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1. Identifikačné údaje obce
Názov: MESTO SVIT
Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
IČO:

00326607

Štatutárny orgán obce: Ing. Miroslav Škvarek, MPH
Webová stránka: www.svit.sk

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Primátor mesta: Ing. Miroslav Škvarek, MPH
Zástupca primátora mesta: Ing. Ivan Zima
Hlavný kontrolór obce: Jozef Mezovský

Obecné zastupiteľstvo: 12 poslancov

Komisie:
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb
a cestovného ruchu
Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna
Komisia výstavby a životného prostredia
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku
Komisia pre Zbor pre občianske záležitosti
Komisia architektúry a urbanizmu

Obecný úrad: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit
Prednosta Mestského úradu: Ing. Stanislav Kopčák
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3. Poslanie, vízie, ciele
Pri formulovaní a stanovovaní stratégie mesta Svit boli zohľadnené schválené
strategické dokumenty na európskej a národnej úrovni. Základným dokumentom je
celoeurópska Stratégia Európa 2020, ktorú schválila Európska rada v marci 2010 a prijala na
summite v júni 2010.
V roku 2015 bol spracovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Svit na roky 2016-2023, ktorý vychádza z
•
•
•
•
•

Územnoplánovacia dokumentácia mesta Svit
Komunitný plán mesta Svit na roky 2015-2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svit
Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015
Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2015,2016,2017

Schválený Programový rozpočet na roky 2015,2016,2017 zahŕňa 15 programov, a to:
1. Program : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
2. Program : PROPAGÁCIA A MARKETING
3. Program: INTERNÉ SLUŽBY MESTA
4. Program : SLUŽBY OBČANOM
5. Program : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK
6. Program : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
7. Program : DOPRAVA
8. Program : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
9. Program : VZDELÁVANIE
10. Program : KULTÚRA
11. Program : ŠPORT
12. Program : PROSTREDIE PRE ŽIVOT
13. Program : BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY
14. Program : SOCIÁLNE SLUŽBY
15. Program : PODPORNÁ ČINNOSŤ
Vzhľadom na vyššie uvedenú štruktúru Programového rozpočtu, ktorá je dodržaná aj pre rok
2016, 2017 bolo dôležité zachovanie obdobnej štruktúry a terminológie pri zostavovaní
strategických dokumentov, čo napomôže k jednoduchšiemu monitoringu a hodnotenia PHSR
mesta v nasledujúcich rokoch.
Strategická časť nadväzuje na závery a výstupy analytickej časti. Strategická časť sa
opiera o výsledky STEEP analýzy a SWOT analýzy spracovanej na základe kvalitatívnych
(rozhovory s členmi pracovných skupín) a kvantitatívnych metód (dotazníkový prieskum
mienky obyvateľstva) a obsahuje víziu a strednodobé rozvojové ciele mesta Svit.
Pri formulovaní a stanovovaní stratégie mesta Svit boli zohľadnené schválené
strategické dokumenty na európskej a národnej úrovni. Základným dokumentom je
celoeurópska Stratégia Európa 2020, ktorú schválila Európska rada v marci 2010 a prijala na
summite v júni 2010.
Pri formulácii stratégie PHSR mesta Svit na roky 2016 – 2023 bola zohľadnená nielen
celoeurópska Stratégia 2020, ale zároveň tematické ciele Európskej komisie v oblasti Politiky
súdržnosti ako aj priority Slovenskej republiky stanovené v dokumente Národná stratégia
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regionálneho rozvoja SR 2020/30. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na roky
2020/30 sformulovala dlhodobú víziu regionálneho rozvoja pre Slovensko, ktorá je:
Vychádzajúc z požiadaviek, priorít, zámerov Európskej Únie, cieľov a priorít
Slovenska a potrieb obyvateľov mesta Svit mesto stanovilo víziu, ktorú chce do roku 2023
dosiahnuť, a tou je:
VÍZIA: „Mesto Svit bude bezpečným, transparentným a atraktívnym mestom, ktoré
cieľavedomým rozvojom zabezpečí ekonomický rast, zvýšenie vzdelanosti a kvalitný život
svojich obyvateľov zohľadňujúc pritom vlastný vnútorný potenciál.“

Pre dosiahnutie stanovenej vízie je potrebné zo strednodobého hľadiska jasnejšie
definovať celkový (globálny) cieľ. Pri stanovení globálneho cieľa treba vychádzať z aktuálnej
socioekonomickej situácie mesta, zo silných a slabých stránok, z príležitostí a potenciálu,
ktoré mesto ponúka s ohľadom na existujúci ľudský, prírodný, kultúrny a inovačný potenciál.
GLOBÁLNY CIEĽ: „Vytvorenie podmienok pre zvýšenie vzdelanostnej úrovne
obyvateľstva, zlepšenie infraštruktúry, podpory výskumu, inovácii a cestovného ruchu za
účelom dosiahnutia konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov mesta Svit
s ohľadom na životné prostredie .“

Stratégia na dosiahnutie globálneho cieľa
Na dosiahnutie stanoveného globálneho cieľa boli identifikované tieto prioritné osi
(strategické ciele):
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4. Základná charakteristika Mesta Svit ako konsolidovaného celku
4.1 Charakteristika a história Mesta Svit
Mesto Svit je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení samostatný
územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na
jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri
výkone samosprávy je starostlivosť o všetranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho
obyvateľov. Mesto Svit má zo Štatistického úradu SR pridelené samostatné IČO 00326607, má
pridelené aj DIČ 2021212754. Mesto nie je platcom DPH.
Samotné mesto Svit sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Poprad, region Spiš. Jeho
nádmorská výška je 763 m n.m. Územie mesta sa rozprestiera na rozlohe 4,48 km2. Z celkovej
rozlohy zaberá 21% poľnohospodárska pôda a 79% nepoľnohospodárska pôda. Najväčšie
územie z celkovej rozlohy mesta tvorí zastavaná plocha o rozlohe 1,72km2.
Leží v severozápadnej časti Spiša západne od mesta Poprad pod Vysokými Tatrami vo
Fatransko-tatranskej oblasti, vo východnej časti celku Podtatranská kotlina, podcelku
Popradská kotlina a oddielu Popradská rovina. Len malé časti chotára v jeho západnej a južnej
časti patria ku Kozím chrbtom konkrétne do časti Dúbrava. Svit je situovaný asi 6 km západne
od okresného mesta Poprad. Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad.
Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica a potom východne od mesta Hádanský potok. Zo
širšieho goemorfologického hľadiska možno katastrálne územie Svitu zaradiť do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné
Západné Karpaty. (Zdroj – publikácia História jednej myšlienky)
Jedným z najmladších slovenských miest je práve mesto Svit, ktoré vzniklo v roku
1934. Firma “Baťa” zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká (odsúhlasené 9. Marca 1934
obecným zastupiteľstvom Veľkej s podmienkou, aby názov osady bol vždy uvádzaný ako časť
Veľkej) na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien. Jednalo sa o cca 581 428 m2.
Okrem závodu bolo postavených vyše 40 rodinných domov a továreň zamestnávala už 700
robotníkov. Názov je odvodený od pomenovania podniku – Slovenské Viskózové Továrne. Od
roku 1937 sa datuje aj používanie názvu Svit pre novú osadu. Svit sa osamostatnil 4. júna 1946.
Dňa 1. júla 1946 rozhodnutím Povereníctva vnútra ČSR č- 1337/3-II/2 1946 bola osada Svit
vyhlásená za samostatnú politickú obec Svit.
Cez obec Svit prechádzala cesta európskeho významu a železničná trať. Dňa 1.12.1947
sa obyvatelia Svitu zišli na vlakovej stanici, aby prvýkrát privítali vlak, ktorý neprišiel do
stanice Batizovce, ale do stanice Svit. Štatút mesta obdržal Svit 30. mája 1962. Formálne sa tak
stalo uznesením Rady Východoslovenského KNV č. 163 zo dňa 30. Mája 1962, ktorým sa
Svitu priznal charakter mesta a národný výbor dostal názov Mestský národný výbor vo Svite.
Práve v roku 2009 (od roku 1934) 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 a tvorila jeden z podkladov k týmto informáciám. Rok 2014 bol
rokom 80. výročia mesta Svit, ktoré mesto dôstojne oslávilo. Táto skutočnosť poznamenala
dianie v meste počas celého roka. Nosným bodom osláv boli Dni Mesta a to aj za účasti
pozvaných hostí z partnerských miest: Čestá Třebová z ČR a Knurow- Poľsko.
Vek Mesta má vplyv aj na rozsah pamiatok a pamätihodností v ňom. Tu možno
spomenúť sochu zakladateľa Svitu – Tomáša Baťu, ktorá je nainštalovaná v parku, kde sa
nachádza aj Pamätník padlým vojakom druhej svetovej vojny (1960). Mesto je však známe
typickými stavbami ako sú dvojdomčeky podľa Baťovej predstavy “továreň a mesto v
záhradách”, ďalšie domky ako jednodomy a dvojdomky s rovnou strechou a garážami
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neomietnuté – “červená kolónia”. Mesto rýchlo rástlo, pribúdali ďalšie štvor- a šesť-domky
typu Martfu. Po roku 1948 sa začali stavať charakteristické činžové domy (tzv. Panské).
Významnou stavbou v meste je Spoločenský dom v súčasnosti Spolcentrum postavený v roku
1945 ako spoločenské a kultúrne centrum. V roku 1947 sa začali stavať drevené domčeky
podľa kanandského vzoru a nova štvrť dostala pomenovanie “Kanada”, ktoré sa neskôr ustálilo
pomenovaním Pod Skalkou. To boli okrem samotných továrni prvé objekty v meste.
Počet obyvateľov k 1.1.2015 bol 7 739 obyvateľov, hustota obyvateľov 1 718,37
obyv/km2 a k 1.1.2016 to bolo 7 771 obyvateľov podľa ŠÚ SR. Každým rokom možno teda
zanamenať mierny nárast počtu obyvateľov a jedným z dôvodov je aj snaha Mesta zabezpečiť
občanom bývanie aj formou obstarania nájomných bytov cez ŠFRB.
Národnostné zloženie obyvateľstva mesta Svit je jednoznačné. V meste je evidovaných
dohromady štrnásť rôznych národností. Podľa posledného výsledku SODB konaného v roku
2011 - 85,65% obyvateľov územia sa hlási k národnosti slovenskej, avšak aj ostatné národnosti
s malým počtom obyvateľstva hlásiacich sa k nemu, tvoria celkový charakter mesta Svit.
Nakoľko miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) sa uvádza len po úroveň okresov, je
tu uvedený prepočítaný %-ánly podiel DP UoZ (DP – disponibilný počet, UoZ – uchádzač o
zamestnanie) k počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov mesta Svit:
MEN/Svit
APU
DPU
K 31.12.2011: (276/4432)*100=6,23%
343
276
K 31.12.2012: (316/4682)*100=6,75%
381
316
K 31.12.2013: (313/5207)*100=6,01%
376
313
Absolútny počet uchádzačov o zamestnanie v meste Svit=APU
Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie v meste Svit=DPU
Za rok 2014, 2015 a 2016 sú porovnávané ukazovatele
Poprad tieto:
ROK
počet aktívnych
disponibilný počet
obyvateľov
uchádzačov o zam.
2014
52 303
5 759
2015
52 376
5 275
2016
52 831
4 408

z ŠÚ SR len na úrovni okresu
miera evidovanej
Nezamestnanosti
11,01 %
10,07 %
8,34 %

Podľa PHSR 2016-2023 Mesta Svit - zhrnutie a trendy: z analýzy demografie v meste
Svit vyplýva každoročný nárast počtu obyvateľov, spôsobený vysokým nárastom prisťahovania
do mesta. V rámci ekonomickej aktivity obyvateľstva narastá kategória obyvateľstva
v produktívnom a poproduktívnom veku a klesá kategória obyvateľstva zaradená do
predproduktívneho veku. V meste je evidovaných 19 vierovyznaní. Podľa národnosti najviac
obyvateľov sa hlási k slovenskej národnosti. Druhú skupinu zloženia obyvateľstva predstavujú
obyvatelia rómskej národnosti. Obyvatelia mesta uznávajú tradičné hodnoty rodiny, čo sa
odráža na nízkom počte rozvodovosti a zvyšovaniu počtu sobášov. Vzdelanostná úroveň
obyvateľstva je skôr vidieckeho charakteru aj keď v posledných rokoch dochádza k zvyšovaniu
vysokoškolského vzdelania.
Podpora a rozvoj partnerskej spolupráce miest a obcí je dôležitou súčasťou dnešnej
propagácie mesta či obce doma aj v zahraničí. Partnerská spolupráca miest a obcí
predstavuje príležitosť na zdieľanie problémov, výmenu skúseností a pochopenie odlišných
názorov. Mesto Svit neustále rozvíja svoje aktivity aj v rámci cezhraničnej spolupráce
s partnerskými mestami Knurow a Česká Třebová. S mestom Knurów spolupracuje od roku
2000 a s mestom Česká Třebová od roku 2005. V oboch prípadoch ide o spoluprácu v rôznych
oblastiach kultúry, športu či samotného rozvoja miest a okolitého regiónu. Novým partnerom je
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talianske mesto San Lorenzo in Campo a od roku 2016 v zmysle Zmluvy o partnerstve
a spolupráci aj mesto Partizánske.
Okrem spolupráce mesta s jeho partnerskými mestami vyvíja Mesto aktivity smerujúce
k získavaniu skúseností, vedomostí a poznatkov prostredníctvom členstva vo viacerých
odborných združeniach. Mesto Svit je členom viacerých združení zameraných na odborné
činnosti samosprávy (napr. Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia prednostov úradov
miestnej samosprávy, Zbory pre občianske záležitosti, Regionálne vzdelávacie centrum,
Euroregión Tatry, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Asociácia
komunálnych ekonómov SR).
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.
S mestom Svit sú spojené aj mnohé významné mená osobnosti, z ktorých aspoň
niektoré: Baťa, Ján Antonín - priemyselník a obchodník a Baťa, Tomáš podnikateľ, ktorí sú
nerozlučne spojení so samotným začiatkom histórie mesta Svit, Fidermák, Peter – kňaz, Mons.
PhLic, Fulier, Jozef – konštruktér, vynálezca, Gašparovič, Ivan – bývalý president Slovenskej
republiky, Doc., JUDr., CSc., Glorik, Ladislav – propagator a zakladateľ archivu Baťovej školy
práce vo Svite, Horváth, Emil, Jozef – herec, Ivan, Ondrej – akademický maliar, Legutky,
Milan – umelecký fotograf, horolezec a mnoho ďalších, nie menej významných ľudí.
4.2 Symboly Mesta
Symboly Mesta Svit tvorí erb, pečať a vlajka. Na zasadnuti MNV vo Svite dňa 28. augusta
1947 navrhli jeho členovia, aby si obec dala vyhotoviť “obecný znak”, ktorý by charakterizoval
“revolučný vznik obce Svit a zamestnanosť obyvateľstva podniku”. Ani jeden z podaných
návrhov však nezodpovedal haraldickým pravidlám, preto nemohli byť použité na obecný erb.
V roku 1957 sa obnovila snaha o získanie erbu a podľa návrhu Rudolfa Schelinga, zamestnanca
národného podniku Tatrasvit vo Svite, nakreslil akademický maliar Ondrej Ivan nový erb Svitu,
ktorý bol schválený a prvýkrát použitý v júni 1957 na obecných a úradných listoch. Po jeho 25ročnom používaní heraldická komisia 17.12.1980 upovedomila MNV vo Svite, že používaný
znak už nezodpovedá moderným požiadavkám. Nový znak podľa návrhu grafika z n.p.
Chemosvit Š. Vartovníka bol touto komisiou 22.11.1982 odporúčaný na prijatie a na jeho
používanie. Mesto tento erb prijalo na používanie 21.2.1983. Od roku 1991 po konštituovaní
Heraldického registra SR bol tento zapísaný (S-23/91) v podobe: v modrom štíte pred
striebornou siluetou troch tatranských štítov sa vinie modrá stuha v tvare písmena S.
Heraldický atelier Imago zhotovil v roku 1999 erbovú listinu s vyobrazením erbu v jej strede.
Tento erb, či už vo farebnej, čierno-bielej alebo inej podobe, môže mesto Svit používať.
Pečať je okrúhla, uprostred s erbom mesta a kruhopisom “Mesto Svit”, jej priemer je 37 mm.
Vlajka pozostáva z troch pruhov v modrej, bielej a modrej farbe. Ukončená je dvomi cípmi.
4.3 Organy 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 2014. 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
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tvorený v zmysle Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov.
Mesto vedie akruálne účtovníctvo, pripravuje aj programový rozpočet s cieľmi a zámermi,
ktoré sa hodnotia polročne monitorovacou správou a k 31.12. aj ročnou hodnotiacou správou.
Od 1.1.2009 v mene EURO (€). Za rok 2009 bola prvýkrát spracovaná aj konsolidácia Mesta
Svit a v roku 2010 spracovaný Súhrnný výkaz vzájomných vzťahov so štátnou správou, ktoré
sa už opakujú každoročne.
Kompetencie samosprávy boli rozšírené v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z.v znení
zmien a doplnkov, keď prešli kompetencie štátu na mestá a obce, čo malo výrazny dopad aj na
rozpočet Mesta už od roku 2002. Postupne prechádzali na Mesto od 1.2.2002 kompetencie zo
štátu:
a) matrika
b) školstvo
- ZŠ vrátane klubov a ŠJ, ZUŠ, MŠ, ŠJ MŠ, CVČ
c) sociálna pomoc
- ZOS a DOS
d) stavebníctvo (stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad pre miestna komunikácie a
účelové komunikácie)
- Spoločný stavebný úrad Svit
e) životné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami
a ochrana ovzdušia)
f) hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
Financovanie týchto kompetencií sa odlišovalo podľa zdroja financovania: prenesené
kompetencie financované cez štátnu správu (OÚ resp. KÚ) alebo originálne kompetencie
financované vrámci fiškálnej decentralizácie priamo cez podielové dane resp. podiel obcí a
miest na dani z príjmu FO v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 O rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve či 564/2004 O rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení zmien a doplnkov. Štruktúra výdavkovej časti rozpočtu sa
rozčlenila v súlade s rozpočtovou klasifikáciou takto:
− MsZ a MsÚ, kontrola, audit
− Matričný úrad
− finančné služby
− Technické služby mesta Svit (príspevková organizácia s právnou subjektivitou)
− Mestská polícia
− Požiarna ochrana
− Odvoz TKO
− Výstavba mesta
− Rozvoj mesta - Územný plán
− BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Svit (obchodná organizácia s právnou subjektivitou)
− Rekreačné a športové služby
− Mestská knižnica
− Kultúra, ZPOZ
− Noviny, rozhlas - média
− Príspevky neziskovým organizáciam
− Materské školy
− Školské jedálne MŠ
− Základné školy (rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou)
− Školenia, kurzy, semináre
− Základná umelecká škola (rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou)
− Centrum voľného času
− Zariadenie opatrovateľskej služby + Stacionár
− Dom opatrovateľskej služby
− Sociálne dávky
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4.4 MESTO SVIT ako konsolidujúca účtovná jednotka
má tieto konsolidované účtovné jednotky:
a) Rozpočtové organizácie Mesta Svit
so zameraním na výchovu, vzdelávanie, voľný čas a stravovanie žiakov:
Základná škola Mierová 134, 059 21 Svit, IČO:36158267, telefón: 052/7755342
e-mailová adresa: zs@zsmierusvit.edu.sk
Štatutárny orgán – riaditeľka: Mgr. Elena Berezovskijová
Hodnota majetku:
1 687 680,23 €
Výška vlastného imania:
-1 922,64 €
Výsledok hospodárenia:
-569,10 €
Základná škola Komenského 2, 059 21 Svit, IČO: 17068975, telefón: 052/7756313
e-mailová adresa: zssvit@zssvit.eu
Štatutárny orgán – riaditeľka: Mgr. Monika Dudinská,
Hodnota majetku:
1 664 114,19 €
Výška vlastného imania:
-4 243,71 €
Výsledok hospodárenia:
-1 759,78 €
Základná umelecká škola, Mierová 134, 059 21 Svit, IČO: 37876520, telefón:
052/7875141, e-mailová adresa: zussvit@gmail.com
Štatutárny orgán k 31.12.2016 riaditeľka: Mgr. Zuzana Kubošiová
Hodnota majetku:
24 420,74 €
Výška vlastného imania:
272,61 €
Výsledok hospodárenia:
21,93 €
b) Príspevková organizácia :
Technické služby mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00186864,
telefón: 052/7875134, e-mailová adresa: riaditel.ts@svit.sk
Štatutárny orgán – pov. riaditeľ: Ing. Tomáš Klimo
Hodnota majetku:
2 092 438,93 €
Výška vlastného imania:
-171 934,05 €
Výsledok hospodárenia:
5 782,06 €
Organizácia bola zriadená Mestom za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb: - Odpadové hospodárstvo, doprava a odvoz komunálneho odpadu, separovaný zber,
zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Verejná zeleň
- Pohrebné a cintorínske služby
- Údržba mestských komunikácií,
- Čistenie mesta
- Verejné osvetlenie
V oblasti odpadového hospodárstva má mesto vypracovaný „Program odpadového
hospodárstva (ďalej len POH) Mesta Svit na roky 2011-2015“v súlade s POH PSK a POH
Slovenskej republiky na roky 2011 – 2015“ . POH SR je základným nástrojom stratégie
hospodárenia s odpadmi.
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Mesto Svit prostredníctvom Technických služieb mesta Svit má zavedený efektívny
a účinný systém separovania odpadov čomu nasvedčujú aj množstvá vytriedeného odpadu.
c) Obchodná spoločnosť založená Mestom
BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit, Štúrova 275/87, 059 21 Svit, telefón:
052/7755039, fax: 052/7756039, e-mail: byty@bpsvit.sk, IČO: 36 816 949, IČ DPH:
SK2022425174
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka
č. 18971/P
100%-ná dcéra Mesta Svit
Štatutárny orgán – riaditeľka, konateľka: Ing. Dana Meriačová
Hodnota majetku:
1 387 573,23 €
Výška vlastného imania:
376 443,09 €
Výsledok hospodárenia:
1 116,87 €
Prevažujúce činnosti spoločnosti:
1. správa nehnuteľností ( správa bytového a nebytového fondu)
2. výroba tepla, rozvod tepla
3. údržbárske práce (uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb,
vodoinštalatérstvo, kúrenárske práce, montáž a údržba elektrických zariadení).
Služby spoločnosť poskytuje Mestu Svit, jednotlivým bytovým domom v správe ( vo
vzťahu k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu), fyzickým osobám (pri opravách
a údržbe zariadení v bytoch) a ostatným vonkajším subjektom na základe objednávky
konkrétnej služby.

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1 Výchova a vzdelávanie
Mesto je sídlom škôl a školských zariadení. V roku 2016 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 daní
počnúc 1.1.2012. Dňa 26. marca 2015 bol daný uznesením Mestského zastupiteľstva č.
33/2015 súhlas so zriadením súkromnej Materskej školy Chalúpka, so sídlom
Hviezdoslavova 65 vo Svite a jej zaradením do siete škôl a školských zariadení SR. Táto
škola je financovaná cez Mesto Svit od 1.1.2016. Uznesením č. 54/2016 Mestské
zastupiteľstvo vo Svite súhlasilo so zriadením Materskej školy Sv. Gianny Berettovej
Mollovej so sídlom Nábrežie Jána Pavla II. 697/4 vo Svite.
Stredoškolské vzdelávanie v meste ponúka Stredná odborná škola , ktorá vznikla spojením
troch stredných škôl vo Svite SPŠ M.C. Sklodowskej, SOU textilného a SOU chemického.

12

Výročná správa ku KÚZ a IÚZ za rok 2016 spojená
5.2 Zdravotníctvo
Zdravotníctvo je v meste zastúpené Obvodným zdravotným strediskom a je maximálnym
záujmom Mesta vychádzať v ústrety lekárom vo všetkých dostupných odboroch, aby tak
museli občania dochádzať do iných miest len v minimálnom rozsahu, aj keď mesto Poprad s
Nemocnicou či ďalšími zdravotníckymi zariadeniami je blízko. Lekárska starostlivosť je aj v
objekte spoločnosti Chemosvit a.s. Svit. V meste pôsobí 15 samostatných ambulancií
praktických lekárov a tri lekárne a výdajne liekov. Nemocnica sa nachádza v meste Poprad.
Podľa dotazníkového prieskumu uskutočneného medzi obyvateľmi v rámci zdravotníckych
služieb obyvateľom chýbajú niektorí lekári špecialisti a pohotovostná služba.
5.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby poskytuje Mesto Svit vo svojom Zariadení opatrovateľskej služby, kde
patrí aj služba s denným pobytom, ako aj v Dome opatrovateľskej služby. Opatrovateľská
služba je poskytovaná aj neverejnými poskytovateľmi. V roku 2015 bol vypracovaný nový
Komunitný plán sociálnych služieb pre programové obdobie 2015-2020. Tento dokument
predstavuje významný koncepčný, strategický a záväzný dokument mesta Svit v sociálnej
oblasti, v ktorom bolo definovaných 6 strategických priorít, a to:
1. Priorita – zvýšiť kvalitu života občanov v meste a rozvoj terénnych a ambulantných
sociálnych služieb
2. Priorita – zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie súčasných sociálnych zariadení
a poskytovaných sociálnych služieb
3. Priorita – starostlivosť o sociálne neprispôsobivých občanov
4. Priorita – podpora komunitných aktivít
5. Priorita –oblasť podporných služieb
6. Priorita – ďalšie vzdelávanie pracovníkov
Pre každú stanovenú prioritu boli definované zámery a ciele. Bližšie v Komunitnom pláne.
5.4 Kultúra, spoločenský život, šport
Spoločenský a kultúrny život v meste sa zabezpečuje v domoch kultúry, pričom jeden je
priamo v centre mesta a druhý v časti Pod Skalkou. Sú vlastníctvom Mesta a plne k dispozícii
občanom Mesta, klubom seniorov, rôznym spoločenským organizáciam či občianskym
združeniam. Dôležité miesto v tejto oblasti pre svoju činnosť má Mestská knižnica. Od roku
1973 sa stáva strediskovou univerzálnou verejnou knižnicou pre okolité obce Batizovce,
Gerlachov, Mengusovce, Štôlu a Spišskú Teplicu. Nakupuje a spracováva knižničný fond a
metodicky usmerňuje knihovníkov. Náklady hradí Mesto. Metodicky ju vedie Okresná knižnica
v Poprade. Sú tu aj ďalšie centrá kultúrneho a spoločenského života napr. už spomínaný
Spoločenský dom vo vlastníctve spoločnosti Chemosvit a.s. Svit, zariadenie Koliba. V oblasti
kultúry sa angažujú viaceré občianske združenia, spolky organizácie: napr. Folklórny súbor
Bystrianka, FS Jánošíček, Miešaný spevácky zbor Laudamus, Tanečná skupina Štýl.
Mesto je sídlom mnohých športových organizácií, ktoré ho zviditeľňujú v oblasti športu
ako sú napr. basketbal, futbal, cyklistika, lezecký šport, nohejbal, plastikoví modelári, hokej či
atletika. Mesto pre túto činnosť vytvára podmienky finačné – cez dotácie, ale aj priestorové:
poskytuje za výhodných podmienok športové zariadenia ako sú: športová hala (malá aj veľká),
telocvične škôl a školských zariadení, futbalový štadión, rehabilitačné stredisko.
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Zhrnutie a trendy z PHSR Svit 2016-2023: z analýzy vyplýva, že v oblasti kultúry a športu
pôsobí v meste niekoľko kultúrnych a športových klubov s dlhodobou históriou a tradíciou.
Mesto, vychádzajúc z potrieb obyvateľstva, je stálym organizátorom mnohých kultúrnošportových akcií, ktoré sa snaží žánrovo vyvážene ponúkať verejnosti a uspokojovať ich
potreby. Pre budúce obdobie sa javí potreba ďalšej finančnej či nefinančnej podpory týchto
klubov vzhľadom na ich kultúrno-vzdelávaco-spoločenský charakter.
5.5 Hospodárstvo
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.. Chemosvit a Tatrasvit
do delimitácie v roku 1951 tvorili jeden celok Baťových závodov. Okrem nich však pôsobí v
meste aj niekoľko ďalších, menších a malých firiem a to napr. potravinársky priemysel
(mäsokombinát, pekáreň). V posledných rokoch je zaznamenaný nárast obchodu a služieb, a to
zveľaďovanie potravinárskych obchodov SINTRA s.r.o., neskôr BILLA, LIDL, reštauračných
a ubytovacích zariadení, či iných služieb pre občanov.
Podľa PHSR 2016-2023: V meste Svit bolo v roku 2014 evidovaných 348 právnických osôb
a 443 fyzických osôb podnikateľov. V sledovanom období rokov 2007 -2014 každoročne
vzrástol počet právnických osôb na rozdiel od fyzických osôb podnikateľov, ktorých počet
v posledných troch rokoch klesal. Dôvodom poklesu fyzických osôb podnikateľov, hlavne
živnostníkov môže, byť spôsobený zhoršujúcimi sa legislatívnymi podmienkami (resp. vyššou
odvodovou povinnosťou), resp. zmenou fyzickej osoby na právnickú. Zhrnutie a trendy: od
roku 2010 sa počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie výrazne nelíši, čo môže byť
dôsledkom existujúcej stability podnikateľského prostredia. V meste je najviac zastúpený
terciárny sektor, ktorý predstavuje 92%. Mesto má rozvinutú výrobno –hospodársku základňu.
V budúcnosti by mesto malo venovať zvýšenú pozornosť odvetviu cestovného ruchu, nakoľko
má na to vhodné prírodné, kultúrne, geografické a historické predpoklady.

6. Informácia o vývoji Mesta Svit z pohľadu rozpočtovníctva
Základnom finančného hospodárenia mesta v zmysle zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov je rozpočet mesta. Rozpočet sa schvaľuje každoročne Mestským
zastupiteľstvom a tvorí sa na tri roky, pričom rozpočet na nasledujúci rok sa schvaľuje a dva
roky berie Mestské zastupiteľstvo na vedomie. Súčasne sa schvaľujú aj zámery, ciele a
merateľné ukazovatele programového ropočtu. Rozpočtové pravidlá rieši platná legislatíva o
rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. a pre územnu samosprávu zákonom
č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov pri súčasnej akceptácií Ústavného zákona č.
493/2001 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.v znení zmien a doplnkov.
Pre rok 2016 bol za MESTO SVIT schválený rozpočet ako programový uznesením
Mestského zastupiteľstva vo Svite č. 149/2015 zo dňa 9. 12. 2015 ako vyrovnaný rozpočet
finančnými operáciami do výšky 5 586 900 € vrátane zámerov, cieľov a merateľných
ukazovateľov. Oproti roku 2015 to bolo viac o 363 504 € t. j. o 7%. Súčasne boli vzaté na
vedomie aj rozpočty rokov 2017 a 2018.
V roku 2016 Mesto Svit neúčtovalo o žiadnej dotácii z EÚ, aj keď v závere roka 2016
prišlo oznámenie o schválení dotácie na zateplenie budovy sídla Mestského úradu Svit.
Následne bol Programový rozpočet Mesta Svit na rok 2016 vrátane finančných operácií v jeho
priebehu podľa potrieb uzneseniami MsZ a v súlade s uznesením 157/2013 a 149/2015 o
kompetenciach primátora mesta upravený na konečnú sumu 6 916 107 €. Bolo to o 12,09%
viac v porovnaní s rokom 2015. V porovnaní s pôvodným rozpočtom bolo navýšenie o
1 329 207 € t.j. o 23,79%. Hlavným dôvodom úpravy rozpočtu cez rozpočtové opatrenia bolo
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postupné začlenenie úloh z Plánu priorít pre rok 2016 navýšením zdrojov krytia z predaja
majetku vo výške 689 484 € a doplnením finančných operácií o 162 815 €. V priebehu roka to
boli oznámenia o záväzných limitoch delimitovaných prenesených kompetencií ale aj
požiadavky v rámci bežného rozpočtu predovšetkým na presuny prostriedkov. Rozpočtové
opatrenia boli schvaľované v rámci kompetencii Mestského zastupiteľstva na týchto
zasadnutiach resp. v rámci zverenej kompetencie primátorovi týkajúce sa predovšetkým
presunov rozpočtových prostriedkov v súlade s uznesením 156/2013 potvrdené uznesením
149/2015. V roku 2016 bolo Mestským zastupiteľstvom schválených 25 rozpočtových opatrení
Mestského zastupiteľstva a 12 opatrení primátora, ktorých prehľad je v prílohe tohto materiálu
a v súlade s §14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
zmien a doplnkov. O týchto rozpočtových opatreniach je vedená v súlade s vyššie citovaným
zákonom operatívna evidencia. Rozpočet pre príspevkovú a rozpočtové organizácie Mesta bol
schválený spolu s Rozpočtom Mesta Svit pre rok 2016 (ďalej Rozpočet) tým istým uznesením.
Pôvodný schválený Rozpočet príjmov a výdavkov (t.j. bez finančných operácií) roku
2016 bol postavený v príjmoch vo výške 5 416 900 € a vo výdavkoch 5 383 977 t.j. s
prebytkom 32 923 €. Po oboch stranách rozpočet vyrovnávali finačné operácie. Po úpravách z
vyššie uvedených dôvodov bol Rozpočet so stratou 114 664 € vyrovnávanou opäť finančnými
operáciami, ktoré boli vo výdavkovej časti istiny úverov a v príjmovej časti zdrojom krytia
časti týchto istín..
V roku 2014 prvýkrát platila novela zákona o rozpočtových pravidlách s tým, že
schodok vyčíslený k 31.8. nemôže byť do 31.12. b.r. vyšší. Mesto Svit malo k 31.8.2016
schodok -198 018 € a splnilo zákonnú podmienku tým, že k 31.12.2016 bol schodok -114 664 €
teda nižší. Aj pre rok 2016 bola táto legislatívna podmienka splnená.

Pre porovnanie plnenie príjmov a čerpanie výdavkov
Tabuľka predstavuje vývoj príjmovej a výdavkovej časti t.j. nielen bežné a kapitálové príjmy a
výdavky ale aj vrátane finančných operácii.
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis. Sk

€

ROK
Mena
výdavková časť

30 120

69 473

70 907

94 981

159 460

119 018

134 641 217 343 5852190

príjmová časť

31 050

69 869

71 280

97 326

169 715

138 525

141 160 232 670 6735399

930

396

373

2 345

10 255

19 507

Rozdiel

6 519

15 327

883209

ROK

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mena

€

€

€

€

€

€

€

€

€

výdavková časť

5868103 7764242 6752667 7355333

9796014

6631877

5970654 6421378

príjmová časť

6735399 8121041 7018982 7891939

9943303

6870554

6218666 6820441

147289

238677

Rozdiel

867296

356799

266315

536606

248012

399063

Tabuľke má len informatívny charakter, neposkytuje podrobnejší prehľad o príjmovej a
výdavkovej časti v členení na kapitálový, bežný rozpočet a finančné operácie.

15

Výročná správa ku KÚZ a IÚZ za rok 2016 spojená
Za ostatné tri roky v rozdelení na príjmy, výdavky a finančné operácie
Za rok 2014
Príjmy
Výdavky
Bežný rozpočet
5 424 481,94 €
5 076 908,47 €
Kapitálový rozpočet
423 768,59 €
1 340 387,57 €
Príjmy a výdavky spolu
5 848 250,53 €
6 417 296,04 €
Finančné operácie (FO)
1 022 303,39 €
214 580,62 €
Rozpočet s FO
6 870 553,92 €
6 631 876,66 €
Schodok rozpočtového hospodárenia (t.j. bez FO)

prebytok/schodok
+ 347 573,47 €
- 916 618,98 €
- 569 045,51 €
+ 807 722,77 €
+ 238 677,26 €
- 569 045,51 €,

Za rok 2015
Príjmy
Výdavky
Bežný rozpočet
5 544 555,43 €
5 314 794,17 €
Kapitálový rozpočet
311 314,24 €
149 037,58 €
Príjmy a výdavky spolu
5 855 869,67 €
5 463 831,75 €
362 796,07 €
506 822,44 €
Finančné operácie (FO)
Rozpočet s FO
6 218 665,74 €
5 970 654,19 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia (t.j. bez FO)

prebytok/schodok
+ 229 761,26 €
+ 162 276,66 €
+ 392 037,92 €
- 144 026,37 €
+ 248 011,55 €
+ 392 037,92 €

Za rok 2016
Príjmy
Výdavky
5 954 338,57 €
5 626 915,38 €
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
691 648,50 €
592 780,62 €
Príjmy a výdavky spolu
6 645 987,07 €
6 219 696,00 €
174 453,67 €
201 681,84 €
Finančné operácie (FO)
Rozpočet s FO
6 820 440,74 €
6 421 377,84 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia (t.j. bez FO)

prebytok/schodok
+ 327 423,19 €
+ 98 867,88 €
+ 426 291,07 €
- 27 228,17 €
+ 399 062,90 €
+ 426 291,07 €

7. Prehľad o rozpočtovom hospodárení Mesta Svit za rok 2016
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

PRÍJMY

Pôvodný
rozpočet

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

5 416 900
5 372 854
44 046
0
0
0
5 416 900
170 000
5 586 900
Pôvodný
rozpočet
5 383 977
3 643 074
1 740 903
0
0
0
5 383 977
202 923
5 586 900

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

Upravený Skutočnosť %
Mimorozpočet
plnenia rozpočtové
5 893 818 5 954 338,57
5 832 280 5 883 904,76
61 538
70 433,81
689 474
691 648,50
689 474
689 474,50
0
2 174,00
6 583 292 6 645 987,07
332 815
174 453,67
6 916 107 6 820 440,74
Upravený Skutočnosť
rozpočet
5 854 577 5 626 915,38
3 921 192 3 721 683,33
1 933 385 1 905 232,05
843 379
592 780,62
796 004
543 232,08
47 375
49 548,54
6 697 956 6 219 696,00
218 151
201 681,84
6 916 107 6 421 377,84

101,03
100,67
147,44
101,31
101,31
0
101,02
97,24
100,79
%
Plnenia
96,56
94,77
100,29
94,18
94,18
0
96,50
99,79
96,77

168 407,30
33 745,26
134 662,04
5 000,00
0
5 000,00
173 407,30
5 072,42
178 479,72
Mimorozpočtové
163 817,36
33 778,25
130 039,11
0,00

163 817,36
0,00
163 817,36
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PRÍJMY
Bežné – spolu
z toho rozpočtové
organizácie jednotlivo

Pôvodný
rozpočet
5 416 900
Pôvodný
rozpočet

Upravený Skutočnosť %
Mimorozpočet
plnenia rozpočtové
5 893 818 5 954 338,57
upravený
skutočnosť
rozpočet

101,03 168 407,30
plnenie v
Mimo%
rozpočtové

ZUŠ

14 900

23 305

21 521,53

92,35

ZŠ Mierová

12 670

17 072

18 258,48

106,95

57 220,90

ZŠ Komenského

16 476

21 161

30 653,80

144,86

77 441,14

Príjmy bežné spolu

44 046

61 538

70 433,81

114,46

ZŠ Komenského

0

0

2 174,00

ZŠ Mierová

0

0

0

Príjmy kapitálvé spolu

0

0

2 174,00

Príjmy celkom

44 046

61 538

72 607,81

117,99

ZUŠ

178 400

179 138

152 845,43

89,06

ZŠ Mierová

709 246

779 798

747 224,61

98,69

55 605,27

ZŠ Komenského

853 257

974 449

897 600,67

100,17

74 433,84

1 740 903

1 933 385

1 797 670,71

100,29

Výdavky bežné spolu

5 000,00

ZŠ Mierová

0

17 375

17 374,54

100,00

ZŠ Komenského

0

30 000

32 174,00

107,25

Výdavky kapitálové spolu

0

47 375

49 548,54

104,59

1 980 760

1 954 780,59

98,69

Výdavky celkom

1 740 903

Príjmy
5 954 338,57 €
691 648,50 €
6 645 987,07 €
174 453,67 €
6 820 440,74 €

Výdavky
5 626 915,38 €
592 780,62 €
6 219 696,00 €
201 681,84 €
6 421 377,84 €

prebytok/schodok
+ 327 423,19 €
+ 98 867,88 €
+ 426 291,07 €
- 27 228,17 €
+ 399 062,90 €

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Príjmy a výdavky spolu
Finančné operácie (FO)
Rozpočet s FO
Z uvedeného vyplýva
Prebytok rozpočtového hospodárenia (t.j. bez FO)
+ 426 291,07 €
Z prebytku zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p sa v zmysle cit.zákona §16 ods.6 vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté v roku 2016 zo ŠR vo výške
24 089,76 €
upravený prebytok hospodárenia
+ 402 201,31 €
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške
359 800,31 €
a z predaja bytu na tvorbu fondu rozvoja bývania
42 401,00 €
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume
- 27 228,17 €
navrhujeme vysporiadať z Rezervného fondu
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú TVORBU REZERVNÉHO
FONDU za rok 2016 vo výške
332 572,14 €
a TVORBU FONDU ROZVOJA BÝVANIA
42 401,00 €
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Zostatok finančných prostriedkov za rok 2016, je v súlade s ustanovením §15 ods.1 zákona NR
SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.
Výsledok z hospodárenia z výkazu ziskov a strát v roku 2016 (Mesto) je iná
kategória ako výsledok rozpočtového hospodárenia, lebo neporovnáva rozpočtové príjmy a
výdavky ale náklady a výnosy. Vykazovala sa za Mesto prvýkrát v roku 2008, keď MESTO
SVIT ako ostatné mestá a obce prešlo na akruálny princíp účtovníctva. Pre rok 2016 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 nasledovný v €
MESTO SVIT

Rok 2016

Rok 2015

2016/2015

Náklady

5 467 613,62

5 091 734,66

1,07

Výnosy

5 805 988,82

5 069 723,11

1,15

-22 011,55
výsledok hospodárenia
+338 375,20
Pre informáciu výsledok hospodárenia Mesta Svit za rok 2012 z Výkazu ziskov a strát bol vo
výške +100 551,90 € po zdanení, v roku 2013 je to +410 382,05, v roku 2014 -158 534,67 €
a za rok 2015 strata -22 011,55 €. Za rok 2016 je to +338 375,20 €. Predmetom záverečného
účtu a finančného vysporiadania za rok je ale rozpočtové hospodárenie – nie výkaz ziskov
a strát - viď vyššie.
Podrobne (v €) ROK 2016: Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k
31.12.2016 FIN 1-12. Nasledujúci pohľad je finančné plnenie Rozpočtu Mesta Svit k
upravenému rozpočtu podľa kapitol. Plneniu Programového rozpočtu je venovaná 8. časť
Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2016 a jeho príloha č. 1.
7.2 Rozpočet na roky 2017 - 2019
Programový rozpočet Mesta Svit bol na roky 2017-2019 bol prerokovaný na Mestskom
zastupiteľstve dňa 15.12.2016 a uznesením č. 150/2016 bol rozpočet na rok 2017 schválený a
rozpočty na roky 2018-2019 boli vzaté na vedomie.
Rozpočet je rozdelený na bežný, kapitálový a finančné operácie v eurách a jeho súčasťou sú aj
programové zámery, ciele a ukazovatele:
ROK 2017
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Rozpočet príjmov a výdavkov bez FO
FINANČNÉ OPERÁCIE
SPOLU

PRÍJMY
5 951 332
0
5 951 332
156 788
6 108 120

VÝDAVKY
5 905 075
0
5 905 075
203 045
6 108 120

ROZDIEL
46 257
0
46 257
-46 257
0

ROK 2018
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Rozpočet príjmov a výdavkov bez FO
FINANČNÉ OPERÁCIE
SPOLU

PRÍJMY
6 174 859
0
6 174 859
0
6 174 859

VÝDAVKY
5 907 903
0
5 907 903
266 956
6 174 859

ROZDIEL
266 956
0
266 956
- 266 956
0

ROK 2019
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Rozpočet príjmov a výdavkov bez FO
FINANČNÉ OPERÁCIE
SPOLU

PRÍJMY
6 376 232
0
6 376 232
0
6 376 232

VÝDAVKY
6 108 403
0
6 108 403
267 829
6 376 232

ROZDIEL
267 829
0
267 829
-267 829
0
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

za materskú účtovnú jednotku:

MESTO SVIT pred konsolidáciou

a konsolidovaný celok KÚZ:

MESTO SVIT
ZŠ Komenského 2 Svit
ZŠ Mierová 134 Svit
ZUŠ Svit
Technické služby mesta Svit
BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit

8.1 Majetok

a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015
25 809 396,01

Skutočnosť
k 31.12.2016
25 334 061,11

22 647 838,32

21 812 324,40

7 156,53

34 574,03

Dlhodobý hmotný majetok

21 192 651,26

20 329 719,62

Dlhodobý finančný majetok

1 448 030,53

1 448 030,75

Obežný majetok spolu

3 086 978,80

3 457 833,40

8 130,64

7 739,22

2 504 428,20

2 583 421,43

0,00

0,00

59 981,33

119 160,65

514 438,63

747 512,10

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

74 578,89

63 903,31

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

19

Výročná správa ku KÚZ a IÚZ za rok 2016 spojená
b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015
28 602 700,23

Skutočnosť
k 31.12.2016
26 452 434,29

25 248 432,41

24 323 060,74

7 684,79

39 633,08

Dlhodobý hmotný majetok

24 025 909,82

23 156 498,77

Dlhodobý finančný majetok

1 214 837,80

1 126 928,89

Obežný majetok spolu

3 262 482,71

2 048 433,22

35 805,56

51 212,71

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

3 940,12

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

1 415 551,29

619 804,95

Finančné účty

1 811 125,86

1 373 475,44

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

91 785,11

80 940,33

Skutočnosť
k 31.12.2015
25 809 396,01

Skutočnosť
k 31.12.2016
25 334 061,11

13 220 217,67

13 537 234,27

13 220 217,67

13 537 234,27

5 726 381,13

5 564 000,82

Rezervy

2 050,00

2 050,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

8 910,42

17 529,34

5 268 418,51

5 071 610,65

447 002,20

472 810,83

0,00

0,00

6 862 797,21

6 232 826,02

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015
28 602 700,23

Skutočnosť
k 31.12.2016
26 452 434,29

13 040 537,37

13 362 145,95

13 039 873,47

13 362 145,95

8 630 935,04

6 739 128,81

13 952,68

16 431,45

8 910,42

17 529,34

Dlhodobé záväzky

6 147 758,27

5 308 346,03

Krátkodobé záväzky

2 460 313,67

1 396 821,99

0,00

0,00

6 931 227,82

6 351 159,53

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Podiel konsolidujúcej a konsolidovaných účtovných jednotiek vstupujúcich do konsolidácie
MESTA SVIT – MAJETOK (súvaha)

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

A) za materskú účtovnú jednotku
Celkový majetok 25 334 061,11 € za materskú účtovnú jednotku MESTO SVIT poklesol
o 1,84% predovšetkým z dôvodu, že v tejto kategórii je odpisovaný majetok a porovnáva sa
zostatková hodnota po zohľadnení odpisov za rok 2016. Obežný majetok vzrástol z dôvodu
nárastu transferov na prenesené kompetencie, ale aj z dôvodu nárastu krátkodobých
pohľadávok až o 98% z 59 981,33 € na 119 160,65 €. Nárast je predovšetkým v nedaňových
pohľadávkach v lehote splatnosti. Nárast obežného majetku je viditeľný aj v stave finančných
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účtov, ktoré boli vyššie až o 233 074 €, čo je predovšetkým nárastom podielových daní, ktoré
ostali vo výsledku hospodárenia bežného rozpočtu – viď záverečný účet.
Zdroje krytia:
Celkový pokles o 1,84% nastal predovšetkým z dôvodu poklesu dlhodobých záväzkov –
splátok úverov ŠFRB a časového rozlíšenia výnosov budúcich období, ktoré predstavujú
kapitálové dotácie do majetku znižované každoročne o odpisy. Tieto výnosy budúcich období
poklesli až o pokles 630 tis. €, t.j. o 9,18%. V konečnom dôsledku bol celkový pokles zdrojov
len o 1,84%, lebo zdroje krytia vzrástli na položke výsledok hospodárenia o 317 tis. €
vzhľadom k tomu, že výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2016 z účtovníctva triedy 5
a 6 bol 338 375,20 € za materskú účtovnú jednotku.
B) Konsolidovaný celok
Materská účtovná jednotka sa podieľa na celkovom majetku konsolidovaného celku
v hodnote 26 452 434,29 € 95,77%-ami, ostatné konsolidované jednotky s podielom 4,23%.
Pokles oproti roku 2015 predstavoval 7,52% a okrem dôvodov v rámci materskej účtovnej
jednotky sa na tomto podieľal pokles krátkodobých pohľadávok a stav finančných účtov.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o porovnávanie ntto hodnôt, výrazný pokles je v zostatkovej
hodnote odpisovaného majetku o ročný odpis, o zmenu ocenenia majetku a o hodnotu
odpredaného majetku celkom o 3,62%. Viditeľný pokles je aj na stave finančných účtov až
o 437 650,42 € t.j. 24% z dôvodu čerpania prostriedkov minulých rokov na kapitálové
výdavky.
Zdroje krytia:
Významný vplyv sa prejavil vo výsledku hospodárenia z výkazu ziskov a strát, kde je zmena
oproti roku 2015 až o 410 950,69 €, keď v roku 2015 bola strata 67 983,51 € a v roku 2016 to
bol zisk 342 967,18 € za konsolidovaný celok. Dôvodom bol výrazný nárast podielových daní
a pokles nákladov, čo vidieť aj vo výsledku rozpočtového hospodárenia. Tu je však potrebné
zdôrazniť, že hospodárenie Mesta a tým aj celého konsolidovaného celku sa hodnotí podľa
rozpočtového hospodárenia vyplývajúceho zo Záverečného účtu – príjmy a výdavky nie
náklady a výnosy.
Druhou významnou zmenou je pokles záväzkov oproti roku 2015 až o 22% v absolútnej
hodnote o 1 902 903,92 €. Dôvodom je pokles dlhodobých záväzkov o 839 412,24 € t.j.
13,65%, pričom dôvodom je jednak preradenie záväzku na rok 2018 z dlhodobého do
krátkodobého v zmysle platnej legislatívy a jednak splatenie istiny úverov za rok 2017. Pokles
krátkodobých záväzkov o 43,22% v absolútnej hodnote až o 1 063 491,68 €.
Čo sa týka poklesu časového rozlíšenia o 580 068,29 €, vyplýva to z odpisov majetku
získaného z dotácií SR a EÚ, ktoré sa účtujú na účte časového rozlíšenia výnosov.

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

0

0

59 981,33

119

160,65
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b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

0

0

1 415 551,29

619 804,95

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

5 268 418,51

5 071 610,65

447 002,20

472 810,83

b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

6 147 758,27

5 308 346,03

2 460 313,67

1 396 821,99

Z významných položiek v pohľadávkach za konsolidovaný celok sú pohľadávky z nedaňových
príjmov, ktoré ku koncu roka 2016 predstavujú čiastku 146 319,68 €, pohľadávky z daňových
príjmov 59 422,13 € a odberatelia 13 998,10 €. K pohľadávkam z nedaňových príjmov je
vytvorená opravná položka k prenájmu pozemkov vo výške 764,23 €, k prenájmu nebytových
priestorov vo výške 17 646,87 € a k poplatku za TKO je opravná položka 35 817,11 €, ktorá
bola v roku 2016 znížená o 19 916,42 €. K daňovým pohľadávkam je vytvorená opravná
položka 31 486,24 €, z toho za rok 2016 vo výške 1 889,29 €. V konečnom dôsledku
krátkodobé pohľadávky oproti roku 2015 za konsolidovaný celok poklesli z 1 415 551,29 € na
619 804,95 € t.j. na 43,79 %, najvýraznejší pokles bol v iných pohľadávkach z 1 080 629,90 €
na 331 335,90 €, pričom sa tento pokles týkal predovšetkým spoločnosti BYTOVÝ PODNIK
SVIT s.r.o. Svit , kde poklesla táto položka z čiastky 1 074 628,62 € na 326 526,48 € na účte
378, ktorý spoločnosť využíva na fakturáciu nákladov za energie. Samotné Mesto sa na tomto
zostatku krátkodobých pohľadávok podieľa čiastkou 119 160,65 € t.j. 19,22%
Významnú zložku v záväzkoch predstavujú úvery ŠFRB, kde sa každoročne zaúčtuje
záväzok za nasledujúci rok do krátkodobých záväzkov a spolu so splátkou za rok predstavujú
pohyb na tejto položke, kde dlhodobý záväzok poklesol z 5 254 487,47 € na 5 052 108,23 €
a krátkodobý z 262 994,16 € v roku 2015 na 202 379,24 €. V dlhodobých záväzkoch je to ešte
zádržné z investičných faktúr vo výške 11 266,34 €, záväzky zo sociálneho fondu či záväzky za
odvody zo miezd za ostatný mesiac voči poisťovniam a daňovému úradu. Vo výške 248 633,39
€ sú to záväzky za dodávateľské faktúry v lehote splatnosti. Krátkodobé záväzky poklesli
oproti roku 2015 z 2 460 313,67 € za konsolidovaný celok na 1 396 821,99 € a to
predovšetkým z dôvodu poklesu prijatých preddavkov za služby spoločnosti BYTOVÝ
PODNIK SVIT s.r.o. Svit, kde bol pokles o 942 904,64 €. V samotnom Meste bol pokles
dlhodobých záväzkov práve o ročnú splátku úverov ŠFRB. V krátkodobých záväzkoch bol
nárast v konsolidujúcej účtovnej jednotke zo 447 002,20 € na 472 810,83 € t.j. o 5,77% hlavne
z dôvodu nárastu odvodov z miezd. Sú to záväzky v lehote splatnosti.
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9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok v eurách
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

5 091 734,66

5 467 613,62

50 – Spotrebované nákupy

168 786,51

153 417,73

51 – Služby

459 790,99

456 926,59

52 – Osobné náklady

1 568 675,64

1 744 840,71

53 – Dane a poplatky

1 512,39

8 520,59

54 – Ostatné náklady

138 203,09

317 008,77

1 051 463,56

1 054 682,90

103 957,54

101 045,09

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery

1 578 874,70

1 630 939,74

137,00

231,50

5 069 723,11

5 805 988,82

219 087,62

149 528,41

0,00

0,00

0,00

0,00

3 156 784,70

3 626 762,19

795 313,54

1 082 766,95

390,00

24 181,40

724,26

1 219,99

0,00

308,94

897 422,99

921 220,94

-22 011,55

338 375,20

Náklady

55 – Odpisy, rezervy a OP
56 – Finančné náklady

59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV
/
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 338 375,20 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Mesto vykázalo kladný hospodársky
vysledok z dôvodu, že aj keď bol zaznamenaný nárast nákladov o 7,38%, tržby vzrástli
o 14,52%.
Náklady za konsolidujúcu materskú účtovnú jednotku v roku 2016 vo výške
5 467 613,62 € boli o 375 878,96 € vyššie ako v roku 2015, čo predstavuje nárast o 7,38 %.
Týkalo sa to v prevažnej miere nárastu miezd a odvodov, ktoré boli zvyšované aj vplyvom
legislatívnej zmeny o 4% vo verejnej správe a o 6% u pedagogických zamestnancov verejnej
správy. To spôsobilo nárast 176 165,07 €. Ďalším významným nárastom je položka nákladov
na prevádzkovú činnosť zo 138 203,09 € na 317 008,77 € t.j. o 178 805,68 € (odpis zostatkovej
ceny predaného majetku) teda o 77,29% a náklady na transféry, ktorá vzrástla o 52 065,04 € na
čiastku 1 630 939,74 €.
Tržby vzrástli z 5 069 723,11 € v roku 2015 na 5 805 988,82 € v roku 2016 teda
o 736 265,71 € 14,52%. Najvýznamnejší nárast je možné vidieť v daňových a colných
výnosoch o 469 977,49 € t.j. 14,89%, u výnosov z transférov 2,65% ako aj v ostatných tržbách
napr. za predaný majetok o 287 453,41 €, čo znamenalo nárast v tejto položke o 36,14%.
b)za konsolidovaný celok
Podiel konsolidujúcej a konsolidovaných účtovných jednotiek vstupujúcich do konsolidácie
MESTA SVIT - NÁKLADY

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

Podiel konsolidujúcej a konsolidovaných účtovných jednotiek vstupujúcich do
konsolidácie MESTA SVIT - VÝNOSY

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

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Náklady

7 596 395,98

7 951 822,91

50 – Spotrebované nákupy

1 275 154,30

1 190 091,31

552 220,14

549 837,29

52 – Osobné náklady

3 984 726,09

4 205 105,11

53 – Dane a poplatky

24 881,98

26 841,94

194 970,54

366 275,43

1 202 738,01

1 229 621,60

110 275,60

107 796,19

0,00

0,00

247 923,16

271 064,77

3 506,16

5 189,27

Výnosy

7 528 412,47

8 294 790,09

60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

1 475 986,93

1 352 630,79

0

0

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

3 150 344,59

3 619 989,47

536 774,86

911 156,21

1 682,71

25 060,01

2 763,69

3 993,65

0,00

308,94

2 360 859,69

2 381 651,02

-67 983,51

342 967,18

51 – Služby

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV
/

26

Výročná správa ku KÚZ a IÚZ za rok 2016 spojená
Hospodársky výsledok v roku 2016 bol kladný aj za konsolidovaný celok, pričom za
samotnú materskú účtovnú jednotku MESTO SVIT bol hospodársky výsledok 338 375,20 €, čo
predstavuje 98,66%-ný podiel na hospodárskom výsledku konsolidovaného celku.
V nákladovej časti sa prejavil mierny pokles v spotrebovaných nákupoch o 6,7%, čo
predstavovalo pokles o 85 062,99 € z toho 64 478,69 € v energiách. Významnejší nárast bol
v nákladovej položke osobné náklady o 5,53% v absolútnej hodnote o 220 379,02 €, na
4 205 105,11 €. Z toho nárast samotných miezd bol o 152 892,74 € t.j. o 5,42% a ostávajúca
časť sa týkala s nimi súvisiacich nákladov (odvody, tvorba SF). Dôvodom nárastu bol
predovšetkým legislatívny posun miezd vo verejnej správe o 4% a v školstve o 6%, ako aj
samotný postup v rámci mzdovej stupnice za odpracované roky. Významnejší nárast bol na
položke ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, kde je viditeľný nárast o 171 304,89 € najmä
z dôvodu zúčtovania zostatkovej ceny predaného majetku. Transfery z rozpočtu obce vzrástli
oproti roku 2015 o 23 141,61 € na hodnotu 271 064,77 €. Celkom náklady oproti roku 2015
vzrástli z čiastky 7 596 395,98 € na 7 951 822,91 tis. € t.j. o 4,68 % t.j. o 355 426,93 €
Tržby za vlastné výkony a tovar poklesli z 1 476 tis. € na 1 353 tis. €, t.j. o 123 tis. €. Na
tejto položke sa podieľa predovšetkým spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit
svojou podnikateľskou činnosťou, pričom z tejto položky sú konsolidáciou odpočítané tržby zo
vzájomných vzťahov konsolidovaného celku. V položke daňových a colných výnosov
a výnosov z poplatkov je nárast oproti roku 2015 vo výške 469 644,88 €, t.j. 14,9% a to
predovšetkým v daňových výnosoch samosprávy, predovšetkým v podielových a miestnych
daniach Mesta o 451 949 € t.j. o 15,81%. Celkom tržby vzrástli oproti roku 2015 o 766 377,62
€ t.j. o 10,18% na 8 294 790,09 €.
Tu je potrebné uviesť, že aj keď Mesto účtuje akruálne aj náklady a výnosy, pre
záverečný účet a hodnotenie rozpočtového hospodárenia je stále východiskom rozpočet
a jeho finančné plnenie v príjmovej a výdavkovej časti.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2016 Mesto,rozpočtové a príspevková organizácia prijali nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

-1MV SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
KÚŽP
MV SR
MŠVVaŠ
MDVaRR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
MDVaRR
ÚPSVaR

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky - BV
- kapitálové výdavky - KV
-2Voľby do NR– BV
Aktivačné práce – BV
Podpora zamestnanosti – BV
Terénny pracovnik – BV
Životné prostredie – BV
REGADR, register adries - BV
Školstvo – prenesené komp.
Medziročný prenos
Stavebný poriadok – BV
Špeciálna škola – hmot.n.- BV
Matrika – BV
REGOB, evidencia obyv.
Pozemné komunikácie – BV
Hmotná núdza – BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-35 067,52
1 510,76
12 359,83
4 997,05
723,86
31,40
1 533 960
8 500,14
15 556,11
548,00
11 818,38
2 553,87
334,32
13 006,42

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-44 737,46
1 510,76
12 359,83
4 997,05
723,86
31,40
1 523 878,34
-5 089,08
15 556,11
548,00
11 818,38
2 553,87
334,32
12 339,69

Rozdiel
(stĺ.3-stĺ.4
)
-5330,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 081,66
13 589,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
666,73
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ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MK SR
MPSVaR
MPSVaR
DPO SR
MK SR
MŠKŠ SR
MŠKŠ SR

Rodinné prídavky – BV
HN – školské potreby
Os.príjemca (aj výkon) – BV
Mestská knižnica – BV
Zariadenie opatr. sluby – BV
ZOS s denným pobytom – BV
Dobrovoľný hasičský zbor – BV
Tradičné remeslá – BV
ZŠ Mierová – telocvičňa – KV
ZŠ Komenského–bež.dráha–V

1 486,40
2 373,80
1 801,41
1 300,00
61 440,00
23 040,00
700,00
1 200,00
13 000,00
15 000,00

1 486,40
2 373,80
1 801,41
1 300,00
61 440,00
23 040,00
700,00
1 200,00
13 000,00
15 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625,46
0,00

Prijaté dotácie od iných obcí
Obec

Batizovce SOÚ Svit
Gerlachov SOÚ Svit
Lučivná SOÚ Svit
MengusovceSOÚSvit
Štôla SOÚ Svit
Ždiar SOÚ Svit
Sp. Teplica
Svit SOÚ Svit
obce pre CVČ

10.2

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
6 615,19
2 484,13
3 055,51
1 863,86
1 637,75
4 085,22
6 583,04
22 836,89
1 801,36

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
5 937,96
2 229,82
2 742,70
1 673,05
1 470,09
3 667,00
5 909,10
20 498,97
1 801,36

Rozdiel

677,23
254,31
312,81
190,81
167,66
418,22
673,94
2 337,93
0,00

Poskytnuté dotácie

Mesto v roku 2016 poskytlo dotácie v súlade s §7 ods. 7 zákona č. 583/2004 z.z. v z.n.p. a s
VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Sociálna oblasť
Názov organizácie
Familiaris o.z.

Schválená výška

Vyúčtovaná
suma

Vrátené do pokl.

2 140,-€

2 140,-€

-

Miestny spolok SČK

300,-€

300,-€

-

CN Aneps Poprad

150,- €

150,-€

-

ZO únie žien Slovenska vo Svite

230,- €

230,-€

-

Slovenský zväz zdrav.post.

300,- €

300,-€

-

Progresfem, Továrenská štvrť - Poprad

400,-€

400,-€

-

ZO ÚŽ Svit – Podskalka

330,-€

330,-€

-

Únia nevidiacich a slabozr. Slovenska
Poprad

150,-€

150,-€

-

Spišská katolícka charita , Sp.Nová Ves

2 112,49€

2 112,49€

-

SPOLU :

6 112,49€

6 112,49€

-
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Kultúrna oblasť a cirkev
Názov organizácie

Schválená výška

Vyúčtovaná suma Vrátené do pokl.
MsÚ

OZ Ľudová hudba Bystrianka,

600,-€

600,-€

-

Detský famózny svet – DFS Jánošíček, TS
Štýl

200,-€

200,-€

-

Dychová hudba Sviťanka

300,-€

300,-€

-

1000,-€

1000,-€

-

Umelecký klub Fantázia o.z.

800,-€

800,-€

-

Laudamus o.z.

600,- €

600,-€

-

Rímskokatolícky farský úrad

300,- €

300,-€

-

Gréckokatolícka cirkev

200,- €

200,-€

-

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi

200,- €

200,€

-

Zábavná skupina SVITTASENIOR

200,-€

200,-€

-

Ekoton, o.z. Jilemnického, Svit

100,-€

100,-€

-

Vojensko-historický klub TIGER Poprad

100,-€

100,-€

-

Pro Meliori Svit

400,-€

400,-€

-

5 000,-€

5 000,-€

-

Folklórny súbor Jánošík

SPOLU :
Športová oblasť
Názov organizácie
Atletický oddiel Svit, Školská 27, Svit

Schválená výška Vyúčtovaná suma Vrátené na účet
MsÚ, pokl.
2 500,-€

2 500,-€

-

OZ Galaxia, Moyzesova 3284/4 Poprad

100,-€

100,-€

-

Cyklistický klub Energia Svit, Mieru 693/174,
Svit

700,-€

700,-€

-

Klub plastikových modelárov Tatranskí orli,
Jilemnického ul, Poprad - Svit

300,-€

293,40

6,60€

Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti,
Okružná 14, Svit-Podskalka

200,- €

200,-€

-

Tenisový klub Svit, Mierová 693/174 Svit

1 250,-€

712,15

537,85€

Futbalový klub Svit, Štefánikova 284, Svit

7 100,-€

7 100,-€

-

Hokejový klub Svit, Mlynská 8, Svit –
Podskalka

500,- €

500,-€

-

Slovenský Skauting, Vydrník

150,-€

150,-€

Active Swim Svit, Tomášikova 69 Poprad

500,-€

500,-€

-

Skalné lezenie, kpt.Nálepku 102, Svit

150,-€

150,-€

-

Slovenský rybársky zväz, Jilemnického 948,
Svit

1 350,-€

1 350,-€

-

BKM, Štefánikova 35, Svit

9 900,-€

9 900,-€

-

300,-€

300 -€

-

Mládežnícky hokejbalový klub-Svit
SPOLU :

25 000,-€

24 455,55€

544,45 €
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Dotácie poskytnuté z položky primátor – dotácie a dary, repre fondu
Názov organizácie
Schválená výška
Vyúčtovaná suma Vrátené do pokl.
MsÚ
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku

900,-€

900,-€

-

ZO SZPB Svit

300,-€

300,-€

-

Mládežnícky ples - občerstvenie

300,-€

300,-€

Únia žien Svit – ceny, občerstvenie

300,-€

300,-€

Klub Adento Svit- memoriál

300,-€

300,-€

-

Muži v najlepších rokoch - memoriál

350,-€

350,-€

-

GALLO Team Štrba - ceny

70,-€

70,-€

Krížovkári – Poprad

70,-€

69,76

Mládežnícky hokejbalový klub

700,-€

700 ,-€

Matica Slovenská – Šaliansky Maťko

40,-€

39,76€

0,24€
0,24€

Tatranský silák Poprad

350,-€

350,-€

-

Socialup – komunitný festival

300,-€

300,-€

-

Atletický odd. –Soňa Vnenčáková

700,-€

700,-€

-

SUŽ-Fantázia Svit

350,-€

350,-€

-

Futbalový klub Svit – Chorvátsko

350,-€

350,-€

-

SOŠ Svit výmenný pobyt Česká Třebová

350,-€

350,-€

-

Rímskokatolícka cirkev –výročie kostola

350,-€

350,-€

-

Slovenský zväz záhradkárov – Máj

150,-€

150,-€

-

BKM – Iskrastreetball

350,-€

350,-€

-

Slovenský zväz záhradkárov - Štokava

150,-€

150,-€

-

Atletický odd. –Potočný, Bartková

700,-€

700,-€

-

Jánošík – 60. výročie založenia

300,-€

300,-€

-

Klub železničných historických vozidiel

350,-€

350,-€

-

ZŠ Mierová Svit – 70. výročie vzniku

350,-€

350,-€

-

Svittasenior – posedenie pri kapustnici

100,-€

100,-€

-

8 530,-€

8 529,52

SPOLU:

0,48€

Základná škola Mierová 134 Svit získala sponzorské príspevky vo výške 675 €, ktoré boli použité na:
- spolufinancovanie nákladov spojených s návštevou Prezidentského paláca v Bratislave na
prepravu žiakov vo výške 300 €
- spolufinancovanie nákladov pri príležitosti 70. výročia založenia školy (ozvučenie sály) vo
výške 300 €
- nákup tonerov vo výške 75 €.
Základná umelecká škola Svit získala sponzorský príspevok vo výške 300 €, ktoré boli použité na
nákup učebných pomôcok pre výtvarný odbor.
Základná škola Komenského Svit získala sponzorský príspevok vo výške 2 174 €, ktorý bol použitý
na dofinancovanie kapitálového výdavku – výstavba atletickej dráhy – zafinancovaného vo výške 15
000 € preklasifikovaním bežných prostriedkov zo ŠR a 15 000 € od Mesta Svit.
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
Rozdelenie kapitálových výdavkov
podľa funkčnej klasifikácie
Technické služby Mesta Svit (TS)

Rozpočet
2016 v €
100 000

Skutočnosť
k 31.12.2016
v€
100 000,00

%
plnenia

Skutočnosť
K 31.12.2015
v€

100,0

z toho: Projekt – BRO

348 853,10

Traktorová kosačka
Transfér na kapitálové výdavky

6 069,87
100 000

100 000,00

Ms polícia – kamerový systém
-spolufinancovanie meračov

Skutočnosť
k 31.12.2014
v€

300,00

4 741,50

3 535,00

2 113,50

24 383,00

9 673,00

1 180

Výstavba, zveľaďovanie mesta
z toho: ÚPRM

8 500

8 097,50

95,3

Program rozvoja Mesta

15 990

15 990,00

100,0

Projektové dokumentacie

50 000

26 732,60

53,5

Nákup pozemkov

16 700

16 737,35

100,2

Nákup budov (bývalý MsÚ, 74 b.j.)

32 006

Cesta Kpt. Nálepku
Cesty

254 797,78
108 335

Ul. Priečna

250

250,00

Ul. Hájová

61 065

61 064,80

100,0

150

150,00

100,0

8 000

7 891,14

98,6

100 000

82 223,25

82,2

Ul. I. Krasku
Vjazd k azylovému domu Ul. SNP
Parkovisko, Ul. Mierová (ZŠ)

100,0

Informačná tab.-náučný chodník
Software – Registratúra MsÚ

1 342,80
3 950

3 840,00

97,2

86 253

51 515,32

59,7

Nová budova MsÚ – rozhlas
Nová budova MsÚ – rekonštrukcia

2 932,38

Odtok vody z jazera do rieky PP

41 242,91

501 859,71

42 994,24

7 619,68

Príprava pozemkov na IBV Pod Sk.

33 000,00

Detské ihriská

17 200

7 977,00

46,4

Detské ihrisko – MŠ Mierová

52 800

52 690,00

99,8

34 372,43

Autobusový prístrešok

14 497,69
3 849,60

Športová hala - rekonštrukcia

76 464,90

Obradná sieň – Dom kultúry

72 572,06

Školská jedáleň MŠ M.-vybavenie

2 210,00

Mestský mobiliár

17 000

8 643,60

50,8

36 b.j. Ul. Fraňa Kráľa

89 000

83 862,43

94,2

Plyn.kotolňa – Dom kultúry Priečna

15 000

14 941,63

99,6

ZOS Svit – rekonštrukcia

12 000

ZŠ Mierová – Dostavba náraďovne

17 375

17 374,54

100,0

ZŠ Mierová – vratka dotácie
ZŠ Komenského – Bežecká dráha
CELKOM

625

625,46

100,1

30 000

32 174,00

107,2

843 379

592 780,62

70,3

149 037,58

1 340 387,57

Použité skratky v tabuľke: BRO – biologicky rozložiteľný odpad
ÚPRM – Územný plán rozvoja mesta
MsÚ – Mestský úrad
MŠ M. – Materská škola Mierová
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Rok 2016 bol v kapitálovej časti rozpočtovaný až rozpočtovými opatreniami na základe
schválenia Plánu priorít 2016 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 7/2016 zo dňa 27.1.2016.
Zapájané boli ako zdroj krytia prostriedky Rezervného fondu. V priebehu roka však Mesto
získavalo kapitálové prostriedky z predaja majetku predovšetkým pozemkov ZO Breziny.
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 133/2016 z 27.10.2016 boli prednostne využívané tieto
zdroje na kapitálovú výdavkovú časť rozpočtu, Rezervný fond bol ponechaný ako rezerva v
prípade potreby. Tak zdrojom krytia kapitálových výdavkov v roku 2016 boli príjmy z predaja
majetku vo výške 562 606,62 € a 2 972,29 € na čiastočné dofinancovanie splátky istín úverov a
centového dorovnania základného imania spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o.(0,22 €).
Ostávajúce prostriedky z predaja sú súčasťou výsledku hospodárenia Mesta a budú zdrojom
Rezervného fondu. Celkový príjem z predaja majetku v roku 2016 bol 661 474,50 €. Zdrojmi
krytia kapitálových výdavkov boli kapitálové dotácie štátu (pre ZŠ) vo výške 28 000 € a
peňažný dar RZ ZŠ vo výške 2 174 € na dofinancovanie bežeckej dráhy ZŠ Komenského.
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Každoročne schvaľovaný Plán priorít obsahuje aj úlohy týkajúce sa budúcich období. Je to
pružný materiál, ktorý v prípade potreby vo vzťahu k novým požiadavkám, možnostiam či
výzvam je opätovne prerokovaný a aktualizovaný Mestským zastupiteľstvom. Prílohou tejto
výročnej správy je Plán priorít schvaľovaný začiatkom roka 2017 uznesením 32/2017 zo dňa
23.2.2017.
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Mesto Svit nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Mesto neviedlo k 31.12.2016 žiadny súdny spor.

Vypracoval: Ing. Alena Balogová

Schválil: Ing. Miroslav Škvarek, MPH

Vo Svite dňa 8. 9. 2017

Prílohy:
•
•
•
•
•

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Prehľad rozpočtových opatrení 2016
Plán priorít na rok 2017 a ďalej
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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