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I. Ú V O D
Mesto Svit je jedným z najmladších slovenských miest, ktoré vzniklo v roku 1934. Firma
“Baťa” zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu viskózových
vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská Viskózová Továreň. Štatút
mesta obdržal Svit 30. mája 1962. Počet obyvateľov k 1.1.2008 dosiahol počet 7474, čo je oproti
roku 2007 pokles o 0,52%.
Priemyselný park mesta tvoria predovšetkým veľké firmy Chemosvit, a.s. a Tatrasvit, a.s..
Okrem nich však pôsobí v meste aj niekoľko menších a malých firiem.
Mesto je sídlom škôl a školských zariadení. Do organizačnej štruktúry Mesta patria dve
základné školy: Základná škola na Ul. mierovej a Základná škola na Ul. Komenského ako aj
Základnú umeleckú školu ako jeho rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
Vnútroorganizačnými jednotkami sú dve materské školy so svojimi školskými jedálňami a Centrum
voľného času. Okrem škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto, pôsobí vo Svite aj
Združená stredná škola a Špeciálna škola.
Mesto má vo svojej zriaďovateľskej kompetencii aj príspevkovú organizáciu – Technické
služby Mesta Svit a od 1.1.2008 obchodnú organizáciu Bytový podnik Svit s.r.o. Svit, ktorý prevzal
na seba všetky úlohy zo zriaďovateľskej listiny MsPBHaS Svit, zrušenej príspevkovej organizácie v
zmysle uzn. 198/2007 k 31.12.2007. Sú to organizácie s právnou subjektivitou.
Mesto Svit je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení samostatný územný
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý
pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
Samosprávu Mesta Svit vykonávajú jeho obyvatelia okrem iného aj orgánmi Mesta, ktorými
sú Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta Svit. Mestské zastupiteľstvo mesta Svit tvorí v tomto
funkčnom období 12 poslancov. Mesto má zo Štatistického úradu SR pridelené samostatné IČO.
Orgánmi Mesta Svit sú Mestské zastupiteľstvo, primátor mesta a Mestská rada . Mestský úrad vo
Svite ako výkonný orgán mesta, oddelenie ekonomických činností, predkladá Mestskému
zastupiteľstvu vo Svite Záverečný účet Mesta Svit s Výročnou správou o hospodárení Mesta Svit za
rok 2008 s prílohami.
V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov prešli kompetencie štátu na
mestá a obce, čo malo výrazný dopad na rozpočet Mesta už od roku 2002. Postupne prechádzali na
Mesto od 1.2.2002 kompetencie zo štátu:
a) matrika
b) školstvo
- ZŠ vrátane klubov a ŠJ, ZUŠ, MŠ, ŠJ MŠ, CVČ
c) sociálna pomoc
- ZOS a DOS
d) stavebníctvo (stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad pre miestna komunikácie a účelové
komunikácie) - Spoločný stavebný úrad Svit
e) životné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami a
ochrana ovzdušia)
f) hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
Financovanie týchto kompetencií sa odlišovalo podľa zdroja financovania: prenesené
kompetencie financované cez štátnu správu (OÚ resp. KÚ) alebo originálne kompetencie
financované v rámci fiškálnej decentralizácie priamo cez podielové dane resp. podiel obcí a miesť
na dani z príjmu FO v zmysle Nariadenia vlády č. 519/2006 Z.z. v znení zmien a doplnkov O
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení zmien a doplnkov. Štruktúra
výdavkovej časti rozpočtu sa rozčlenila v súlade s rozpočtovou klasifikáciou takto:
− MsZ a MsÚ, kontrola, audit
− Matričný úrad
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finančné služby
Technické služby mesta Svit (príspevková organizácia s právnou subjektivitou)
Mestská polícia
Požiarna ochrana
Odvoz TKO
Výstavba mesta
Rozvoj mesta - Územný plán
Bytový podnik Svit s.r.o. Svit (obchodná organizácia s právnou subjektivitou)
Rekreačné a športové služby
Mestská knižnica
Kultúra, ZPOZ
Noviny, rozhlas - média
Príspevky neziskovým organizáciám
Materské školy
Školské jedálne MŠ
Základné školy (rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou)
školenia, kurzy, semináre
Základná umelecká škola (rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou)
Centrum voľného času
Zariadenie opatrovateľskej služby + Stacionár
Dom opatrovateľskej služby
Sociálne dávky

V plnení rozpočtu Mesta podľa rokov od roku 2001 (t.j. rok pred začiatkom prechodu
kompetencii), rok 2002 (prvý rok prechodu kompetencii) až po rok 2006 je viditeľný nárast.
Príjmová a výdavková časť sú vrátane finančných operácií.. Ukazovateľ nehovorí o výsledku
hospodárenia mesta, lebo v posledných rokoch sú v rozpočte zakomponované aj finančné operácie,
ktoré do výsledku hospodárenia nevstupujú, predstavujú ale disponibilné finančné toky a vidieť tak
celý rozpočet na činnosť Mesta. Finančné operácie, ktoré nevstupujú priamo do výdavkov a príjmov
rozpočtu, predstavujú doplnenie príjmov z fondov, financovanie leasingových zmlúv, splácanie
úverov a pod.
ROK

2001

2002

2003

2004

výdavková časť

30 120

69 473

70 907

94 981 159 460 119 018 134 641 217 343

príjmová časť

31 050

69 869

71 280

97 326 169 715 138 525 141 160 232 670

930

396

373

rozdiel

2 345

2005

10 255

2006

19 507

2007

6 519

2008

15 327

Rekapitulačná tabuľka v Záverečnom účte, ktorý je súčasťou tejto Výročnej správy
predstavuje informácie o pôvodnom, upravenom rozpočte a jeho plnení v členení na bežný a
kapitálový rozpočet tvoriaci výsledok hospodárenia a finančné operácie prenos nevyčerpaných
dotácii z minulých období resp. do budúcich období.
Rozpočet Mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií Mesta v príslušnom rozpočtovom
roku a je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočet, rozpočtový proces, pravidlá
rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu ako aj finančné vzťahy
medzi štátnym rozpočtom, rozpočtom mesta, rozpočtami obcí a miest navzájom ako aj ich vzťah k
iným právnickým a fyzickým osobám sa riadia zákonom č. 523/2004 Z.z O rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákonom č. 583/2004 Z.z. O
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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zmien a doplnkov. Okrem týchto zákonov sa Mesto riadi ďalšími právnymi predpismi vrátane
všeobecne záväzných nariadení na jeho území, ktoré riešia jednotlivé oblasti činnosti samosprávy.
Od 1.1.2008 prešlo Mesto ako všetky mestá a obce v zmysle platných právnych predpisov na
akruálne účtovníctvo cez prevodový mostík, ktorý je kompletne uvedený v Poznámkach k účtovnej
závierke a teda je prílohou Záverečného účtu Mesta Svit a tejto Výročnej správy. Rok 2008 bol teda
prvým rokom akruálneho účtovníctva, bol rokom prípravy na prechod z SKK a novú menu EURO,
ktorý sa uskutočnil k 1.1.2009 a bol prvým rokom prípravy programového rozpočtu na roky 2009,
2010 a 2011. Súčasne bol posledným rokom individuálnej závierky, pretože v zmysle zákona bude
nasledujúci rok 2009 prvým rokom konsolidovanej závierky združujúcej s Mestom aj jeho
organizácie. Je to veľká zmena v samotnom princípe sledovania hospodárenia Mesta a jeho
organizácií či už programovým rozpočtovaním alebo samotnou konsolidovanou závierkou. Preto bol
rok 2008 veľmi dôležitým rokom prípravy na tieto zmeny a rozbehujúcim rokom akruálneho
účtovníctva.
Súčasne s týmito zmenami prebiehal rok ako každý iný tak, aby boli riešené všetky úlohy a
problémy samosprávy.
Je veľkým zásahom do tejto činnosti aj svetová finančná kríza, ktorá v závere roka 2008
znamenala zmeny vo finančných vzťahoch. Aj keď jej prejavy sa začali ešte len na bežnom živote
ukazovať, bol to jasný signál do budúcich rokov, ktorých sa táto kríza môže dotknúť, že už v
priebehu roka 2008 je nutné myslieť hlavne pri príprave rozpočtu na nasledujúce roky s rezervou na
prichádzajúci tok peňažných prostriedkov a na hospodárenie s nimi. Mesto má maximálny záujem
riešiť nielen dopady na svoj rozpočet, ale aj dopad na občanov Mesta a ich finančnú situáciu.
Citlivo sa bude riešiť výdavková časť rozpočtu a s ňou súvisiace ústretové kroky vo vzťahu k
svojím občanom v rámci daných možností. Nemalý podiel na výdavkoch Mesta tvoria kapitálové
výdavky, ktorých financovanie je riešené z vlastných zdrojov ale aj z účelových dotácií vďaka
vytvoreným projektom ale aj z predaja majetku, ktorý sa stal nepotrebným resp. nerentabilným pre
ďalšiu činnosť Mesta. Medzi najväčšie úspešné projekty, ktoré boli v roku 2008 schválené, budú
realizované v ďalších obdobiach je dotácia Nórskeho finančného mechanizmu spolu s dotáciu
Vlády SR na verejné osvetlenie vo výške 14 060 tis. Sk a dotácia zo Štátneho rozpočtu SR na
rekonštrukciu základných škôl v meste Svit vo výške 53 958 tis. Sk.
Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktoré
rozpočet prekročili vďaka grantom, ktoré sa nerozpočtujú. Ich výdavky boli rozpočtované vo výške
37 222 tis. Sk a splnené na 100,7% a rozpočet príjmov 1 151 tis. Sk vďaka týmto grantom splnili na
1 401 tis. Sk. Rozpočtovými organizáciami sú: ZŠ na Ul. mierovej, ZŠ na Ul. Komenského a ZUŠ.
Ich plnenie príjmovej aj výdavkovej časti je vidieť v rámci záverečného účtu.
Základná umelecká škola (ZUŠ) bola navštevovaná v roku 2008 v odbore hudobnom,
výtvarnom a tanečnom v počte žiakov 238. Má 10,44 pedagogických a 1,32 nepadagogických
pracovníkov v prepočte. Na rekonštrukciu a modernizáciu bolo zainvestovaných z rozpočtu Mesta
250 tis. Sk. Zateplením žiackej šatne a výmenou okien sa zlepšili podmienky pre žiakov. Táto škola
je originálnou 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
členia na normatívne stanovené striktne normatívom na žiaka a nenormatívne súvisiace s dopravou
žiakov do školy, vzdelávacími poukazmi, na asistentov učiteľa či odchodné. Ako originálne
kompetencie zo zdrojov mesta (podielové dane) sú financované školské kluby a školské jedálne
týchto škôl. Svoje rozpočty prekročili len z dôvodu získaných grantov, ktoré sa nerozpočtujú.
Samostatné rozbory sú prílohou tejto Výročnej správy.
Základnú školu na ulici Mierovej navštevovalo 453 žiakov a jej školský klub 78 žiakov.
Školská jedáleň bola využívaná v priebehu roka 240 žiakmi, 45 dospelými zamestnancami tejto
školy CVČ a ZUŠ. Počet pedagogických zamestnancov je 26,5 (prepočítaný stav), nepedagogických
je 12 (fyzický sta. Škola vylepšila podmienky žiakom nákupom 11 počítačov, notebooku,
dataprojektoru, CD prehrávačov, máp. Zlepšili sa hygienické podmienky vďaka výmene drezov,
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stolov, hrncov za nerezové.
Základnú školu na ulici Komenského navštevovalo 357 žiakov. Škola zamestnáva v
prepočítanom stave 21,57 pedagogických pracovníkov a 5,46 nepedagogických pracovníkov.
Školský klub navštevovalo 72 detí, kde je 2,56 vychovávateliek (prepočet). V školskej jedálni (ŠJ) sa
stravovalo 230 stravníkov z toho 199 žiakov a 31 dospelých. Počet pracovníkov v ŠJ v prepočte je
4,8.
Obidve základné školy mali v roku 2008 schválenú kapitálovú dotáciu na rozsiahlu
rekonštrukciu, ktorej realizácia je plánovaná v roku 2009 a rozhodne bude znamenať kvalitatívny
skok v podmienkach výchovno-vzdelávacieho procesu a v neposlednom rade aj zhodnotenie majetku
mesta.
Mesto v rámci aktivačnej politiky zamestnanosti pravidelne uzatvára Zmluvu o
zamestnávaní občanov evidovaných na ÚPSVaR v registri nezamestnaných ako malú obecnú službu
(ďalej MOS). V roku 2008 sa to týkalo v priemere 37 občanov mesačne a túto pracovnú silu využíva
Mesto na úseku Technických služieb Mesta Svit ako aj na sociálnom úseku v rámci výpomoci v ZOS.

Mesto je vlastníkom majetku v celkovej hodnote vrátane svojich rozpočtových organizácií a
príspevkovej organizácie vo výške 868 870 tis. Sk. Z tejto čiastky rozpočtové organizácie t.j. školy s
právnou subjektivitou spravujú majetok vo výške 48 353 tis. Sk a príspevková organizácia t.j.
Technické služby Mesta Svit 63 247 tis. Sk a BP Svit s.r.o. Svit ako 100%-ná dcéra má majetok v
hodnote 15 739 tis. Sk. Nehnuteľný majetok mesta t.j. budovy, stavby a pozemky predstavujú
hodnotu 476 460 tis. Sk v účtovnej hodnote. Oproti roku 2007 je nárast celkovej sumy majetku o
23,17% predovšetkým vďaka výstavbe a zhodnocovaniu majetku mesta.

II. Z Á V E R E Č N Ý

ÚČET

MESTA SVIT

ROK

2008

Mesto Svit malo pre rok 2008 schválený rozpočet uzn. 219/2007 ako vyrovnaný
rozpočet finančnými operáciami vo výške 170 017 tis. Sk rovno s úpravou na 173 797 tis. Sk, čo
bolo v porovnaní s pôvodným rozpočtom v roku 2007 o 56,62% viac. Rozpočet pre príspevkové a
rozpočtové organizácie mesta bol schválený spolu s Rozpočtom Mesta pre rok 2008 tým istým
uznesením a MsZ vzalo na vedomie aj rozpočty pre roky 2009 a 2010.
Rozpočet príjmov a výdavkov roku 2008 bol postavený ako schodkový a za pomoci
finančných operácií predovšetkým vďaka úveru ŠFRB vo výške 32 102 tis. Sk ako vyrovnaný a aj po
úprave zostal vyrovnaný. Úpravy rozpočtu v roku 2008 boli dôsledkom nárastu rozpočtových
príjmov z týchto dôvodov:
a) príjem kapitálových zdrojov z predaja majetku mesta,
b) úpravy záväzných limitov pre delimitované oblasti,
c) nárast bežných príjmov napr. podielové dane, nové prenájmy, úroky terminovaných vkladov.
d) ďalšie doplnenie príjmových finančných operácií z FRR a FRB.
Úpravy rozpočtu prebiehali v súlade s uzneseniami MsZ 219/2007 a 164/2007 a následne 45
rozpočtovými opatreniami v priebehu roka v zmysle uznesení MsZ podľa prílohy č. 1 k Poznámkam
v rámci 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. V konečnom dôsledku bol pôvodný rozpočet
upravený na 223 258 tis. Sk, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2007 o 56,86% viac.
Dôvodom takéhoto nárastu sú predovšetkým kapitálové aktivity.
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MESTO SVIT – Hospodárenie za 01-12/2008 – REKAPITULÁCIA
VÝDAVKY
Bežné - spolu
Bežné – mesto
Bežné - rozp. org.
kapitálové-spolu
kapitálové - mesto
Kapitálové - rozp. org.
Medzisúčet (bez FO)
Finančné operácie (FO)
Celkom
PRÍJMY
Bežné - spolu
Bežné - mesto
Bežné - rozp. org.
Kapitálové-spolu
Kapitálové - mesto
Kapitálové - rozp. org.
Medzisúčet (bez FO)
Finančné operácie (FO)
Celkom

Pôvodný rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

114047
79437
34610
54762
54762
168809
4988
173797
Pôvodný rozpočet
122117
121142
975
19578
19578

119977
83152
36825
97693
97296
397
217670
5588
223258
Upravený rozpočet
134946
133795
1151
22133
22133

141695
32102
173797

157079
66179
223258

114649
77577
37072
97171
96745
426
211820
5522
217342
Skutočnosť
144302
142927
1375
22162
22134
28
166464
66179
232643

95,56
93,29
100,67
99,47
99,43
107,3
97,31
98,82
97,35
106,93
106,83
119,46
100,13
100,00
105,98
100,00
104,2

Poznámka: granty a dary sa nerozpočtujú, "FO = finančné operácie"
z toho rozpočtové
organizácie jednotlivo
pôvodný rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť
bez grantov

skutočnosťgranty

skutočnosť
spolu

ZUŠ

227

238

248

56

304

ZŠ Ul. Mieru

439

535

535

29

564

ZŠ Ul. Komenského

309

378

378

129

507

Príjmy bežné spolu

975

1151

1161

214

1375

ZŠ Ul. Mieru-kapitálové

0

0

0

28

28

Príjmy kapitálové spolu

0

0

0

28

28

Príjmy celkom

975

1151

1161

242

1401

ZUŠ

4163

3924

3923

56

3979

ZŠ Ul. Mieru

16740

18050

18067

29

18096

ZŠ Ul. Komenského

13707

14851

14868

129

14997

Výdavky bežné spolu

34610

36825

36858

214

37072

ZŠ Ul. Mieru

147

148

28

176

ZUŠ

250

250

Výdavky kapitálové spolu

397

398

28

426

37222

37256

242

37498

Výdavky celkom

34610

Výsledok rozpočtového hospodárenia (bez FO)
a) výdavkové FO (splátky leasingov a úverov)
b) príjmové FO
z toho: - úver
+33 114 tis. Sk
- doplnenie z fondov
+32 891 tis. Sk
- nevyčerpané z r. 2007
+ 174 tis. Sk
rozdiel príjmovej a výdavkovej časti celkom
štátne dotácie nevyčerpané v r.2008
výsledok rozpočtového hospodárenia na vysporiadanie

250

-45 356 tis. Sk -1 505 543,38 €
- 5 522 tis. Sk
-183 296,82 €
+66 179 tis. Sk +2 196 740,36€

+15 301 tis. Sk
- 68 tis. Sk
+15 233 tis. Sk

+507 900,15 €
-2 266,55 €
+505 633,60 €
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Výsledok z hospodárenia z výkazu ziskov a strát v roku 2008 je iná kategória, lebo neporovnáva
rozpočtové príjmy a výdavky ale náklady a výnosy. Vykazuje sa za Mesto prvýkrát v roku 2008, keď MESTO
SVIT ako ostatné mesta a obce prešlo na akruálny princíp účtovníctva. Pre rok 2008 aj naďalej zostáva
finančné vysporiadanie podľa rozpočtového hospodárenia - zmeny stavu peňažných prostriedkov, viď vyššie
a pre posúdenie hospodárskeho výsledku z nákladov (trieda 5) a výnosov (trieda 6) je výsledok následovný
v SKK

MESTO SVIT
ROK 2008

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť
(ŠJ)

Účtovné obdobie spolu

náklady

-114 334 777,25

-912 266,00

-115 247 043,25

výnosy

119 735 776,20

912 266,00

120 648 042,20

5 400 998,95

0,00

5 400 998,95

výsledok hospodárenia
v €

MESTO SVIT
ROK 2008

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť
(ŠJ)

Účtovné obdobie spolu

náklady

-3 795 219,32

-30 281,68

-3 825 501,00

výnosy

3 974 499,64

30 281,68

4 004 781,32

179 280,32

0,00

179 280,32

výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia Mesta Svit za rok 2008 z výkazu ziskov a strát je vo výške je 5 400 998,95
Sk t.j. 179 280,32 € a výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2008 ako schodok Rozpočtu Mesta Svit
za rok 2008 medzi príjmami a výdavkami a teda zmeny stavu peňažných prostriedkov vo výške -45 329 tis.
Sk t.j. 1 506 tis. €, ktorý je vyrovnaný cez finančné operácie a to vo výške 33114 tis. Sk t.j. 1 099 tis. € z
úveru ŠFRB (výstavba 80 b.j.), vo výške 32 891 tis. Sk t.j. 1 092 tis. € a z fondov Mesta a 174 tis. Sk t.j. 6 tis.
€ z nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov. Pre záverečný účet je v roku 2008 stanovené kritérium
rozpočtového hospodárenia a tento výsledok je aj predmetom finančného vysporiadania. Je len na škodu
veci, že úver, inak považovaný za vlastný zdroj príjmu (treba ho vrátiť aj s úrokmi), je vo finančných
operáciách aj keď sa nikdy nepočítal do vlastných príjmov a teda neovplyvňuje rozdiel medzi príjmami a
výdavkami až v rámci finančných operácií. Tak sa javí, že hospodárenie rozpočtu bolo so schodkom 45 329
tis. Sk, pričom úverom sa vyrovná 33 115 tis. Sk.

PODROBNE (v tis. Sk) ROK 2008: viď. Príloha - Výkaz Fin SAM 2-04
o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, VÚC a rozpočtových
organizácií v ich pôsobnosti, v členení na bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie:
ROK 2008 Mesto+školy
Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Mesto
rozpočtové organizácie
BEŽNÝ ROZPOČET (BR) spolu
Mesto
rozpočtové organizácie
KAPITÁLOVÝ ROZP. (KR) spolu
medzisúčet BR+KR

142 927 409,89

-77 577 432,11

65 349 977,78

1 375 030,00

-37 071 776,41

-35 696 746,41

144 302 439,89

-114 649 208,52

29 653 231,37

22 133 432,94

-96 744 677,09

-74 611 244,15

28 388,50

-425 875,00

-397 486,50

22 161 821,44

-97 170 552,09

-75 008 730,65

166 464 261,33

-211 819 760,61

-45 355 499,28

-496 575,93

-496 575,93

výsledok hospodárenia
leasingy
Nevyčerpané dotácie z r. 2007
úvery

173 685,00
33 114 172,93

173 685,00
-5 025 705,74

28 088 467,19
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FRR
IF
FINANČNÉ OPERÁCIE (FO) spolu
CELKOM BR+KR+FO
Nevyčerpané dotácie (do r.2009)
Konečný stav – vysporiadanie HV
ROK 2008 - školy

Výročná správa za rok 2008

23 896 000,00

23 896 000,00

8995000

8 995 000,00

66 178 857,93

-5 522 281,67

60 656 576,26

232 643 119,26

-217 342 042,28

15 301 076,98

-68 282,15
232 574 837,11
Príjmy

-68 282,15
-217 342 042,28
Výdavky

15 232 794,83
Rozdiel

ZŠ Mierová 134

564 066,15

-18 095 553,88

-17 531 487,73

ZŠ Komenského 2

506 973,78

-14 997 035,79

-14 490 062,01

ZUŠ

303 990,07

-3 979 186,74

-3 675 196,67

1 375 030,00

-37 071 776,41

-35 696 746,41

28 388,50

-175 877,50

-147 489,00

ZŠ Komenského 2

0,00

0,00

0,00

ZUŠ

0,00

-249 997,50

-249 997,50

KAPITÁLOVÝ ROZP. (KR) spolu

0,00

-425 875,00

-397 486,50

1 375 030,00

-37 497 651,41

-36 122 621,41

BEŽNÝ ROZPOČET (BR) spolu
ZŠ Mierová 134

medzisúčet BR+KR

2. HOSPODÁRENIE S FONDAMI MESTA (v SKK)
Mesto Svit má vytvorené tieto fondy:
Fond rozvoja bývania
Fond rozvoja bývania k 1.1.2008 .................
9 927 549,79
doplnenie príjmov cez fin. operácie
-4 700 000,00
stav k 31.12.2008 (221)
5 227 549,79
Fond rozvoja a rezerv
Počiatočný stav k 1.1.2008 .....................
24 438 976,06
príjmy - z hosp. výsledku za rok 2007...
4 467 872,74
prevod do IF - oprava (HV 2007)
- 2 553 070,14
posilnenie príjmov v roku 2008
-26 296 000,00
vrátka nepoužitých príjmov 2008
+ 2 400 000,00
stav k 31.12.2008..(221)......................
2 457 778,66
Investičný fond (uzn. 81/2008 29.5.2008)
Počiatočný stav k 1.1.2008...................
0,00
príjmy - z hosp.výsledku za rok 2007
1 914 802,60
prevod z FRR oprava (HV 2007)
+2 553 070,14
posilnenie príjmov v roku 2008
-4 295 000,00
stav k 31.12.2008
172 872,74
Sociálny fond (472)
počiatočný stav k 01.01.2008........................
246 075.71
uzn. 37/2006 bol schválený prídel do SF vo výške 1,5% (doposiaľ 1,1%)
tvorba SF 2008.....................................
+290 177,68
čerpanie SF 2008
- 192 011,68
stav k 31.12.2008....................................
344 241,71
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Okrem týchto fondových účtov Mesto eviduje na samostatnom účte zábezpeku na výstavbu
26 b.j. a 30 b.j. od dodávateľa stavby, ktorá k 31.12.2008 predstavuje čiastku 810 904,40 Sk
zvýšenú o úrok patriaci dodávateľovi stavby v zmysle zmluvy.
Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 35/2006 a rozpočtovým opatrením č. 5/2006
vyčlenilo prostriedky vo výške 3 742 tis. Sk za výrub stromov účelovo určených len na životné
prostredie a náhradnú výsadbu. K 31.12.2008 je na tomto účte čiastka 3 533 tis. Sk. Z prostriedkov
tohto účtu boli zafinancované výdavky spojené s projektom obnovy zelene v meste Svit vo výške 293
tis. Sk s navýšením kreditného úroku 5 tis. Sk je nový zostatok na tomto fonde 3 244 790,50 Sk.
Na samostatných účtoch sa vedú účelové dotačné prostriedky. Niektoré boli k 31.12.2008
vyúčtované: účet delitimitačných dotácií, na ktorom zostali vrátky nevyčerpaného dopravného (28
tis. Sk) a zostatok kapitálovej dotácie pre ZŠ na Ul. Mierovej (2,-Sk) zostatok odchodného (60,- Sk),
ďalej účet dotácií na hmotnú núdzu, účet na dotácie z fondov (napr. PRO SLOVAKIA). Vzhľadom k
tomu, že od 1. januára začínajú na tieto účty prichádzať dotácie na nové účtovné obdobie, neboli
zrušené ani k 31.12.2008.
Fond národného majetku SR v zastúpení na základe plnomocenstva DEXIOU bankou
Slovensko a.s. a na druhej strane MESTO SVIT uzatvorili Zmluvu o poskytnutí finančných
prostriedkov číslo 07/2004/498. Jedná sa o prostriedky získané v zmysle uzn. NR SR č. 759 o použití
majetku FNM podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v
znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení §28 taxatívne určuje použitie majetku FNM. Podľa
§28 ods.3 písm. b) bod 11 uvedeného zákona príjmy FNM SR možno použiť na finančné
kompenzácie nákladov obcí na vybudované plynárenské a elektroenergetické zariadenia, ktoré boli
bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu. Pre mesto Svit predstavovala táto kompenzácia čiastku
601 tis. Sk v roku 2005 a 191 tis. Sk v roku 2006. Vláda SR v bode B.1. Uznesenia vlády SR č. 1048
zo dňa 10. novembra 2004 určila, že mestá a obce prednostne účelovo použijú tieto prostriedky na
splatenie ich záväzkov po lehote splatnosti alebo na kapitálové výdavky na realizáciu rozvojových
programov. Mesto Svit tieto prostriedky použilo vo výške 601 tis. Sk na rozšírenie cintorína a uzn. č.
115/2006 vo výške 191 tis. Sk ako spolufinancovanie kapitálových výdavkov na zriadenie
autobusových prístreškov. V priebehu roka 2006 v zmysle uzn. MsZ boli tieto prostriedky vyčerpané.

3. SÚVAHA - bilancia aktív a pasív - viď. príloha – výkaz Súvaha Uc ROPO SFOV 11+poznámky v čl. III.

4. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Mesto eviduje záväzky v celkovej hodnote 94 978 tis. Sk. Z toho krátkodobé zákonné rezervy
v hodnote 1 326 tis. Sk, zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy - nevyčerpané prostriedky
dotácii 69 tis. Sk. Dlhodobé záväzky mesta predstavujú čiastku 74 185 tis. Sk - úvery ŠFRB na 26
b.j., 30 b.j a 80 b.j. predstavujú čiastku 72 165 tis. Sk:
a) Mesto podpísalo 5.3.2002 úverovú zmluvu č. 706/635/2002 so ŠFRB na výstavbu 26bytovej jednotky vo Svite s úrokovou sadzbou 3,9% (t.j. 6 269 036,- Sk) vo výške istiny 11 076 tis. Sk
na 30 rokov. Tento úver bol doplnený nenávratnou dotáciou MVaRR vo výške 11 076 tis. Sk. Ku
koncu roka 2008 bolo z tohto úveru splatených 66 splátok: Zostatok úveru k 31.12.2008 predstavuje
9 813 937,30 Sk. Mesačná splátka 52 242,- Sk. Na istine bolo splatených 1 259 061,61 Sk a na
úrokoch 2 188 910,19 Sk Úver je splatný v roku 2032.
b) Na výstavbu 30 b.j. bola 11.10.2004 podpísaná úverová zmluva č. 706/735/2004 so ŠFRB
uzn. MZ č. 9,10,11/2004 vo výške 24 243 000,- Sk s úrokovou sadzbou 1,2% na 30 rokov, ktorý na
výstavbu 30 bj. je doplnený štátnou dotáciou vo výške 4 496 000,- Sk. Splácať sa začal až v roku
2005, kedy bola plánovaná aj dostavba bytovky. V roku 2004 bol tento úver čerpaný vo výške
1272860,- Sk a mesačná splátka predstavuje čiastku 80 223,- Sk. V roku 2005 bol vyčerpaný do
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plnej výšky a začalo splácanie úveru od 02/2005 t.j. Do 31.12.2008 bolo uhradených 47 splátok. Od
roku 2005 bola splatená istina 2 692 492,17 Sk a úroky 1 077 988,83 Sk, pričom zostatok úveruistiny predstavoval k 31.12.2008 čiastku 21 550 507,83 Sk. MsZ uzn. 70/2006 a 71/2006 schválilo
záložné právo na tento bytový dom č. 941 parc. č. 294/759 vo výške 24 243 tis. + 4 496 tis. Sk. Úver
je splatný v roku 2034.
c) Mesto prijalo na výstavbu 80 b.j. Ďalší úver od ŠFRB č. zml. 706/574/2007 vo výške 42
102 tis. Sk s úrokovou sadzbou 1% na 30 rokov a mesačnou splátkou 135 417,- Sk (istina aj úrok)
počnúc 11/2007. V roku 2007 bolo z tohto úveru vyčerpaných 8 988 tis. Sk, čo predstavovalo aj
čiastku v záväzkoch ku koncu roka 2007. Ostávajúca časť bola vyčerpaná v roku 2008. Zostatok
úveru-istiny k 31.12.2008 bol 40 800 850,43 Sk, počet uhradených splátok od 11/2007 bol 14.
Záruky: Kultúrny dom, Krytá plaváreň, Internát ZP s.č. 838 s príslušnými pozemkami –
zabezpečenie návratnosti úveru – znalecký posudok 1,5 x 42 102 tis. Sk. Po ukončení výstavby bude
táto zábezpeka zrušená.
Mesto prevzalo úver za MsPBHaS Svit, (príspevková organizácia uzn. MsZ č. 198/2007
zrušená). Dňa 21.12.2007 bola podpísaná ďalšia úverová zmluva č. 32/084/07 s Dexia bankou
Slovensko a.s., ktorá nie je úverom ŠFRB a znamená úver, ktorý sa počíta v zmysle rozpočtových
pravidiel do dlhu mesta. Celková čiastka úveru 17 753 662,- Sk predstavuje zostatok úveru zrušenej
príspevkovej organizácie MsPBHaS Svit za výmenníkové stanice aj dispečing. Úver sa začal splácať
v úrokovej sadzbe 12-mesačného bríboru a úrokového rozpätia 0,3%. Splácanie úveru začalo za
obdobie od 21.12.2007 do 31.12.2007 len podielom úroku pre mesto Svit, lebo istina za december
už bola uhradená. Ďalšie splátky: 239 914,- Sk s výnimkou poslednej t.j. 239940,- Sk vždy k 20. dňu
v mesiaci prvýkrát v januári 2008 a splátky úrokov vždy k 1. dňu v mesiaci uzatvorenia zmluvy t.j.
Január 2008 prvýkrát. Koniec splátok: 20.02.2014, zabezpečenie úveru zmenkou. Za rok 2008 sa
splatilo na istine 239 914,- Sk x 12 = 2 878 968 Sk. so zostatkom k 31.12.2008 vo výške 14 874 694
Sk.
Celkom za tieto štyri úvery k 31.12.2008 na istine bez úrokov zostáva uhradiť 87 040 tis. Sk.
V priebehu roka 2007 nevyužívalo mesto žiadny kontokorentný úver na preklenutie časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami, lebo finančná situácia mesta si v priebehu roka nevyžiadala
čerpanie tohto úveru a zmluvné podmienky účtu boli postavené tak, že jeho nečerpanie
neznamenalo zvýšené výdavky.
Ostatné dlhodobé záväzky predstavujú záväzky zo sociálneho fondu 344 tis. Sk, záväzky z
leasingu (istiny+DPH) vo výške 1 674 tis. Sk (Škoda Fabia pre MsP a nákladné univerzálne vozidlo
pre TS Mesta Svit), 811 tis. - zábezpeka URANPRES).
Krátkodobé záväzky sú vo výške 4 524 tis. Sk, pričom 2 683 tis. Sk sú mzdy a odvody za
obdobie 12/2007 zúčtované do depozitu a uhradené v mesiaci január 2008, zostávajúca čiastka sú
ostatné krátkodobé záväzky v lehote splatnosti (1 mil. Sk - zadržaná čiastka UNISTAVU),
neuhradené faktúry v lehote splatnosti 507 tis. Sk, prijaté preddavky 156 tis. Sk.
5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Uzn. MZ č. 60/2002 schválilo úver pre TS vo výške 1,5 mil. Sk pre generálnu opravu
špeciálneho vozidla na odvoz TKO, uzn. MZ Mesto schválilo a zaručilo sa PKB a.s. Liptovský
Mikuláš na základe uzn. č. 96/2002, č. 120/2002 a č. 151/2002 za úver na nový systém vykurovania
MsPBHaS vo výške 31 mil. Sk. K 31. decembru 2004 je zostatok úveru ešte 24 mil. Sk. Uznesením
č. 152/2002 schválilo zmluvu o terminovanom úvere na vytvorenie kontokorentného účtu vo výške 3
mil. Sk na tento zámer. Tento úver, ktorý Mesto Svit zobralo na seba za zrušenú organizáciu
MsPBHaS Svit 21.12.2007 schválený uzn. 197/2007 je vo výške 17 753 662,- Sk ručený vlastnou
zmenkou Mesta.
Za úver v článku 4 na výstavbu 26 b.j. mesto ručilo poistnou zmluvou s Univerzálnou
bankovou poisťovňou v zmysle uzn. 88/2001 a na výstavbu 30 b.j. mesto ručilo v zmysle uzn.
140/2004 nehnuteľnosťami t.j. Domom kultúry vo Svite a Plavárňou až do kolaudácie 30 b.j. V
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súčasnej dobe po kolaudácii sa tieto záruky zrušili a teraz ručí mesto v zmysle uzn. 88/2001
bytovým domom vo výške 23 371 601 tis. Sk v prípade 26-bytovej jednotky a v prípade 30-bytovej
jednotky, kde je aj záruka notárskou zápisnicou na účet počas výstavby a po nej uzn. 70-71/2006
záložné práve vo výške 28 739 tis. Sk na predmetnú bytovú jednotku..
Uzn. MZ č. 117/2004 mesto odsúhlasilo ručiteľské vyhlásenie Recyklačnému fondu za úver
TS mesta Svit vo výške 8 544 805,- Sk a uzn. 189/2004 mesto zabezpečovalo úver MsPBHaS Svit
Domom kultúry vo Svite Pod Skalkou na zriadenie dispečingu Tepelného hospodárstva vo výške 3
897 636,- Sk.
MsZ svojím uzn. 9/2006 schválilo ručenie úveru ŠFRB na stavebné úpravy hotela Mladosť
nehnuteľnosťami: Dom kultúry vo Svite, Rehabilitačné stredisko vo Svite, Internát ZP s.č. 838 s
príslušnými pozemkami- blok “C” hotela Mladosť v hodnote znaleckého posudku vo výške
1,5x42102 tis. Sk. Po kolaudácii v roku 2008 bola táto záruka uvoľnená, aby bolo možné týmito
nehnuteľnosťami ručiť pri novej žiadosti na rekonštrukciu Penziónu na bytový dom cez ŠFRB - rok
2009.
6. FINANČNÉ VYSPORIADANIE S PRÍSPEVKOVÝMI ORGNIZÁCIAMI
K výročnej správe za rok 2008 ($16 ods.2 zák. 583/2004 Z.z. v znení zmien a predpisov)
V roku 2008 dosiahli Technické služby Mesta Svit hospodársky výsledok kladný vo výške
42,2 tis. Sk z hlavnej činnosti a 16,5 tis. Sk z podnikateľskej činnosti. Príspevok na bežnú činnosť od
Mesta predstavoval čiastku 17 489 184,62 Sk, pričom Mesto hradí ešte za TS Mesta Svit leasing za
nákladné univerzálne vozidlo, čo v roku 2008 predstavovalo čiastku 581 970,- Sk a príspevok na
kapitálové účely - chodníky v správe TS Mesta Svit a rekonštrukcia vozidla spolu 680 tis. Sk.
Celkom teda Mesto doplnilo tržby TS Mesta Svit o 18 751 154,62 Sk. Náklady oproti roku 2007
vzrástli z 26 445,5 tis. Sk na 30 746,0 tis. Sk t.j. o 16%.
V roku 2006 dosiahli Technické služby Mesta Svit ako príspevková organizácia kladný
výsledok hospodárenia vo výške 170 094,04 Sk, z toho z podnikateľskej činnosti zisk vo výške 169
543,93 Sk. Rok 2007 skončil stratou vo výške 240 908,17 Sk z hlavnej činnosti a ziskom 29 103,55
Sk z podnikateľskej činnosti, celkovo vykázali stratu 211 804,62 Sk. Je však potrebné zdôrazniť, že
31.12.2007 vrátili na účet mesta 1 211 tis. Sk ako navýšenie tržieb. Strata bola pri rozboroch dňa
4.4.2008 zdôvodnená zvýšením niektorých nákladových položiek (odchodné, či zvýšené nároky na
údržbu chodníkov a ciest) ako úhradou dotácie z Recyklačného fondu za rok 2007 až v roku 2008
(len za I. Polrok 2007 sa jedná o čiastku 203 320,- Sk).
Rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie za rok 2008 bol prerokovaný dňa
15.4.2009 s tým, že výsledok hospodárenia za rok 2008 t.j. zisk 42 158,64 Sk z hlavnej činnosti
navrhujeme odviesť na účet Mesta ako vyúčtovanie príspevku v súlade s §24 ods. 7, "zriaďovateľ
poskytuje príspevkovej organizácií príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol
vyrovnaný" a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 16 540,22 Sk navrhujeme ponechať na
doplnenie Rezervného fondu.
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.
MsPBHaS Svit ako príspevková organizácia bol zrušený k 31.12.2007 uznesením č.
198/2007.
7. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Mesto nemá vo svojom rozpočte podnikateľskú činnosť. Uzn. MZ č. 115/2002 a 153/2002
bola však schválená podnikateľská činnosť pre príspevkové organizácie mesta a to: MsPBHaS Svit Tepelné hospodárstvo od 1.8.2002. Náklady na túto činnosť predstavovali za rok 2007 čiastku vo
výške 35 198 tis. Sk, výnosy 35 522 tis. Sk a výsledok hospodárenia - zisk bol +324 tis. Sk. Uzn.
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MsZ č. 225/2005 schválilo pre túto organizáciu od 1.12.2005 vykonávanie podnikateľskej činnosti
aj v správe a údržbe bytových a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve, pričom náklady na
túto činnosť predstavovali za rok 2007 čiastku 1315 tis. Sk, výnosy 1567 tis. Sk a výsledok
hospodárenia - zisk bol +252 tis. Sk Uzn. č.190/2002 bola MZ rozšírená zriaďovateľská listina
Technických služieb mesta Svit od 01.10.2002 o správu lesov, ťažbu a predaj drevnej hmoty a
náhradnú výsadbu a uzn. č. 236/2002 o podnikateľskú činnosť od 1. 1. 2003 na zber a prepravu a
skládkovanie komunálneho odpadu. Náklady na túto podnikateľskú činnosť predstavovali za rok
2007 čiastku 2 748,6 tis. Sk, výnosy 2 777,7 tis. Sk a výsledok hospodárenia - zisk bol +29,1 tis. Sk.
Celkom z týchto podnikateľských činností Mesto cez svoju príspevkovú organizáciu získalo
17 tis. Sk čo je oproti roku 2007, keď dosiahli zisk 29,1 tis. pokles na 58,42%.
Uzn. 198/2007 bola zrušená príspevková organizácia MsPBHaS Svit a na výkon jej činnosti
od 1.1.2008 založilo Mesto Svit k 11.8.2007 obchodnú spoločnosť Bytový podnik Svit s.r.o. Svit.
PRÍLOHY záverečného účtu
A) Výkaz Fin SAM 2-04 o príjmoch a výdavkoch za rok 2008 v tis. Sk
B) SÚVAHA - bilancia aktív a pasív - výkaz Súvaha Uc ROPO SFOV 1-1 za rok 2008 v tis. Sk
C) POZNÁMKY

III. P R E H Ľ A D

O

PLNENÍ

PRÍJMOV

A

VÝDAVKOV

Rozpočet sa sleduje v priebehu celého roka ako druhý rozpočtový okruh popri akruálnom
účtovníctve. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou,
ktoré rozpočet prekročili vďaka grantom, ktoré sa nerozpočtujú. Ich výdavky boli rozpočtované vo
výške 37 222 tis. Sk a splnené na 100,7% a rozpočet príjmov 1 151 tis. Sk vďaka týmto grantom
splnili na 1 401 tis. Sk. Rozpočtovými organizáciami sú: ZŠ na Ul. mierovej, ZŠ na Ul. Komenského
a ZUŠ. Ich plnenie príjmovej aj výdavkovej časti je vidieť v rámci záverečného účtu.

III. A PRÍJMY
Príjmová časť rozpočtu bola splnená oproti rozpočtu 223 258 tis. Sk na 104,2%. Na tomto
plnení sa podieľali bežné príjmy vo výške 144 302 tis. Sk 106,93%, kapitálové príjmy 22 162 tis. Sk
100,13% a príjmové finančné operácie vo výške 66 179 tis. Sk splnené na 100%.
III. A a) príjmy bežného rozpočtu
členíme na

- daňové
- nedaňové

Daňové príjmy jednak započítané ako vlastné príjmy mesta prideľované mestám a obciam v
súlade so zákonom a podľa prílohy č. 3 Nariadenia vlády SR č. 623/2007 pre rok 2008 ako podiel
na daniach z príjmov fyzických osôb predstavujú 42,04%-ný podiel na bežných príjmoch mesta a v
roku 2008 to bolo 60 087 tis. Sk. Oproti roku 2007 je tu nárast 14%. Výrazná zmena v tejto položke
nastala v roku 2005, keď rozdelenie prenesených a originálnych kompetencií spôsobilo rozdiel vo
financovaní týchto činností. Originálne kompetencie boli financované cez podielové dane a v roku
2005 to prvýkrát znamenalo nárast v týchto podielových daniach až o 142%. V ďalších rokoch to
znamenalo medziročný nárast 17-18%. Tieto podielové dane vychádzajú z počtu obyvateľov, počtu
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detí a občanov nad 62 rokov a pomocou vzorcov sa prerozdeľujú aj úpravou koeficientami o
veľkosti mesta či nadmorskej výške na zverené oblasti. Mesto pôvodne rozpočtovalo túto položku vo
výške 52 mil. Sk a ich naplnenie na 60 mil. Sk znamenalo možnosť úpravy rozpočtu rozpočtovými
opatreniami schválenými MsZ.
Daňové príjmy získavané z dane z nehnuteľností a miestnych daní a poplatku predstavujú
druhú skupinu vlastných príjmov, ktorá bola oproti rozpočtu prekročená o 5,1% a predstavuje
čiastku 20 346 tis. Sk t.j. 14,24% na bežných príjmoch.
Nedaňové bežné príjmy (predovšetkým príjmy z prenájmu) boli naplnené na 129,34%
predovšetkým vďaka príjmom, ktoré nepredstavujú stálu-paušálnu čiastku a plnili sa veľmi
priaznivo - napr. ťažba štrku. Ich podiel na bežných príjmoch predstavuje 20,47%.
V neposlednom rade sú to bežné dotácie štátu či iných obcí (SOÚ Svit) na prenesené
kompetencie, ktoré predstavujú čiastku 32 939 tis. Sk a 23,05%-ný podiel na bežných príjmoch
mesta. Rozpočtovými opatreniami sa vyrovnával rozpočet výdavkovej a príjmovej časti vždy na
100% tak, aby účelové určenie týchto prostriedkov bolo zachované. Je potrebné spomenúť aj bežnú
dotáciu na ZOS na jeho prevádzku ale aj na vybavenie v celkovej hodnote 2 505 tis. Sk.
Bez rozpočtu boli plnené aj príjmy z darov a grantov, ktoré predstavovali čiastku 294 tis. Sk
a boli účelovo zamerané na školstvo či sociálnu prácu (250 tis. Sk na okná v ZOS).
III. A b) príjmy kapitálového rozpočtu
predstavujú položky plnené z dôvodu predaja nehnuteľného majetku mesta. Mesto predalo majetok
v zmysle uznesení MsZ po prehodnotení jeho využívania a potrebnosti v celkovej hodnote 2 777 tis.
Sk pri zachovaní rozpočtových pravidiel platných pre rok 2008, že kapitálové príjmy z predaja
majetku je možné využiť výhradne na kapitálové (investičné) zámery t.j. na nadobudnutie majetku,
ktorý je na rozdiel od predávaných objektov potrebný. Z predaja budov získalo 2 641 tis. Sk a z
predaja pozemkov 136 tis. Sk.
Rozpočet týchto príjmov bol naplnený aj dotáciou MVaRR SR dotáciou na výstavbu
bytového domu - Mladosť vo výške 18 917 tis. Sk, či dotáciou na technickú vybavenosť objektu vo
výške 375 tis. Sk a ŠFRB na ten istý objekt vo výške 440 tis. Sk pre byty občanom s ŤZP. Na
vybavenie ZOS dotácia vo výške 310 tis. Sk. Tieto dotácie predstavujú 87,45%-ný podiel na
kapitálových príjmoch mesta v roku 2008.
III. A c) príjmové finančné operácie
vykrývajú rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu v jeho príjmovej časti a v roku
2008 predstavovali až 30%-ný podiel na príjmovej časti a to predovšetkým vďaka už spomínanej
rekonštrukcii Hotela Mladosť a jeho prestavbe na bytový dom. Prvá časť zdrojov bola uvádzaná v
kapitálových príjmoch vo výške 19 357 tis. Sk ako dotácia a druhá časť zdrojov financovania tohto
objektu je vo finančných operáciách ako úver zo ŠFRB, ktorý pre rok 2008 predstavoval čiastku
33114 tis. Sk (jeho celková výške 41 102 tis. Sk na túto akciu). Zhruba ten istý podiel 49,7% na
príjmových finančných operáciách má doplnenie príjmov z fondov mesta, ktoré v roku 2008 doplnili
potreby kapitálových výdavkov vo výške 32 891 tis. Sk. Poslednou časťou týchto operácii bol
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 174 tis. Sk - prostriedky štátu z roku 2007
nedočerpané na športové ihrisko ZŠ a na dopravné.
III. B VÝDAVKY
Výdavková časť rozpočtu bola splnená oproti rozpočtu 223 258 tis. Sk na 97,38%. Na tomto
plnení sa podieľali bežné výdavky vo výške 114 649 tis. Sk 95,56%, kapitálové výdavky 97 171 tis.
Sk 99,47% a výdavkové finančné operácie vo výške 5 522 tis. Sk splnené na 98,82%.
Výdavky splnené na 217 343 tis. Sk sú rozčlenené na:
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- mesto samotné
- jeho rozpočtové organizácie (ZŠ Ul. mierová, ZŠ Ul. Komenského a ZUŠ)
a na
- výdavky bežného rozpočtu
- výdavky kapitálového rozpočtu
- výdavkové finančné operácie
spolu

skutočnosť
rozpočet
119 977 tis. 114 649 tis.
97 693 tis.
97 141 tis.
5 588 tis.
5 523 tis.
223 258 tis. 217 343 tis.
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82,75%
17,25%
podiel
52,76%
44,69%
2,55%
100,00%

III. B a-b) bežné a kapitálové výdavky
Mesto samotné má rozpočet rozčlenený na jednotlivé kapitoly so zameraním na oblasti
podľa účelu použitia prostriedkov. V závere roka bolo čerpanie výdavkov prehodnocované z dôvodu
vzniku finančnej svetovej krízy tak, aby dochádzalo v jednotlivých kapitolách k úsporám. Žiadna z
kapitol svoj rozpočet neprekročila bez dopadu na kvalitu či plnenie úloh a jeho plnenie je
nasledovné:
text
kapitola
Správa mesta (MsZ, manažment, MsÚ, údržba a poistenie majetku, servis)
Zabezpečovanie chodu mesta, jeho útvarov ako aj komtepencii prenesených či
originálnych od riadenia a rozhodovania po samotný výkon. Tento úsekkapitola zahŕňa všetky výdavky, ktoré svojím charakterom nespadajú do
ostatných kapitol. Zahŕňa platy, príplatky a odvody a odvody primátora,
hlavného kontrolóra, 12 poslancov a administratívy MsÚ v počte 22
zamestnancov (nárast oproti roku 2007 o 2). energie a vodné stočné za
objekty verejnej správy (MsÚ, Dom kultúry, Kolkáreň, klzisko, Rekreačné
zariadenie na Domaši, zasadacia miestnosť nad Poštou), náklady na
telekomunikácie, interiérové vybavenie, materiál, výpočtovú techniku
(hardware aj software), PHM aj autá a rôzne výdavky na štúdie, posudky,
OON, stravovanie či poistné, leasing. Podstatnú položku tvorí údržba a
správa týchto objektov, ktoré niesú súčasťou zmluvného vzťahu s BP Svit s.r.o.
Svit. Dôsledne sa sledovalo plnenie mzdových výdavkov vrátane celého Mesta
t.j. jeho úsekov bez právnej subjektivity tak, aby nedochádzalo k prekročeniu
oproti upravenému rozpočtu a táto zásada bola dodržaná, percento plnenie
miezd bolo za celé Mesto 97.1% a náväzne aj odvody. Čerpanie mzdového
fondu tvorí prílohu tejto správy. Do tejto kapitoly patrí aj výkon prenesenej
kompetencie na úseku evidencie občanov a registra obyvateľstva ako aj
životného prostredia ohľadom ochrany ovzdušia, prírody so zdrojom
financovania - štát, čo je vidieť aj v príjmovej časti rozpočtu.
Okrem kapitálových výdavkov Mesto financovalo svoj majetok cez správu,
údržbu a opravy vo svojej 100%-nej s.r.o. BP Svit s.r.o. Svit vo výške 3 557 tis.
Sk a priamo cez rozpočet mesta financovalo aj údržbu a opravy majetku na
tejto kapitole správy vo výške 1 670 tis. Sk a v celom rozpočte aj vrámci
ostatných kapitol to bola čiastka 6 422 tis. Sk.
Na energie vrámci objektov vo vlastníctve Mesta bolo vynaložených 8
225 tis. Sk. Mesto investuje do svojho majetku teda nemalé prostriedky v
snahe udžrať ich v prevádzkyschopnom stave so schopnosťou reprezentovať
mesto na dôstojnej úrovni.

rozpočet plnenie
v tis. Sk v %
21 332

97,00
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50

94,00

Matrika - Prenesená kompetencia na výkon agendy spojenej s narodením,
uzavretím manželstva, úmrtím, vydávaním výpisov z matričných kníh od roku
1895, štatistické hlásenia, oznamovacia povinnosť, šetrenia, opravy v
dokladoch zápisy matričných udalostí, potvrdenia pre uzatváranie manželstiev
v cudzine, zápisy o určení otcovstva. V rámci originálnych kompetencii je na
matrike výkon osvedčovania odpisov listín a podpisov. Na tejto kapitole
vzrástlo plnenie oproti roku 2007 o 33,25% z dôvodu vybavenia interiéru pre
túto činnosť predovšetkým z dôvodu výšky štátnej dotácie pre rok 2008.

573

93,70

platené úroky z úverov (26 b.j., 30 b.j., 80 b.j.) prijaté úvery na výstavbu
bytových domov od ŠFRB so splatnosťou na 30 rokov - bližšie rozpis v rámci
záverečného účtu.

6 844

97,80

Technické služby Mesta Svit - príspevková organizácia
Vznikli transformáciou z bývalého OPKS Poprad ku dňu 1.1.1970 a ako
príspevková organizácia bola zriadená Mestom Svit k 1.1.1992. Má
samostatnú právnu subjektivitu a na vykrytie straty dostáva od Mesta
príspevok. Jej činnosť je zameraná na odvoz komunálneho odpadu vrátane
separovaného zberu, dopravu, verejnú zeleň, údržbu mestských komunikácií,
ručné čistenie mesta, verejné osvetlenie, správu verejného WC, pohrebné a
cintorínske služby.
Dňa 15.1.2009 za účasti poslancov MsZ a zástupcov Mesta predložili
svoj návrh na výhľadové trendy rozvoja s vyčíslením požiadavky na realizáciu
svojich zámerov.
Hospodária so svojím rozpočtom, ktorý je schvaľovaný na MsZ a na
Rozpočet Mesta je zapojený príspevkom. Pre rok 2008 mali rozpočet
postavený vo výške 24 690 tis. Sk na hlavnú činnosť, pričom plnenie bolo v
nákladovej časti vo výške 111% t.j. na 27 417 tis. Sk. Časť tržieb a výnosov, na
ktorej sa 72,38% podieľalo Mesto príspevkom, vyrovnala rozpočet s
výsledkom hospodárenia - ziskom 42 tis. Sk z hlavnej činnosti. Oproti roku
2007 vzrástol rozpočet o 3,68%.
TS Mesta Svit majú aj svoju podnikateľskú činnosť zameranú mimo
kataster mesta Svit. Z tejto činnosti dosiahli v roku 2008 zisk 17 tis. Sk.

18 764

99,90

Mestská polícia má 10 členov, ktorí zabezpečujú výkon na území mesta Svit.
Na kapitole sú výdavky na mzdy a odvody, ich výzbroj, výstroj, pohonné
hmoty, leasing auta, údržbu techniky, školenia, poistné ... Vo výdavkoch je
šetrenie 11,4% spôsobené práceneschopnosťou ale aj úsporným čerpaním
výdavkov bez dopadu na kvalitu výkonu MsP z dôvodu finančnej krízy. Oproti
roku 2007 je tu nárast o 30% spôsobený naplnením schváleného počtu
pracovníkom MsP z 9 na 10.

5 090

88,60

Požiarna ochrana (aj Dobrovoľný hasičský zbor) je vykonávaná
dodávateľsky cez firmu LIMAT a cez preddavkový útvar Mesta - Dobrovoľný
hasičský zbor (DHZ) so sídlom v Dome kultúry vo Svite Pod Skalkou. Nosnú
časť výdavkov DHZ predstavujú výdavky na PHM, opravu a údržbu vozidla a
súťaže. Nízke čerpanie rozpočtu znamená len dodržanie 12% nárastu
výdavkov oproti roku 2007.

457

55,80

Výdavky spojené so správou bankových účtov
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Veterinárna starostlivosť (príspevok na útulok) Pôvodne rozpočtovaná
čiastka bola naplnená len na 40% z dôvodu takto uzatvorenej zmluvy s
Útulkom, ktorý poskytuje služby nášmu mestu v prípade potreby.

25

40,00

Spoločný obecný úrad Svit - Za účelom realizácie prenesených kompetencii
štátu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, prejednávanie
priestupkov, správnych deliktov a ukladanie pokút, vyvlastňovanie, ohlásenie
drobných stavieb, vydávanie záväzných stanovísk ako špeciálny stavebný
úrad, ktorý združuje obce Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla
a Mesto Svit. Dohodou členov tohto SOÚ sa zvýšil počet zamestnancov z 2 na
troch v IV. Q. 2008, čo viedlo aj k nárastu výdavkov na tento úrad oproti roku
o 19%, čo bolo spôsobené aj interiérovým vybavením kancelárie. Predpoklad
zvýšenie pre rok 2009 bude ešte vyšší z dôvodu, že tieto výdavky budú počas
celého roka. V priebehu roka 2008 prišlo na SOÚ 266 podaní a z
predchádzajúceho obdobia zostalo ešte 58 podaní. SOÚ vydal 260 rozhodnutí
v správnom konaní, 62 súhlasov s ohlásením drobnej stavby a 2 záväzné
stanoviská.

985

98,50

MHD-dotácia pre SAD a.s. Poprad - Zmluvný vzťah na zabezpečenie
mestskej hromadnej dopravy, ktorý zaznamenáva z roka na rok nárast
zdôvodnený v roku 2008 potrebou dvoch vodičov na smeny. Oproti roku 2007
znamená nárast 19,38% s tým, že strata za rok 2008 bude ešte doúčtovaná v
roku 2009.

1 147

91,20

Odvoz tuhého komunálneho odpadu - Táto problematika je riešená aj cez TS
Mesta Svit a v rámci Chemosvitu a.s. Svit a jeho dcérskych spoločností je tu
zmluvný vzťah k firmou Chemeko s.r.o. Svit. Zdrojom krytia tejto položky je v
príjmovej časti poplatok za TKO. Plnenie závisí od skutočného množstva
odvozov a oproti roku 2007 to bol nárast 8,79% bez nárastu cien.

1 300

91,70

Rozvoj mesta, výstavba, projekty, malá obecná služba (MOS)
MOS určená na práce vykonávané na rozvoj mesta je financovaná príspevkov
štátu a jej výška v roku 2008 dosiahla v bežných výdavkoch predovšetkým na
mzdy a odvody koordinátorov tejto služby 328 tis. Sk, z toho mestom
dofinancovaná vo výške 39 tis. Sk
V kapitálových výdavkoch mesto preinvestovalo 5 723 tis. Sk na
projekty súvisiace s výstavbou či už pri ich realizácii, alebo v rámci prípravy
či žiadosti o dotácie. Jednalo sa o projektové práce na základné školy,
rozšírenie ciest, Dom kultúry, Penzión Fraňa Kráľa, parkovacie miesta,
verejné osvetlenie, Územný plán rozvoja mesta.
Samotná výstavba bola zameraná na:
a) parkoviská pri Obvodnom zdravotnom stredisku.................. 5 500 tis. Sk
b) mestský mobiliár....................................................................
222 tis. Sk
c) cesty a chodníky..................................................................... 6 898 tis. Sk
d) prestavba Hotela Mladosť na 80 b.j....................................... 59 879 tis. Sk

89 290

99,00

(Bola nosným bodom výstavby a jej celkový rozpočet predstavoval čiastku
66 640 tis. Sk spolufinancovaná z úveru ŠFRB 42 102 tis. Sk, dotácie ŠFRB
440 tis. Sk dotácie MVaRR 18 232 tis. Sk a 375 tis. Sk na vybavenosť)
e) Rehabilitačné stredisko ...................................................
272 tis. Sk
f) budova Pošty, BP Svit a.s. a TS Mesta Svit............................ 3 593 tis. Sk
g) Dom kultúry vo Svite.............................................................. 5 310 tis. Sk
h) verejná zeleň........................................................................... 417 tis. Sk
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SPOLU
82 091 tis. Sk
Oproti roku 2007 (32 192 tis. Sk) to znamenalo nárast na 277,36%, pretože v
roku 2008 na rekonštrukciu Hotela Mladosť mesto získalo úver zo ŠFRB,
ktorého nosná časť t.j. 33 114 tis. Sk bola preinvestovaná v roku 2008 a
dotáciu štátu či už cez ŠFRB alebo MVaRR na ten istý účel vo výške 19 732
tis. Sk.
Bytový podnik Svit s.r.o. Svit - Prvý rok nástupníckej organizácie za zrušenú
príspevkovú organizáciu MsPBHaS Svit. Obchodný vzťah s touto s.r.o. so
100%-nou účasťou mesta zmenil síce formu, ale nie vlastníctvo a ani
zameranie svojej činnosti. Oproti roku 2007 došlo k nárastu 65,17% z dôvodu
vysporiadania majetku medzi mestom a novou organizáciou, čo navýšilo
výdavky na tejto kapitole o 4 950 tis. Sk. Tieto prostriedky boli zainvestované
do hodnoty majetku s.r.o. a vzhľadom na 100% účasť teda aj majetok Mesta.
Bez tohto navýšenia došlo k nárastu 5,33%, čo spôsobilo účtovanie medzi
Mestom neplatcom DPH a BP Svit s.r.o. platcom DPH.

13 663

97,00

Šport-dotácie - Podpora športových klubov - dotácie pridelené športovým
klubom v meste poskytujúcim športové vyžitie deťom a mládeže na základe
doporučenia príslušnej komisie pri MsZ. Oproti roku 2007 pokles o príspevok
pre Futbalový klub Svit, ktorému bola vypovedaná zmluva na správu
Futbalového štadióna k 31.12.2007 a táto správa prešla na BP Svit s.r.o. Svit,
kde sú tieto prostriedky predisponované.

775

100,00

Kluby dôchodcov vrátane ich sídla - v meste Svit aktívne pracujú dva Kluby
dôchodcov ako preddavkové útvary. Oproti roku 2007 je nárast o 83,59%.
Tieto výdavky je potrebné brať komplexne aj s výdavkami spojenými s
prevádzkou priestorov, v ktorých tieto kluby sídlia.

358

76,80

Mestská knižnica - Mzdové a odvodové výdavky zamestnancov knižnice (3+1)
a výdavky spojené s prevádzkou, údržbou a vybavením knižnice. Oproti roku
2007 nárast o 26,88% Knižničný fond k 31.12.2008 tvorilo 32 511
knižničných jednotiek. V priebehu roka bolo zakúpených 15 titulov periodík a
402 zväzkov kníh t.j. o 36 menej ako v roku 2007. Na nákup encyklopédií bola
využitá dotácia štátu vo výške 20 tis. Sk, zo sponzorských prostriedkov bolo
zakúpených 23 zväzkov. Celkový prírastok knižničných jednotiek bol 641 v
celkovej hodnote 112 tis. Sk. Zaregistrovaných je 1288 používateľov, čo je o
14 viac ako v roku 2007. Knižnica zakúpila nový knižnično-informačný systém
CLAVIUS s tým, že v roku 2008 uhradila 89 tis. Sk, ktoré ešte doplní ďalšími
modulmi v roku 2009. To bol dôvodu nárastu výdavkov oproti roku 2007. Na
úkor toho vďaka dotácii a darom, bola v roku 2008 úspora oproti rozpočtu.

1 605

92,30

Kultúra-aktivity a výdavky mesta - na tejto kapitole sú účtované výdavky na
mzdy a odvody oddelenia kultúry, školstva, športu - oddelenie zabezpečovalo
57 kultúrnych podujatí a na ďalších poskytlo organizačnú pomoc,
zabezpečovalo akcie ZPOZ-u, Dni Mesta Svit, družobné styky, propagáciu,
účasť na projektoch škôl. Rozpočet nebol prekročený a v porovnaní
skutočnosti 2008 s rokom 2007 bol nárast výdavkov o 17,48% predovšetkým
na položkách financujúcich zabezpečované podujatia.

3 068

80,50

Média (noviny, televízne vysielanie) - táto kapitola patrí do kompetencie
oddelenia kultúry a obsahuje jednak vydávanie mestských novín (mesačná
periodicita) a jednak televízne vysielanie, ktoré je zabezpečované
prostredníctvom Zmluvy s TV Poprad. Výška výdavkov závisí od množstva

1 000

81,80
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odvysielaných relácii na rámec Zmluvy. Oproti roku 2007 aj na tejto kapitole
je nárast 20,47%.
Dotácie na kultúru, sociálne účely, členské príspevky - schvaľované MsZ na
základe doporučení komisii a schvaľované primátorom pre neziskové
organizácie kultúrneho, náboženského a spoločenského charakteru. Oproti
roku 2007 nárast o 98%.

793

54,40

Materské školy - v meste Svit sú dve materské školy financované z vlastných
príjmov mesta ako originálne kompetencie bez právnej subjektivity. V MŠ na
Ul. mierovej bolo v priemere zapísaných 156 detí a v MŠ na Ul. školskej 40
detí. Po veľkej rekonštrukcii týchto objektov v minulých rokoch s investíciou
cca 20 mil. Sk sa aj v tomto roku upravila výška bežných výdavkov na 6 963
tis. Sk +10,52%. Úspora rozpočtu na rok 2008 bola spôsobená nižšou
spotrebou energií (zateplený objekt) a úsporou materiálových výdavkov
dofinancovaných grantom (20 tis. Sk) ako aj štátnou dotáciou na školské
potreby pre 5 r. deti (97 tis. Sk). Školné v príjmovej časti predstavuje čiastku
350 tis. Sk

7 537

92,40

Centrum voľného času - školské zariadenie bez právnej subjektivity originálna kompetencia - 23 krúžkov, 285 členov, 56 podujatí s 5 508
účastníkmi, Zamestnáva 2 pracovníčky na pracovný pomer a 15 vedúcich
krúžkov na dohody. Čerpanie výdavkov vo výške 1310 tis. Sk je oproti roku
2007 nárastom o 37,46% na položkách dohôd za výkon vedúcich krúžkov.
Dofinancované štátom na vzdelávacie poukazy vo výške 67 tis. Sk a zápisné
od detí 109 tis. Sk. Šetrenie oproti rozpočtu vzhľadom na nižší počet aktivít
bolo vo všetkých skupinách položiek.

1 475

88,80

Školské jedálne MŠ - patriace k MŠ bez právnej subjektivity, vystravovali v
roku 2008 spolu 191 detí a 21 zamestnancov MŠ. Oproti roku 2007 je nárast o
18,84% jednak vďaka valorizácii miezd a odvodov a vyplatenia odstupného a
odchodného pri odchode do dôchodku. V príjmovej časti bola odvedená réžia
vo výške 95 tis. Sk.

1 276

97,9

ZOS-zariadenie opatrovateľskej služby (od 1.7.2002), stacionár (od
3.9.2007)
- financované z dvoch zdrojov pre ZOS a jeho prevádzku štát a
pre stacionár mesto. Na údržbu objektu bolo zafinancovaných 384 tis. Sk,
pričom 250 tis. Sk bol dar na zakúpenie okien a 134 tis. financie mesta. na
vybavenie interiéru bola dotácia štátu vo výške 310 tis. Sk s dofinancovaním
mesta 209 tis. Sk. Celkové čerpanie rozpočtu 94% vo výške 4923 tis. Sk
nebolo dočerpané v kapitálovej položke zakúpenia strojov a zariadení vďaka
výhodnejším cenám a vďaka daru neboli čerpané vlastné zdroje. Úsporné
opatrenie vznikajúcej finančnej kríze mierne poznamenalo aj ostatné položky.
Okrem štátnej dotácie na toto zariadenie vo výške 2460 tis. Sk sú v príjmovej
časti aj príjmy z tohto zariadenia vo výške 711 tis. Sk. Zariadenie má kapacitu
16 lôžok zvýšenú z 12 lôžok, v roku 2008 sa tam vystriedalo 71 občanov.

5 237

94

DOS-denná opatrovateľská služba (od 1.1.2003) - v zariadení bývalo 27
občanov. Pokračovala rekonštrukcia objektu, na jeho údržbu v roku 2008
mesto vynaložilo 221 tis. Sk a opatrovateľská služba sa zabezpečovala v 28
rodinách.
Úspora nastala v čerpaní mzdových výdavkov z dôvodu
nenaplnenosti stavu zamestnancov ale aj ako úsporné opatrenie v položkách
tovary a služby.

2 289

89,2
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Hmotná núdza a dávky sociálnej starostlivosti - obsahuje sociálne zamerané
výdavky na rodinné prídavky, hmotnú núdzu či osobitného príjemcu
financované štátom ale aj na dávky sociálnej starostlivosti - sociálnu pomoc,
príspevok pri narodení dieťaťa financované mestom. Tieto dávky závisia od
skutkovej podstaty ich vzniku a od toho sa odvíja aj ich plnenie.
Celkovo ZOS, DOS a dávky sociálnej starostlivosti zaznamenali aj napriek ich
neplneniu voči rozpočtu 2008 nárast 8,64% oproti roku 2007.
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952

67,4

Financovanie kapitálových výdavkov v roku 2008 bolo v zmysle rozpočtových pravidiel
dôsledne sledované tak, aby neboli kapitálové zdroje využívané na bežné výdavky ale naopak, bežné
príjmy dopĺňali kapitálové zdroje. Finančná kríza spôsobila zmenu týchto pravidiel až v roku 2009.
III. B c) výdavkové finančné operácie
dopĺňajú výdavkovú časť a predstavujú splátky istín prijatých úverov (ŠFRB na výstavbu
bytových jednotiek a DEXIA za MsPBHaS na tepelné zariadenia) v celkovej výške 5 026 tis. Sk a
splátky leasingových istín za TS Mesta Svit na nákladné vozidlo vo výške 378 tis. Sk a za MsP vo
výške 67 tis. Sk, za MsÚ vo výške 52 tis. Sk.
Mesto má v súčasnej dobe prijaté tri úvery od ŠFRB na bytovú výstavbu v celkovej výške
77421 tis. Sk, ktorých zostatok k 31.12.2008 je 72 165 tis. Sk a jeden úver od DEXIE za MsPBHaS
Svit na tepelné zariadenia v celkovej výške 17 754 tis. Sk so zostatkom k 31.12.2008 14 875 tis. Sk.

IV. Z Á V E R
V závere roka 2008 malo Mesto Svit schválené úspešné projekty pre nasledujúce obdobie a
to: rekonštrukcia obidvoch základných škôl a verejného osvetlenia v celkovej výške 74 934 tis. Sk a
jedná sa teda o aktivity na toto mesto veľkého rozsahu znamenajúce aj v rokoch finančnej a
hospodárskej krízy záruku rozvoja a zhodnocovania majetku mesta Svit a vo vzťahu k roku 2008,
ktorý bol poznačený krízou až vo svojom závere, je to 91,28% z kapitálového rozpočtu pričom na
krytie v roku 2008 bol použitý aj úver vo výške 33 114 tis. Sk. Na rok 2009 a ďalšie roky sú
rozpracované ďalšie aktivity týkajúce sa výstavby a rozvoja mesta Svit:
- Rekonštrukcia Penziónu II na nájomnú bytovku
- Úprava 4 bytov v Mladosti
- Cesty a chodníky
- Jednodňová chirurgia
- Rekonštrukcia Domu kultúry
a iné ďalšie priority, ktoré sú živým materiálom vychádzajúcim predovšetkým z požiadaviek a
potrieb občanov Mesta. Žiadosti o dotácie na spolufinancovanie jednotlivých aktivít sú
pripravované aj do ďalších období či už sa to týka Domu dôchodcov vo Svite na Podskalke alebo
kompostárne, či rekonštrukcie už uvedeného Penziónu II. na bytový dom.
Súčasná svetová finančná a hospodárska kríza sa týka nás všetkých, predstavuje určité
riziko, ktoré je potrebné akceptovať a dnes sa nedá povedať ako dlho. Napriek tomu je potrebné
mobilizovať všetky svoje zdroje, nezastaviť sa, len prehodnotiť priority, smer a zdroje ich
financovania. Mesto má bezprostredne nasledujúce roky istý rozvoj vďaka aktivitám zo strany
manažmentu získať dotácie tam, kde vlastné zdroje nestačia. Podarilo sa získať nemalé zdroje na
obnovu verejného osvetlenia či rekonštrukcie škôl, priebežne sa monitoruje prísun bežných príjmov
do rozpočtu, sledujú a prehodnocujú sa výdavky vo výdavkovej časti. Práci s rozpočtom sa venuje
nemalo času tak, aby sa mesto vo svojom rozvoji nezastavilo a keď bude treba spomaliť, tak len za
takú cenu, aby to úroveň života občanov v meste nezasiahlo, a preto dočasne sa môžu prehodnotiť
kapitálové potreby a okrem tých, čo sú financované zo získaných dotácii a spolufinancovaním
mesta, budú ostatné prehodnotené a zdroje poskytnuté predovšetkým na krytie bežných potrieb
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občana.
Posledné roky v rozpočtoch mesta Svit znamenajú veľké investície do majetku mesta či už do
výstavby resp. prestavby bytových domov, ale aj do objektov v majetku mesta, ktoré slúžia
verejnoprospešným účelom ako sú materské školy, domy kultúry, budova Pošty a mestských
organizácií, verejná zeleň, mestský mobiliár, cesty a chodníky, parkoviská. Nemožno poprieť, že
tieto investície je vidieť. Každoročne sa prerokovávajú priority Mesta a pre rok 2009 boli
prerokované priority, kde na prvé miesta boli zaradené už schválené štátne dotácie a s tým súvisiace
vlastné výdavky. Bežné výdavky týkajúce sa jednak správy, prevádzky a údržby mestských objektov,
samotnej správy mesta, či podujatí organizovaných mestom vo vzťahu k občanovi, občianskym
združeniam či iným organizáciám s neziskovým zameraním, ale aj navonok k iným mestám dokonca
v rámci medzinárodných družobných stykov predstavujú nemalé čiastky s jediným cieľom:
prezentovať a reprezentovať mesto Svit ako mesto schopné zabezpečiť dobré podmienky na život
svojím občanom a zapojiť sa do spoločenského života nielen v rámci nášho štátu ale aj v rámci
Európy, pretože mesto Svit zvládlo svoje úlohy aj ako súčasť SR pri vstupe do Európy.

Vo Svite dňa 22. apríla 2009

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

