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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
“Baťa” zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu vyskózových
vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská Viskózová Továreň. Štatút
mesta obdržal Svit 30. mája 1962. Práve v roku 2009 oslávilo mesto Svit svoje 75. výročie
množstvom podujatí ale hlavnú časť sústredilo do Dni Mesta Svit a vydania knihy o meste Svit pod
názvom História jednej myšlienky, ktorá svojím obsahom a rozsahom je rozhodne dielom, ktoré o
tomto meste napovie dosť informácií.
Počet obyvateľov k 1.1.2012 dosiahol počet 7 605 obyvateľov čo je oproti stavu k 1.1.2011 o
34 obyvateľov viac, oproti stavu k 1.1.2010 o 94 občanov viac. Možno teda zanamenať rast počtu
obyvateľov a jedným z dôvodov je aj snaha Mesta zabezpečiť občanom bývanie aj formou
obstarania nájomných bytov.
Priemyselný park mesta tvoria predovšetkým veľké firmy Chemosvit, a.s., Finchem a.s.,
Energochem a.s., Chemosvit Fólie a.s., Chedos s.r.o., či Tatrasvit, a.s.. Okrem nich však pôsobí v
meste aj niekoľko ďalších, menších a malých firiem.
Mesto je sídlom škôl a školských zariadení. Do organizačnej štruktúry Mesta patria dve
základné školy: Základná škola Mierová, Základná škola Komenského ako aj Základná umelecká
škola ako jeho rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. Vnútroorganizačnými jednotkami sú
dve materské školy so svojími školskými jedálňami a Centrum voľného času. Okrem škôl a
školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto, pôsobí vo Svite aj Združená stredná škola a
Špeciálna škola. V roku 2011 požiadala o súhlas so sídlom aj Súkromná umelecká škola Fantázia a
Mestské zastupiteľstvo jej sídlo v meste Svit uznesením č. 69/2011 aj schválilo, čo znamenalo aj
financovanie z podielových dani počnúc 1.1.2012.
Mesto má vo svojej zriaďovateľskej kompetencii aj príspevkovú organizáciu – Technické
služby Mesta Svit a od 1.1.2008 obchodnú organizáciu BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Svit, ktorý
prevzal na seba všetky úlohy zo zriaďovateľskej listiny MsPBHaS Svit, zrušenej príspevkovej
organizácie v zmysle uzn. 198/2007 k 31.12.2007. Sú to organizácie s právnou subjektivitou.
Mesto Svit je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení samostatný územný
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý
pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všetranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

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 cieľov s vyššími
programami rozvoja a ich zjednotenia na úrovni zástupcov Mesta.” Takto je to uvedené v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Svit (ďalej Program Mesta). Nasledujúca pasáž
obsahuje informácie, ktoré sú zakomponované do Programu Mesta:
Do Programu Mesta bola zakomponovaná hlavne táto problematika:
a) danosti územia, UPD a koncepcia rozvoja mesta
b) stav a modernizácia infraštruktúry (dopravná, obslužná, technická)
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podpora malých a stredných podnikateľov
rozvoj podnikania v oblasti cestovného ruchu
prírodné, historické a kultúrne možnosti mesta a jeho okolia
riešenie nadväzujúcej infraštruktúry a služieb
výber možných oblasti rozvoja
cielená výchova, vzdelávanie obyvateľov a podnikateľov
obnova a rozvoj remesiel, odborných, spoločenských a kultúrnych akcií
riešenie sociálnych problémov v území Mesta
riešenie problému kanalizácie, čističky a životného prostredia
získavanie potencionálnych investorov
komplexné zveľadenie centra a priestranstiev Mesta
ochrana životného prostredia

Hlavné ciele v meste Svit
1. zlepšenie základnej infraštruktúry
- zlepšenie dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
- zlepšenie občianskej infraštruktúry
2. rozvoj podmienok a podnikania
- tvorba podmienok podnikania
- rozvoj spolupráce s podnikateľmi a propagácia mesta
- rozvoj ľudských zdrojov pre podnikanie
3. rozvoj cestovného ruchu
- tvorba koncepcie a propagácie rozvoja cestovného ruchu
- budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
- podpora aktivít pre rozvoj cestovného ruchu
4. zlepšenie kvality životného prostredia
- dobudovanie odpadového hospodárstva
- revitalizácia a zveľadenie mesta
- ochrana životného prostredia
Zabezpečovanie stratégie Mesta definovanej cieľmi:
a) Stanovením hlavných rozvojových aktivít (Typové projekty, ktoré budú ďalej upresňované)
b) Stanovením plánu (priority, finančné a časové ohodnotenie, postup aktivít)
c) Organizáciou a manažmentom programu

1.3 Orgány samosprávy
Samosprávu Mesta Svit vykonávajú jeho obyvatelia okrem iného aj orgánmi Mesta, ktorými
sú Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta Svit. Mestské zastupiteľstvo mesta Svit tvorí v tomto
funkčnom období 12 poslancov, čo potvrdili aj voľby v roku 2010. Mesto má zo Štatistického úradu
SR pridelené samostatné IČO 00326607, má z Daňového úradu pridelené aj DIČ 2021212754.
Mesto nie je platcom DPH. V Meste pracuje aj Mestská rada a Mestský úrad, ktorý je výkonným
orgánom Mesta.
Mesto hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov a
jeho rozpočet, ktorý sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na príslušný rok, je tvorený v zmysle
Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z.z. o
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rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. Mesto vedie akruálne
účtovníctvo, pripravuje aj programový rozpočet s cieľmi a zámermi, ktoré sa hodnotia polročne
monitorovacou správou a k 31.12. aj ročnou hodnotiacou správou. Od 1.1.2009 v mene EURO (€).
Za rok 2009 bola robená prvýkrát aj konsolidácia Mesta Svit a v roku 2010 spracovaný Súhrnný
výkaz vzájomných vzťahov so štátnou správou.
Kompetencie samosprávy sa rozšírili v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z.v znení zmien a
doplnkov, keď prešli kompetencie štátu na mestá a obce, čo malo výrazny dopad aj na rozpočet
Mesta už od roku 2002. Postupne prechádzali na Mesto od 1.2.2002 kompetencie zo štátu:
a) matrika
b) školstvo
- ZŠ vrátane klubov a ŠJ, ZUŠ, MŠ, ŠJ MŠ, CVČ
c) sociálna pomoc
- ZOS a DOS
d) stavebníctvo (stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad pre miestna komunikácie a účelové
komunikácie) - Spoločný stavebný úrad Svit
e) životné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami a
ochrana ovzdušia)
f) hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
Financovanie týchto kompetencií sa odlišovalo podľa zdroja financovania: prenesené
kompetencie financované cez štátnu správu (OÚ resp. KÚ) alebo originálne kompetencie
financované vrámci fiškálnej decentralizácie priamo cez podielové dane resp. podiel obcí a miest
na dani z príjmu FO v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 O rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve či 564/2004 O rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení zmien a doplnkov. Štruktúra výdavkovej časti rozpočtu sa rozčlenila v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou takto:
MsZ a MsÚ, kontrola, audit
Matričný úrad
finančné služby
Technické služby mesta Svit (príspevková organizácia s právnou subjektivitou)
Mestská polícia
Požiarna ochrana
Odvoz TKO
Výstavba mesta
Rozvoj mesta - Územný plán
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Svit (obchodná organizácia s právnou subjektivitou)
Rekreačné a športové služby
Mestská knižnica
Kultúra, ZPOZ
Noviny, rozhlas - média
Príspevky neziskovým organizáciam
Materské školy
Školské jedálne MŠ
Základné školy (rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou)
Školenia, kurzy, semináre
Základná umelecká škola (rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou)
Centrum voľného času
Zariadenie opatrovateľskej služby + Stacionár
Dom opatrovateľskej služby
Sociálne dávky

1.4 Organizačná
strana štruktúra
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Hlavný
kontrolór

Mestské
zastupiteľstvo

Mestská
rada

Primátor
mesta
Mestská polícia
(9)

Zástupca
primátora

Spoločný obecný úrad
(3)

Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov

Príspevkové a rozpočtové
organizácie s právnou
subjektivitou a obch. spoločnosti
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 finančná, správy mestského
majetku, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu
Komisia pre ZPOZ

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
a sociálnych činností
Vedúci oddelenia ( 1 )
Úsek evidencie obyvateľstva ( 1 )
Úsek sociálnej starostlivosti – sociálny
terénny pracovník ( 1 )
Úsek organizačných vecí, PO, CO
a vnútornej správy ( 1 )
Matričný úrad, osvedč. listín, podpisov ( 1 )

Upratovanie
Upratovačky ( 0,6+0,6+0,6 )
Zariad. opatrovateľskej služby
Vedúci ZOS ( 1 )
Zdravotné sestry, pom. sila ( 7+1 )
Denný stacionár pre dospelých
Zdrav. sestra, opatrovateľka ( 1+1 )
Pomocná sila ( 1 )

Dom opatrovateľskej služby,
opatrovanie v domácnostiach
Vedúci DOS ( 1 )
Opatrovateľky DOS ( 2 )
Opatrovateľky domácnosť ( 8 )
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Prednosta MsÚ

Sekretariát primátora, podateľňa
MsÚ ( 1 )

Právnik MsÚ
(1)
Oddelenie správy majetku mesta a ekonomických
činností
Vedúci oddelenia ( 1 )
Úsek finančný ( 2 )
Úsek správy daní a poplatkov ( 1 )
Úsek miezd a personalistiky ( 1 )
Úsek hlavnej pokladne MsÚ ( 1 )
Úsek správy majetku mesta ( 2 )
Úsek správy počítačovej siete a výpočtovej techniky( 1 )
Úsek fakturačný a evidencie majetku mesta ( 1 )
Oddelenie životného prostredia a technických
činností
Vedúci oddelenia ( 1 )
Úsek investičného rozvoja ( 1 )
Úsek územného plánovania, technickej infraštruktúry
a životného prostredia ( 1 )
Úsek bytovej politiky a životného prostredia ( 1 )

Oddelenie kultúrnej, športovej a školskej činnosti
Vedúci oddelenia, školstvo, mládež a šport ( 1 )
Úsek kultúrno-výchovnej činnosti a mediálny ( 1 )
Mestská knižnica
Vedúci knižnice, knihovníci ( 3 ), upratovačka ( 1 )
Školské zariadenia bez právnej subjektivity
Centrum voľného času ( 1+1 )
MŠ Mierová Svit ( 1+13+3,5 )
MŠ Školská pod Skalka ( 1+3+1 )
ŠJ MŠ Svit, Pod Skalka (1+3+1)

MESTO SVIT
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Rozvoj v Meste Svit vychádza z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Svit v náväznosti
na Územný plán rozvoja Mesta. Požiadavky kapitálového charakteru týkajúce sa predovšetkým
zvelaďovania majetku Mesta sa sústreďujú v Pláne priorít, ktorý je predkladaný na Mestské
zastupiteľstvo a zoraďuje podľa dôležitosti a naliehavosti. Po posúdení a doplnení možnosti
financovania a zdrojov sa priority dostávajú do Rozpočtu Mesta. Najmä v Programe 1 –
Plánovanie, manažment a kontrola, 12 – Prostredie pre život, 13 – Byty a nebytové priestory. Dňa
23.2.2012 na svojom zasadaní Mestské zastupiteľstvo vo Svite vzalo na vedomie plan investičných
priorít mesta na obdobie roka 2012 uznesením č. 33/2012. Plán priorít Mesta obsahoval v roku
2012 sumarizáciu 50 úloh, ktoré boli v priebehu roka kontrolované, aktualizované – viď príloha č. 4
tejto Výročnej správy. Do rozpočtu je však možné podľa priority uviesť len tie, na ktoré sú zdroje
financovania. Tak v roku 2012 boli prijímané rozpočtové opatrenia, ktoré finančne riešili a vecne
napĺňali úlohy plánu s najvyššou prioritou.
Pre rok 2012 mali najvyššiu priority aktivity, na ktoré Mesto získalo 95% dotáciu. Ukončovali
sa dofinancovaním dotáciou ešte projekty z rokov 2010 a 2011:
Rozdelenie kapitálových výdavkov
podľa funkčnej klasifikácie
Projekt na riešenie BRO
Projekt na revitalizáciu VP
Mestská tržnica
kúpa budovy bývalej SOŠ
Projektová dokumentacia

Rozpočet
2012
v€
2 985 654
970 803
17 658
50 000
22 400

Skutočnosť
k 31.12.2012 v €
1 577 042,92
957 843,09
16 738,83
50 000,00
16 077,76

% plnenia

52,82
98,67
94,79
100,00
71,78

Použité skratky v tabuľke: BRO – biologicky rozložiteľný odpad
VP – verejné priestranstva
SOŠ – Stredná odborná škola
Bol finančné ukončený Projekt Riešenie kvality ovzdušia v meste Svit prostredníctvom
modernej čiastiacej techniky miestnych komunikácií bol v uznesení o Rozpočte na rok 2012
schválený v plnom rozsahu pre rok 2012. Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je
Ministerstvo životného prostredia. Rozpočtu pre rok 2012 sa dotkol jedine formou refundácie
prostriedkov uhradených Mestom v roku 2011 vo výške 49 371,68 €, ktoré boli Mestu Svit vrátené a
využité ako zdroj krytia výdavkov roka 2012 (čiastočná úhrada kúpy budovy bývalej SOŠ v
kapitálovej časti). Celková hodnota Projektu zrealizovaného v roku 2011 k zúčtovaniu
predstavovala čiastku 944 280 €, z toho 856 368 € ako nenávratný finančný príspevok a 49 940 €
ako spoluúčasť Mesta.
Podobne v Projekte Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Svit bol rozpočet
postavený s predpokladom plnenia na 100%. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia
SR, spolufinancovanie je z Kohézneho fondu EÚ. Celková hodnota projektu 3 340 074,59 €, z toho
nenávratný finančný príspevok predstavuje čiastku 3 173 070,86 €. V priebehu samotnej realizácie
stavebnej časti však dochádzalo k časovému sklzu, a tak bol tento projekt v stavebnej časti
zrealizovaný len v minimálnej hodnote (7 tis. €). Technologická časť je splnená takmer na 100 %.
Celý projekt je z uvedeného dôvodu splnený na 52,82%. Napriek uvedenej skutočnosti je k dátumu
31.12.2012 reálne aj časové naplnenie realizácie projektu.
Tretím rozpracovaným projektom v roku 2012 bol Projekt Revitalizácia verejných
priestranstiev v centrálnej zone mesta Svit – námestia a ulíc s ním spojených. Poskytovateľom
príspevku je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Projekt je spolufinancovaný z
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Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Celková hodnota Projektu
predstavuje čiastku 1 021 234,40 € a z toho je nenávratný príspevok 934 586,07 €. Tento Projekt je
prakticky realizačne ukončený. Zostáva posledná žiadosť o nenávratných finančný príspevok vo
výške 37459,59 € a jej úhrada sa predpokladá v roku 2013.
Mesto za spolupráce s Technickými službami zrealizovalo zriadenie Mestskej tržnice.
Celkový projekt bol v hodnote 16 738,83 €.
Mestská polícia je vybavená kamerovým systémom, ktorý bude tiež predmetom investovania,
rozširovania či skvalitňvania, aby sa tak naplnil jeden zo zámerov Mesta – vytvorenie lepších
podmienok pre ochranu občana a majetku. V roku 2012 to predstavovalo čiastku 955,20 € na nákup
a montáž kamery pri Dome kultúry na Námestí J.A.Baťu. Tento projekt je pokračovaním roka 2011
a je aj naďalej otvorený ďalšiemu rozšíreniu v nasledujúcich obdobiach.
Na projektové dokumentácie bolo v priebehu roka vynaložených celkom 25 062,32 €, z toho
v zmysle platnej Smernice bol refundovaná čiastka 8 974,56 € od žiadateľov zmien ÚPRM, tak vo
výdavkovej časti Mesta zostala čiastka 16 077,76 €. Najväčší výdavok bol na ÚPRM t.j. vo výške
22 453,50 €, na ktorý Mesto získalo dotáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR vo výške 2 400 € a už spomínaná úhrada výdavkov žiadateľov vo výške 8 974,56 € znížila
výdavok Mesta na 11 078,94 € na zmenu ÚPRM. Bola spracovaná projektová dokumentácia na
výstavbu cestnej komunikácie na sídlisku „E“ ako aj dokumentácia pre Zariadenie opatrovateľskej
služby v mesta Svit – riešenie havárijného stavu plynového kotla.

3. R O Z P O Č E T

MESTA V ROKU 2012

Pre rok 2009 sa po prvýkrát v súlade s platnou legislatívou vypracoval Programový rozpočet pre
roky 2009-2011 tak, aby obsahoval zámery, ciele a merateľné ukazovatele a aby nadväzoval na
strategické dokumenty Mesta. V roku 2012 to bol Programový rozpočet Mesta Svit vypracovaný na
roky 2012-2014 schválený ako programový uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svite č.
188/2011 dňa 14.12.2011 ako vyrovnaný rozpočet finančnými operáciami vo výške 9 969 364 €
vrátane zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. Následne bol v priebehu roka uzneseniami
MsZ a v súlade s uznesením 164/2007 o kompetenciách primátora mesta upravený na 10 226 846 €,
Úpravy rozpočtu prebiehali v súlade s uzneseniami MsZ cez 47 rozpočtových opatrení schválených
Mestským zastupiteľstvom a rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora v priebehu roka
uvedených v prílohe č.3 Poznámok vrámci účtovnej závierky a v súlade s §14 zák. č. 583/2004Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. O týchto rozpočtových
opatreniach je vedená v súlade s vyššie citovaným zákonom operatívna evidencia, ktorá je prílohou
Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2012.
Programová štruktúra takto schváleného Programového Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2012:
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
ZÁMER: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či
návštevníkov mesta
podprogramy:
1.1. Plánovnie -Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta (ďalej PHSR), strategické
plánovanie
-Územný plán rozvoja Mesta (ďalej ÚPRM), projekty
1.2. Manažment a kontrola
-výkon funkcie primátora a kontrolóra, repre, dotácie primátora
1.3.Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach
1.4. Audit, štúdie, posudky
2. PROPAGÁCIA A MARKETING
ZÁMER: Propagácia a prezentácia mesta Svit
podprogramy:
2.1. Propagácia
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2.2. Marketing – DNI MESTA
3. INTERNÉ SLUŽBY MESTA
ZÁMER: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy
podprogramy:
3.1. Zasadnutia orgánov Mesta - odmeny poslancov MsZ
3.2. Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami
3.3. Hospodárska správa hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta
- zmluvy, posudky a expertízy
- nákup pozemkov
- nákup budov
3.4. Mestský informačný systém
- nákup techniky
- údržba techniky
4. SLUŽBY OBČANOM
ZÁMER: Zabezpečiť kvalitné služby občanov
podprogramy:
4.1. Organizácia občianskych obradov (ZPOZ)
4.2. Činnosť matriky
4.3. Register obyvateľov – dotácia štátu
4.4. Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit
4.5. Vysielacie a vydávateľske služby (TV a noviny)
4.6. Malá obecná služba
5.BEZPEČNOSŤ A PORIADOK
ZÁMER: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov 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. Zneškodňovanie odpadu – kompostovanie
7. DOPRAVA
ZÁMER: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov
podprogramy:
7.1. Mestská hromadná doprava
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 – Mierová
9.1.2 Materská škola – Školská
9.2 Základné školy
prvky
9.2.1 Základná škola – Komenského
9.2.2 Základná škola – Mierová
9.2.3 Vzdelávanie učiteľov, Deň učiteľov
9.3 Vzdelávacie aktivity počas voľného času
prvky
9.3.1 Školský klub detí – ZŠ Komenského
9.3.2 Školský klub detí – ZŠ Mierová
9.3.3 Centrum voľného času
9.4 Školské jedálne
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prvky
9.4.1 Školská jedáleň – ZŠ Komenského
9.4.2 Školská jedáleň – ZŠ Mierová
9.4.3 Školská jedáleň - MŠ
9.5. Základná umelecká škola
9.6. Školské ihriská
9.7 Dotácie do oblasti školstva
10. KULTÚRA
ZÁMER: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov
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. Plaváreň
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, Spoločný obecný úrad
12.4. Verejná zeleň
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
14. SOCIÁLNE SLUŽBY
ZÁMER: Pomoc obyvateľom 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 opatrovateľskej služby
14.5. Opatrovateľská služba v byte občana
15. PODPORNÁ ČINNOSŤ
ZÁMER: Efektívna administratíva správy mesta
15.1. Správa mesta – MsÚ
15.2. Transakcie verejného dlhu (0170)
15.3. Finančná rozpočtová oblasť (0112)

Hodnotenie tohto rozpočtu bolo vo forme Monitorovacej správy k 30.6.2012, a k 31.12.2012
predložená Hodnotiaca správa ako súčasť Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2012.
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 2008 je viditeľný nárast.
Príjmová a výdavková časť sú vrátane finančných operácií.. Ukazovateľ nehovorí o výsledku
hospodárenia Mesta len o disponibilných zdrojoch a ich využívaní, 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. Tabuľka predstavuje príjmovú a
výdavkovú časť vrátane týchto finančných operácii.
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Rozpočet Mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií Mesta v príslušnom rozpočtovom
roku a je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočet, rozpočtový proces, pravidlá
rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu ako aj finančné vzťahy
medzi štátnym rozpočtom, rozpočtom mesta, rozpočtami obcí a miest navzájom ako aj ich vzťah k
iným právnickým a fyzickým osobám sa riadia zákonom č. 523/2004 Z.z O rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákonom č. 583/2004 Z.z. O
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zmien a doplnkov. Okrem týchto zákonov sa Mesto riadi ďalšími právnymi predpismi vrátane
všeobecne záväzných nariadení na jeho území, ktoré riešia jednotlivé oblasti činnosti samosprávy.
Od 1.1.2008 prešlo Mesto ako všetky mestá a obce v zmysle platných právnych predpisov na
akruálne účtovníctvo cez prevodový mostík, ktorý je kompletne uvedený v Poznámkach k účtovnej
závierke a teda je prílohou Záverečného účtu Mesta Svit a Výročnej správy za rok 2008, ktorý bol
prvým rokom akruálneho účtovníctva a bol prvým rokom prípravy programového rozpočtu na roky
2009, 2010 a 2011, bol rokom prípravy na prechod z Sk a novú menu Euro, ktorý sa uskutočnil k
1.1.2009. Rok 2009 bol zase prvým rokom po prechode na novú menu Euro a súčasne prvým rokom
konsolidovanej účtovnej závierky združujúcej s Mestom aj jeho organizácie. Je to veľká zmena v
samotnom princípe sledovania hospodárenia Mesta a jeho organizácií či už programovým
rozpočtovaním alebo samotnou konsolidovanou závierkou. Rok 2012 je teda štvrtým rokom
platnosti meny EURO, programového rozpočtovania a konsolidácie Mesta ako celku. Po tretíkrát sa
konsolidovali výsledné čísla Mesta Svit aj vo vzťahu k štátnym orgánom formou výkazu vzájomných
vzťahov. Súčasne s týmito zmenami prebiehal rok ako každý iný tak, aby boli riešené všetky úlohy a
problémy samosprávy.
Veľkým zásahom do hospodárenia je aj svetová finančná a hospodárska kríza, ktorá začala v
závere roka 2008 a znamenala zmeny vo finančných vzťahoch. Aj keď jej prejavy sa začali ešte len
na bežnom živote ukazovať, bol to jasný signál do budúcich rokov teda aj do roku 2009, 2010, 2011,
2012, ktorých sa táto kríza dotkla. Už v priebehu roka 2008 bolo nutné myslieť hlavne pri príprave
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rozpočtu na nasledujúce roky s rezervou na prichádzajúci tok peňažných prostriedkov a na
hospodárenie s nimi. Tak ako Rozpočet Mesta Svit pre rok 2012, tak ako aj Rozpočet Mesta Svit pre
predchádzajúce roky predtým, bol rozpočet Mesta Svit postavený opatrne predovšetkým v bežnej
časti. Dopad svetovej finančnej a hospodárskej krízy sa prejavil aj v roku 2012. Mesto už v prvom
polroku riešilo scénar na dopad tejto krízy a prijalo niekoľko opatrení na elimináciu jej dopadu.
Rozpočtové krízové opatrenie zmenilo Rozpočet po oboch stranách, t.j. zredukovalo výdavky na
nevyhnutné minimum, čo je v niektorých prípadoch aj na škodu veci, ale Mesto sa nechcelo dostať
do finančných problémov. Kým sa táto situácia nezmení, je tento princíp opatrnosti namieste.
Nasledujúca tabuľka dáva prehľad o závere hospodárenia za rok 2012 a je podrobnejšie
popísaná aj v rámci Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2012 a Hodnotiacej správy Mesta Svit za
rok 2012.
MESTO SVIT – Hospodárenie za 01-12/2012 – REKAPITULÁCIA v eurách
PRÍJMY

Pôvodný rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

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

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

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

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

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

4. FINANČNÉ a ÚČTOVNÉ VÝKAZY
Mesto spracovalo k 31.12.2012 tieto výkazy ako účtovnú závierku Mesta Svit za rok 2012, ktorú
spolu s poznámkami odovzdáva na Daňový úrad Prešov, Pobočka Poprad:
Účtovné:
Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2012 – príloha č. 3
Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 - príloha č. 4
Finančné:
FIN 1-04
Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej spravy k 31.12.2012
FIN 3-04
Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa
sektorov k 31.12.2012
FIN 4-01
Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov k
31.12.2012
FIN 5-04
Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej spravy podľa rezidentov a meny k
31.12.2012
FIN 6-04
Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej spravy podľa splatnosti k
31.12.2012
FIN 7-04
Finančný výkaz o prírastu a ubytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu
verejnej spravy k 31.12.2012
Všetky tieto výkazy sú prílohou Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2012 a v rámci Záverečného
účtu je rozpísaná aj BILANCIA AKTÍV A PASÍV - Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 ako aj Úč ROPO
SFOV 2-01 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 za individuálnu účtovnú závierku Mesta Svit za rok
2012.

5. DLH MESTA
Mesto znížilo svoje záväzky k 31. 12. 2012 oproti stavu k 31.12.2011 o 21,51 % a to
predovšetkým v rámci krátkodobých záväzkov v splatnosti (faktúry veľkých súm v rámci projektov
EÚ) na prelome rokov 2011/2012, ktoré boli v roku 2012 uhradené a tým bol pokles až o 906 tis. €.
Druhým dôvodom poklesu záväzkov boli splátky úverov za rok 2012, ktoré ku koncu roka 2012 v
rámci úverov ŠFRB vykazujú zostatok 3 756 858,30 € a bankový úver so zostatkom 111 492,27 €.
Do kategórie záväzkov patrí aj stav sociálneho fondu t.j. 11 604,02 €, zákonné dlhodobé rezervy so
stavom 46 526,09 € a zúčtovanie subjektov verejnej správy (VS) vo výške 23 311,89 €. V rámci tohto
zúčtovania sa jedná o nedočerpané dotácie roka 2012, ktoré je možné dočerpať do 31.3.2013.
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V súčasnej dobe spláca Mesto Svit päť úverov zo ŠFRB na výstavbu bytových domov a jeden
bankový úver (Prima banka a.s.) za bývalú príspevkovú organizáciu MsPBHaS Svit v tomto zložení:
a)Mesto podpísalo 5.3.2002 úverovú zmluvu č. 706/635/2002 so ŠFRB na výstavbu 26bytovej jednotky vo Svite, Záhradná ul. 890/10,11. K 31.12.2012 zostatok istiny úveru predstavuje
291 565,76 €, pričom na istine od začiatku bolo splatených 76 090,09 € a na úrokoch 121 599,30 €.
Úver je splatný v roku 2032.
b) Na výstavbu 30 bytovej jednotky vo Svite, Kpt. Nálepku 941/109,110 bola 11.10.2004
podpísaná úverová zmluva č. 706/735/2004 so ŠFRB uzn. MZ č. 9,10,11/2004. K 31.12.2012 boli
splatené úroky celkom 67 888,26 € a istina celkom 185 088,94 € (95 splátok). Zostatok úveru k
31.12.2012 je 619 631,24 €. Úver je splatný v roku 2034.
c) Mesto prijalo na výstavbu 80 bytovej jednotky vo Svite, Jilemnického ul. 838/36,37.
Ďalší úver od ŠFRB č.zml. 706/574/2007. Do konca roka 2012 bolo uhradených 62 splátok. Na
istine bolo splatených 207 158,43 € a na úrokoch 71 532,81 €. Zostatok úveru k 31.12.2012 je
1 190 371,94 €. Splatnosť úveru je v roku 2037.
d) V roku 2009 (15.5.2009) podpísalo Mesto Svit ďalšiu úverovú zmluvu č. 706/455/2009 so
ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu – 36 bytovej jednotky vo Svite, Ul. Fraňa Kráľa
271/13. Do 31.12.2012 bolo uhradených 42 splátok: istina vo výške 92 191,63 € a úroky vo výške
30 560,14 €, pričom zostatok istiny úveru k 31.12.2012 predstavuje čiastku 816 483,55 €. Úver je
splatný v roku 2039.
e) V roku 2010 (17.6.2010) podpísalo Mesto Svit ďalšiu úverovú zmluvu č.706/687/2010 so
ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu – 30 bytovej jednotky vo Svite, Štúrova ul. 986/46A,
46B. Do 31.12.2012 bolo uhradených 28 splátok. Istina vo výške 60 334,19 € a úroky vo výške
20 641,53 €. Zostatok úveru-istiny k 31.12.2012 prestavuje čiastku 838 805,81 €. Úver je splatný
v roku 2040.
V roku 2012 boli zrealizované všetky zazmluvnené splátky istín aj s úrokami, čo
predstavovalo čiastku 277 660,81 € a celkový zostatok istín úverov ŠFRB bol k 31.12.2012 vo výške
3 756 858,30 € na účte 479. Tieto úvery sa nezapočítavajú do celkového dlhu mesta na účely zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde je uvádzaný len súhrn záväzkov, vyplývajúcich
zo zo splácania istín návratných zdrojov financovania a suma ručiteľských záväzkov mesta (viď.
odsek č. 5 Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2012) k 31.12. rozpočtového roka.
Mesto prevzalo bankový úver za MsPBHaS Svit na technológiu pre dodávku tepla a TÚV,
(príspevková organizácia uzn. MsZ č. 198/2007 zrušená). V roku 2012 bola splatená na tomto
úvere istina 95 564,28 € (pravidelná ročná splátka istiny) a úroky vo výške 5 616,01 €, zostatok
úveru k 31.12.2012 je 111 492,27 €. Úver je splatný 20.02.2014.
Celkom za týchto 6 úverov (z toho 5 vo vzťahu k ŠFRB) k 31.12.2012 na istine bez úrokov
zostáva uhradiť 3 868 350,57 €. Pre výpočet úverového zaťaženia Mesta Svit sa berú do úvahy
bežné príjmy minulého roka – rok 2012 t.j. 4 778 808,22 € (započítané aj bežné transféry)
Podiel k bežným príjmom
% celkovej sumy dlhu
% ročných splátok istín

Vrátane ŠFRB
80,951%
4,67%

bez ŠFRB
2,33%
2,00%

V priebehu roka 2012 nevyužívalo mesto žiadny kontokorentný úver na preklenutie časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami, lebo finančná situácia mesta si v priebehu roka nevyžiadala
čerpanie takého úveru. Problémy s nedostatkom finančných zdrojov z dôvodu svetovej krízy sa
riešili hlavne úspornými opatreniami.
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6. VÝZNAMNÉ SKUTOČNOSTI OVPLYVŇUJÚCE HOSPODÁRENIE
MESTA
Mesto Svit do pôvodného rozpočtu zapojilo doplnenie príjmov z fondov Mesta (fond rozvoja
a rezerv, investičný fond, fond rozvoja bývania) vo výške 301 780 €. Dňa 19.12.2012 boli a účet
Mesta pripísané prostriedky z predaja pozemkov Slovenskej správe ciest vo výške 655 853,40 €.
Táto skutočnosť spôsobila, že Mesto nepoužilo svoje fondy na krytie kapitálových výdavkov, ale
rozpočtovým opatrením nahradilo tento zdroj zdrojom z predaja pozemkov. To zmenilo celú filozófiu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2012 tak, že príjmové finančé operácie zostali len vo výške 4126 € t.j.
nevyčerpaných dotácií z roku 2011, dočerpaných do 31.3.2012. Zdrojom krytia kapitálových
výdavkov bol príjem z predaja pozemkov. Rozpočet tejto položky bol upravený na 699 115 € a
splnený na 699 114,76 € t.j. 100 %. Vzhľadom k tomu, že prostriedky boli pripísané až 19.12.2012,
znamenali Rozpočet Mesta Svit pre rok 2012 ako prebytkový, pričom pôvodný rozpočet bol
vyrovnaný.
Hospodárenie Mesta Svit tak, ako aj ostatných miest, je ovplyvnené predovšetkým súčasnou
finančnou a hospodárskou svetovou krízou, ktorá znamená veľký zásah už od roku 2009. V rozpočte
Mesta Svit sa prejavuje predovšetkým v časti bežných výdavkov, lebo zamená nižšie bežné príjmy.
Nie je to len v položke plnenia podielových daní, ale aj v schopnosti platiť svoje záväzky u fyzických
či právnických osôb. Jej vplyv Mesto vníma, je to predovšetkým obmedzovanie bežných výdavkov,
ktoré sú schvaľované v nevyhnutnej miere resp. vo výške, ktorú finančné zdroje umožňujú.
Každoročne sú prehodnocované možnosti financovania týchto potrieb a formou opatrení sú riešené
v rozpočte príjmovej ale aj výdavkovej časti reagujúc tak na aktuálny vývoj príjmov. Tak ako v roku
2011 ani v roku 2012 nebolo možné riešiť situáciu doplnením z fondov na bežné výdavky, a tak
úsporné opatrenia boli hlavným smerom, ktorým sa dalo uberať z dôvodu nedostatku zdrojov.
(Mesto využilo možnosť legislatívnej dočasnej zmeny rozpočtových pravidliel Zákonom č. 54/2009
Z.z., ktorý novelizuje s účinnosťou od 1.3.2009 do 31.12.2010 zákon č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zmien a doplnkov použiť finančné operácie na vykrytie bežných výdavkov). To ovplyvňovalo činnosti
Mesta, kde by sa za iných okolnosti mohla vyvíjať širšia aktivita, či viac uspokojovať predovšetkým
požiadavky občanov, občianskych združení ale aj samotnej správy Mesta. Prehodnocovali sa
výdavky z pohľadu nevyhnutnosti a závažnosti. Boli uprednostňované prostriedky na bežnú údržbu
majetku, aby tak nevznikali škody, ktoré by mohli v budúcnosti znamenať oveľa vyššie požiadavky.
Priebežne bola pod odborným dohľadom aj spotreba energii zariadení v majetku mesta s tým, že
výdavky na energie škôl, školských zariadení, sociálnych zariadení sa financovali bez dopadu na
chod prevádzky a s dôrazom na kvalitu užívania týchto zariadení. Ďalším spôsbom znižovania
potreby zdrojov bolo aj uplatňovanie elektronických aukcií pri nákupe vytypovaných tovarov a
služieb.
V konečnom dôsledku tak ako v roku 2009, 2010, 2011 ani v roku 2012 Mesto Svit
nepoužívalo žiadny úver na preklenutie finančných problémov, pričom boli priebežne
zabezpečované úlohy Mesta. Jediné úvery boli úvery ŠFRB na zabezpečenie výstavby bytových
domov, ktoré sa v zmysle §17 ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítavajú do celkového dlhu Mesta.
Počas týchto rokov prebiehalo aj zhodnocovanie majetku Mesta investičnými akciami
financovanými z vlastných zdrojov Mesta ale v podstatnej miere z nenávratných príspevkov so
spoluúčasťou Mesta. A to je už ďalším významným faktom, ktorý ovplyvňoval hospodárrenie Mesta projekty. Prinášali a prinášajú Mestu finančné zdroje s jeho spoluúčasťou, ale znamenajú aj
potrebu ďalších s tým súvisiacich výdavkov z vlastných drojov. Na hospodárenie Mesta má veľký
vplyv aj skutočnosť, že okrem spoluúčasti je potrebné dočasne financovať z vlastných zdrojov aj
časť výdavkov, ktorá je následne uhradená z dotácie. Časový nesúlad medzi žiadosťou a výdavkom
potom je krytý z vlastných zdrojov Mesta. Napriek tomu prinášajú tieto projekty efekt, ktorý by bez
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nenávratných zdrojov financovania Mesto dosiahlo len v minimálnej miere, v ďalekej budúcnosti
alebo vôbec.
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 pokračovanie a realizáciu týchto aktivít. Pribudli ďalšie aktivity vďaka úspešným
žiadostiam o doplnenie zdrojov Mesta na výstavbu: rekonštrukcia kúpenej budovy na 36-bytovú
nájomnú jednotku a výstavba 30-bytovej nájomnej jednotky za podpory ŠFRB a MVaRR SR ako aj
infraštruktúra k tomuto bytovému domu, revitalizácia verejných priestranstiev Mesta vrátane
námestia, nákup čistiacej techniky – projekt skvalitnenia životného prostredia, prípravná etapa na
realizáciu výstavby zariadenia pre likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu, odstránenie
havárijných stavov v telocvični Základnej školy Mierová vo Svite, šatní Futbalového štadióna vo
Svite. Mesto má každý rok prehodnocovaný Plán priorít, kde bolo začiatkom roka 2012 podľa
stanovenej priority zoradených 50 položiek. Do možnosti rozpočtu sa posúvali akcie podľa
disponibilných zdrojov. V získavaní nenávratných príspevkov bolo vynaložené nemalé úsilie a
možno hodnotiť, že úspešné. V roku 2012 bolo ukončené finančné krytie projektu na zabezepčenie
čistiacej techniky a pokračoval rozpracovaný projekt revitalizácie námestia. V procese realizácie je
aj projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.
Súčasná svetová finančná a hospodárska kríza sa týka nás všetkých, predstavuje určíté
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. V rámci kapitálových príjmov je to už spomínaný príjem z predaja pozemkov v závere
roka 2012. 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, ale aby sa zabezpečila aj bežná činnosť mesta v rámci daných možnosti.

7. Z Á V E R
Mesto vďaka úsporným opatreniam v rokoch 2009 až 2012 ale aj za pomoci svojich fondov
riešilo dopad hospodárskej krízy bez pomoci úverových zdrojov. Nastúpilo skôr cestu úsporných
opatrení bežných výdavkov, ale nezastavilo svoje kapitálové aktivity, ktoré si vyžadovali aj finančnú
spoluúčasť Mesta. Je však nutné podotknúť, že aj v bežnej časti rozpočtu sú tieto opatrenia možné
len dočasne, lebo zastavili resp. pozastavili nákup techniky, inventára, materiálu. Takéto
obmedzenia môžu byť z dôvodu zabezpečenia funkčnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých kapitol
skutočne len dočasným riešením, aby neznamenali aj dopad na úroveň poskytovaných úkonov zo
strany Mesta.
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 verejné prietranstvá, námestie, základné a materské školy, domy
kultúry, budova Pošty a mestských organizácií, verejná zeleň, verejné osvetlenie, mestský mobiliár,
cesty a chodníky, parkoviská. Nemožno poprieť, že tieto investície je vidieť.
Bežné výdavky týkajúce sa jednak správy, prevádzky a údržby mestských objektov, či
podujatí organizovaných mestom vo vzťahu k občanovi, občianskym združeniam či iným
organizáciam s neziskovým zameraním, ale aj navonok k iným mestám, dokonca vrámci
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 SR ale aj v rámci EÚ.
Vo Svite dňa 12. apríla 2013
Vypracovala: Ing. Alena Balogová

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

