-údržba mestských komunikácii
-ostatné služby (príležitostná výzdoba mesta, prevádzkovanie verejného WC…)
-komplexné pohrebné a cintorínske služby
c) obchodná organizácia (100%-ná úþasĢ Mesta -rozhodujúci vplyv)
5) BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Svit
so sídlom vo Svite na ul. Štúrovej þ. 275/87 ako obchodná organizácia bola založená zakladateĐom
Mesto Svit dĖa 31.07.2007 so zápisom do Obchodného registra SR dĖa 11.08.2007. Mesto Svit,
ktoré je jeho jediným spoloþníkom, má 100%-nú majetkovú úþasĢ. Uznesením MsZ þ. 139/2007 zo
dĖa 31.08.2007 bolo schválené prevzatie þinnosti Mestského podniku bytového hospodárstva a
služieb Svit ako príspevkovej organizácie Mesta Svit spoloþnosĢou BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. v
plnom rozsahu a to s úþinnosĢou od 01.01.2008.
Predmetom þinnosti 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 þ. 431/2002 Z.z. o úþtovníctve v z.n.p. (ćalej len "zákon o úþtovníctve),
ktorý v §22a a v súlade s opatrením MF SR þ. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a
oznaþovaní položiek konsolidovanej úþtovnej závierky vo verejnej správe v súlade s §22 ods. 13
citovaného zákona o úþtovníctve boli konsolidovaným úþtovným jednotkám Mesta Svit zaslané
informácie k príprave na konsolidovanú úþtovnú závierku za rok 2011 listom þ. MsÚ/10937/2011 zo
21.12.2011, ktorým bola oznámená povinnosĢ Mesta Svit a ním založených a zriadených
organizácii, ktoré v roku 2011 vykazovali þinnosĢ, vykonaĢ za rok 2011 konsolidovanú závierku ako
aj zoznam konsolidovaných úþtovných jednotiek Mestom Svit.
VzhĐadom na štruktúru konsolidovaných úþtovných jednotiek a majetkovú úþasĢ Mesta Svit
je použitá metóda úplnej konsolidácie.
III. Konsolidovaná úþtovná závierka (KÚZ) - príloha þ. 3
KÚZ pozostáva z týchto þastí:
1) Konsolidovaná súvaha ÚJ VS – Mesta Svit k 31.12.2011
2) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS – Mesta Svit k 31.12.2011
3) Poznámky ku KÚZ

MESTO SVIT

strana 20/22

Výroþná správa za rok 2011

Výroþná správa uvádza vybrané ukazovatele za jednotlivé konsolidované jednotky, agregovane,
konsolidaþné úpravy a konsolidované hodnoty po úpravách. Z celkových súm je zrejmé, že MESTO
SVIT þiastkou 22 585 tis. € samotné má najväþší podiel 76,89% na agregovanej sume 29 374 tis.€
v súvahe (majetok ntto) a vo výkaze ziskov a strát na agregovaných nákladoch (vrátane dane
z príjmov) t.j. 8 209 tis. € sa þiastkou 4 118 tis. € podieĐa 50,16% a na agregovaných výnosoch
8 146 tis. € sa þiastkou 4 024 tis. € podieĐa 49,40%. Za celé Mesto je vykázaná agregovaná strata
63 tis. €, priþom samotné Mesto vykázalo stratu 94 tis. €. Konsolidaþné úpravy t.j. vzájomné vzĢahy
v súvahe po oboch stranách boli odpoþítané v þiastke 4 580 tis. € a vo výkaze ziskov a strát vo výške
2 036 tis. €. Po zrealizovaní konsolidaþných úprav na strane záväzkov a pohĐadávok ako aj na
strane výnosov a nákladov nedošlo ku zmene výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok t.j.
strata 63 122 €.
Oproti konsolidácii v roku 2010 sa stav majetoku v zostatkovej cene (ntto) spolu zvýšil o 9,38 %
z dôvodu nárastu predovšetkým dlhodobého hmotného majetku jeho zhodnotením v budovách
o 4987 tis. € a u dopravných prostriedkov – þistiaca technika o 856 tis. €. Dlhodobé záväzky vzrástli
o 8,12% z dôvodu ćalšieho úveru ŠFRB na 30-bytový dom. Na bankových úþtoch bola ku koncu
roka 2011 þiastka 2019 tis. € a ku koncu roka 2010 bolo 2130 tis. €.
Podrobnejšie prehĐad vybraných ukazovateĐov po konsolidácii zo súvahy aj z výkazu ziskov
a strát v porovnaní rokov 2011 a 2010 je uvedený v prílohe þ. 4
Mesto Svit ako konsolidujúca ÚJ a ním konsolidované ÚJ tvoria celok, ktorým Mesto
zabezpeþuje výkon samosprávnych þinností ale aj þinností vrámci prenesených kompetencií štátu na
mesto v zmysle platných právnych predpisov. Sledovanie hospodárenia mesta ako konsolidovaného
celku je stále vo dvoch líniach: rozpoþtovej a úþtovnej. Pre sledovanie toku peĖazí a rozpoþtu mesta
je dôležitá rozpoþtová oblasĢ, ktorá je sledovaná za mesto, jeho rozpoþtové organizácie ako súþasĢ
rozpoþtu mesta a príspevková sa premieta cez rozpoþet mesta svojím príspevkom. Obchodná
organizácia do rozpoþtu mesta vstupuje cez fakturáciu svojich výkonov. Konsolidovaná úþtovná
závierka nie je úþtovnou závierkou zostavenou za úþelom vykázania plnenia rozpoþtu. Jej
základným úþelom je poskytnúĢ informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej
jednotke, aby sa zabezpeþilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov,
nákladov a výnosov tak, aby úþtovné jednotky do nej zahrnované boli jednou ekonomickou
jednotkou akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi aj keć majú právnu subjektivitu. UmožĖuje
komplexný pohĐad na konsolidovaný celok s možnosĢou riadenia súþasnej situácie ale aj
perspektívy a plánovania všetkých súþastí mesta ako jedného celku.

7. VÝZNAMNÉ
MESTA

SKUTOýNOSTI

OVPLYVĕUJÚCE

HOSPODÁRENIE

Už v závere roka 2008 malo Mesto Svit schválené úspešné projekty pre nasledujúce obdobie
a to: rekonštrukcia obidvoch základných škôl a verejného osvetlenia. Rok 2009 a aj rok 2010
znamenal pokraþovanie a realizáciu týchto aktivít, priþom pribudli ćalšie aktivity vćaka úspešným
žiadostiam o doplnenie zdrojov Mesta na výstavbu ako sú: výstavba 30-bytovej nájomnej jednotky
za podpory ŠFRB a MVaRR SR a infraštruktúra k tomuto bytovému domu, revitalizácia centra
Mesta, nákup þistiacej techniky – Projekt skvalitnenia životného prostredia, prípravná etapa na
realizáciu výstavby zariadenia pre likvidáciu biologicky rozložiteĐného odpadu, odstránenie
havárijných stavov v telocviþni Základnej školy Mierová vo Svite, šatní Futbalového štadióna vo
Svite.
Mesto má každý rok prehodnocovaný Plán priorít, kde bolo zaþiatkom roka 2011 zaradených
a podĐa stanovenej priority zoradených 46 položiek. Do možnosti rozpoþtu sa posúvali akcie podĐa
disponibilných zdrojov. Požiadavky a potrebu sú veĐké, oprávnené, avšak chýbajú zdroje. Vćaka
dotáciam zo strany štátu þi EÚ sa darí do istej miery zrealizovaĢ aj také nároþné úlohy, ako
revitalizácia námestia þi výstavba bytových domov. Mesto v tomto smere vyvíja nemalé úsielie a
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možno hodnotiĢ, že je v tomto úsilí urþite úspešné. V súþasnej dobe oþakávame dofinancovanie
ukonþeného projektu na nákup þistiacej techniky, kde Mesto doþasne uhradilo faktúry z vlastných
prostriedkov. Rozpracovaný je project revitalizácie námestia s plánovanou úhradou faktúr v roku
2012. V poþiatoþnom štádiu je project zhodnocovania biologicky rozložiteĐného odpadu. Na
hospodárenie Mesta má veĐký vplyv aj skutoþnosĢ, že okrem spoluúþasti je potrebné doþasne
financovaĢ z vlastných zdrojov aj þasĢ výdavkov, ktorá by mala byĢ hradená z dotácie. ýasový
nesúlad medzi žiadosĢou a výdavkom potom je krytý z vlastných zdrojov Mesta.
Súþasná svetová finanþná a hospodárska kríza sa týka nás všetkých, predstavuje urþíté
riziko, ktoré je potrebné akceptovaĢ a dnes sa nedá povedaĢ ako dlho. Napriek tomu je potrebné
mobilizovaĢ všetky svoje zdroje, nezastaviĢ sa, len prehodnotiĢ priority, smer a zdroje ich
financovania. Mesto má bezprostredne nasledujúce roky istý rozvoj vćaka aktivitám zo strany
manažmentu získaĢ dotácie tam, kde vlastné zdroje nestaþia. Priebežne sa monitoruje prísun
bežných príjmov do rozpoþtu, sledujú a prehodnocujú sa výdavky vo výdavkovej þasti. Práci s
rozpoþtom sa venuje nemalo þasu tak, aby sa mesto vo svojom rozvoji nezastavilo, ale aby sa
zabezpeþila aj bežná þinnosĢ mesta.
Mesto vćaka úsporným opatreniam v rokoch 2009 až 2011 ale aj za pomoci svojich fondov
(Mesto využilo možnosĢ legislatívnej doþasnej zmeny rozpoþtových pravidliel Zákon þ. 54/2009 Z.z.,
ktorý novelizuje s úþinnosĢou od 1.3.2009 do 31.12.2010 zákon þ. 583/2004 Z.z. o rozpoþtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
použiĢ finanþné operácie na vykrytie bežných výdavkov) riešilo dopad hospodárskej krízy bez
pomoci úverových zdrojov. Nastúpilo skôr cestu úsporných opatrení bežných výdavkov, ale
nezastavilo svoje kapitálové aktivity, ktoré si vyžadovali aj finanþnú spoluúþasĢ Mesta. Je však
nutné podotknúĢ, že aj v bežnej þasti rozpoþtu sú tieto opatrenia možné len doþasne, lebo zastavili
resp. pozastavili nákup techniky, inventára, materiálu. Takéto obmedzenia môžu byĢ z dôvodu
zabezpeþenia funkþnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých kapitol skutoþne len doþasným
riešením, aby neznamenali aj dopad na úroveĖ poskytovaných úkonov zo strany Mesta.
Dôležitým vplyvom na Mesto je aj vnútropolitická situácia. Rok 2011 znamenal nové voĐby
do NR SR, znamenal aj veĐké legislatívne zmeny bezprostredne sa týkajúce aj samosprávy. Otvorená
je aj otázka samotného financovania samospráv. Je nepopierateĐné, že od finanþných možností
Mesta sa odvíja dianie v Meste.

8. Z Á V E R
Posledné roky v rozpoþtoch mesta Svit znamenajú veĐké investície do majetku mesta þi už do
výstavby resp. prestavby bytových domov, ale aj do objektov v majetku mesta, ktoré slúžia
verejnoprospešným úþelom ako sú verejné prietranstvá, námestie, základné a materské školy, domy
kultúry, budova Pošty a mestských organizácií, verejná zeleĖ, verejné osvetlenie, mestský mobiliár,
cesty a chodníky, parkoviská. Nemožno poprieĢ, že tieto investície je vidieĢ.
Bežné výdavky týkajúce sa jednak správy, prevádzky a údržby mestských objektov, þi
podujatí organizovaných mestom vo vzĢahu k obþanovi, obþianskym združeniam þi iným
organizáciam s neziskovým zameraním, ale aj navonok k iným mestám, dokonca vrámci
medzinárodných družobných stykov predstavujú nemalé þiastky s jediným cieĐom: prezentovaĢ a
reprezentovaĢ mesto Svit ako mesto schopné zabezpeþiĢ dobré podmienky na život svojím obþanom
a zapojiĢ sa do spoloþenského života nielen v SR ale aj v rámci EÚ.

Vo Svite dĖa 26. júla 2012
Vypracovala: Ing. Alena Balogová

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta
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KONSOLIDÁCIA MESTA SVIT ZA ROK 2011 v porovnaní s rokom 2010
Príloha č. 4 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky
v tis. €
2010
UKAZOVATEĽ
agregácia
KÚ
KÚZ
agregácia
DNM
17
0
17
7
DHM
18 076
0
18 076
20 350
DFM
1 185
-67
1 118
1 141
Zásoby
42
0
42
30
Pohľadávky
1 249
-12
1 237
1 271
Zúčt.subjektov VS
1 231
-1 212
19
4 521
Finančné účty
2 139
2
2 141
2 025
Čas.rozíšenie
18
-1
17
29
Spolu AKTÍVA
23 957
-1 290
22 667
29 374
Fondy
70
-67
3
67
nevysp. hosp.výsledok
13 273
2
13 275
12 756
hosp.výsledok b.r.
-521
0
-521
-63
Rezervy
80
1
81
94
Zúčt.subjektov VS
1 276
-1 212
64
4 510
Závazky
6 020
-14
6 006
7 158
bankové úvery
303
0
303
207
časové rozlíšenie
3 456
0
3 456
4 645
Spolu PASÍVA
23 957
-1 290
22 667
29 374
Materiál
1 862
-413
1 449
1 660
služby
664
-180
484
567
osobné náklady
2 891
-1
2 890
3 017
dane a poplatky
24
-2
22
22
ostatné náklady
390
-171
219
537
odpisy, rezervy
839
0
839
816
finančné nákladov
82
0
82
125
transféry
1 217
-1 098
119
1 430
daň z príjmu
7
0
7
35
Spolu NÁKLADY
7 976
-1 865
6 111
8 209
tržby
1 801
-476
1 325
1 715
dane a poplatky
2 299
-6
2 293
2 590
ostatné výnosy
763
-285
478
888
zúčtovanie rezerv
84
0
84
76
finančné výnosy
2
0
2
74
mimoriadne výnosy
1
0
1
0
transféry
2 505
-1 098
1 407
2 803
Spolu VÝNOSY
7 455
-1 865
5 590
8 146
Výsledok hospod. b.roka
-521
0
-521
-63
DNM - dlhodobý nehmotný majetok
DHM - dlhodobý hmotný majetok

2011
KÚ
0
0
-66
0
-7
-4 506
0
0
-4 579
-66
0
0
0
-4 506
-7
0
0
-4 579
-344
-116
-1
-2
-240
0
0
-1 333
0
-2 036
-366
-6
-406
0
0
0
-1 258
-2 036
0

KÚZ
7
20 350
1 075
30
1 264
15
2 025
29
24 795
1
12 756
-63
94
4
7 151
207
4 645
24 795
1 316
451
3 016
20
219
839
82
97
35
6 075
1 349
2 293
482
76
74
0
1 545
5 819
-63

