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Mesto Svit v zmysle §16 Zák. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov spracovalo tento
Záverečný účet Mesta Svit za rok 2011, ktorý obsahuje hlavne údaje o plnení rozpočtu, bilanciu
aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení jeho rozpočtových a príspevkovej
organizácie, o poskytnutých zárukách, o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a
hodnotenie programov.

1. PLNENIE ROZPOČTU SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY - MESTA SVIT
Pre rok 2011 malo schválený rozpočet ako programový uznesením Mestského zastupiteľstva
vo Svite č. 150/2010 ako vyrovnaný rozpočet finančnými operáciami vo výške 7 688 828 € vrátane
zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. Následne bol v priebehu roka uzneseniami MsZ a v
súlade s uznesením 164/2007 o kompetenciach primátora mesta upravený na 8 107 575 €, čo bolo v
porovnaní s pôvodným rozpočtom v roku 2011 o 5,45% viac.
Rozpočet pre príspevkovú a rozpočtové organizácie mesta bol schválený spolu s Rozpočtom
Mesta pre rok 2011 tým istým uznesením a MsZ vzalo na vedomie aj rozpočty pre roky 2012 a 2013.
Rozpočet príjmov a výdavkov roku 2011 bol postavený ako schodkový, kde výdavky prevýšili
príjmy o 786 980 €, ktoré spolu a za pomoci finančných operácií (úver ŠFRB a doplnenie fondov na
kapitálové priority) postavili Rozpočet príjmovej a výdavkovej časti ako vyrovnaný a aj po úprave
zostal vyrovnaný. Úpravy rozpočtu v roku 2011 boli predovšetkým z týchto dôvodov:
a) príjem kapitálových zdrojov z dotácií na základe žiadostí,
b) príjem úverov ŠFRB na výstavbu bytových domov,
c) úpravy záväzných limitov pre delimitované oblasti,
d) svetová finančná kríza - zníženie podielových dani,
e) ďalšie doplnenie príjmových finančných operácií z FRR a FRB na schválené žiadosti,
f) presuny v rámci schváleného rozpočtu.
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. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. O týchto
rozpočtových opatreniach je vedená v súlade s vyššie citovaným zákonom operatívna evidencia. V
konečnom dôsledku bol pôvodný rozpočet upravený na 8 107 575 €, čo je v porovnaní s upraveným
rozpočtom roka 2010 o 18,36% menej. Dôvodom takéhoto poklesu sú predovšetkým rozdiely v
kapitálových aktivitách – projektoch schválených a spolufinancovaných z dotácií. V minulom
období to boli predovšetkým projekty rekonštrukcie verejného osvetlenia, rekonštrukcie základných
škôl, na výstavbu bytových domov. Rok 2011 znamenal dokončovanie výstavby 30-bytového domu,
začali sa práce na rekonštrukcii verejných priestranstiev vrátane vlastných investícií (Cesta SNP),
Projekt životného prostredia – autá pre Technické služby Mesta Svit a na začiatku je aj Projekt
výstavby zariadenia na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO).
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MESTO SVIT – Hospodárenie za 01-12/2011 – 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- Recykl.fond
Bežné – mesto
Bežné - rozp. org.
Kapitálové-spolu
Kapitálové - mesto
Kapitálové - rozp. org.
Medzisúčet (bez FO)
Finančné operácie (FO)
Celkom
z toho rozpočtové
organizácie jednotlivo

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

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

2 945 682
1 330 953
3 192 733
3 192 733
0
7 469 368
219 460
7 688 828

3 096 111
1 452 133
3 339 871
3 339 871
0
7 888 115
219 460
8 107 575

4 520 541,06
98,03
4 471 090,24
97,91
49 450,82
110,17
1 532 852,87
62,50
1 532 852,87
62,50
0
6 053 393,93
85,69
965 588,40
92,53
7 018 982,33
86,57
Skutočnosť
4 282 094,67
94,15
8 654,00
2 833 341,43
91,52
1 440 099,24
99,17
2 250 905,59
67,39
2 250 905,59
67,39
0
6 533 000,26
82,82
219 666,53
100,09
6 752 666,79
83,29

upravený rozpočet

skutočnosť bez
grantov

plnenie v %

9 500

9500

11 550,36

121,58

14 967

18 860

20 473,85

108,56

9 960

16 524

17 426,61

105,46

34 427

44 884

49 450,82

110,17

0

0

0

34 427

44 884

49 450,82

110,17

ZUŠ

156 754

157 023

157 644,27

100,40

ZŠ Mierová

629 576

667 154

656 799,98

98,75

ZŠ Komenského

544 623

627 956

625 654,99

99,63

1 452 133

1 440 099,24

99,17

0

0

-

1 452 133

1 440 099,24

99,17

Pôvodný rozpočet
ZUŠ
ZŠ Mierová
ZŠ Komenského
Príjmy bežné spolu
Príjmy kapitálové spolu
Príjmy celkom

Výdavky bežné spolu
Výdavky kapitálové spolu
Výdavky celkom

0

1 330 953
0
1 330 953

Poznámka: granty a dary sa nerozpočtujú, "FO=finančné operácie"
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Schodok rozpočtového hospodárenia (bez FO)
- 479 606,33 €
=(kapitál.príjmy-kapitál.výdavky)+(bežné príjmy-bežné výdavky)
štátne dotácie nevyčerpané v r. 2011
- 4 125,61 €
odvod výnosu zo štátnych prostriedkov rok 2011
- 2,98 €
vratka zábezpeky v verejnému obstarávaniu (BRO)
-35 000,00 €
Upravený schodok
-518 734,92 €
Finnančné operácie (ďalej FO)
a) výdavkové FO (splátky leasingov a úverov)
- 219 666,53 €
b) príjmové FO
+965 588,40 €
z toho: - úver ŠFRB-30 b.j.
400 138,99 €
- doplnenie z fondov
432 910,93 €
- predaj finančných aktív
69 098,70 €
- nevyčerpané z r. 2010
63 439,78 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 na vysporiadanie
+227 186,95 €
do FRB
- 29 171,99 €
do FRR
-198 014,96 €
Výsledok z hospodárenia z výkazu ziskov a strát v roku 2011 je iná kategória, lebo neporovnáva
rozpočtové príjmy a výdavky ale náklady a výnosy. Vykazovala sa za Mesto prvýkrát v roku 2008, keď
MESTO SVIT ako ostatné mesta a obce prešlo na akruálny princíp účtovníctva. Pre rok 2011 aj naďalej
zostáva finančné vysporiadanie podľa rozpočtového hospodárenia - zmeny stavu peňažných prostriedkov,
viď vyššie a pre posúdenie hospodárskeho výsledku z nákladov (trieda 5) a výnosov (trieda 6) je výsledok
následovný v €

MESTO SVIT
ROK 2011

Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť
– Školské jedálne
(strava)

Rok 2011

Rok
2011/2010
Koeficient

Náklady

-4 063 432

-31 394

4 094 826

1,01

Výnosy

3 992 846

31 394

4 024 240

1,15

-70 586

0,00

-70 586

0,14

výsledok hospodárenia
pred zdanením

Výsledok hospodárenia Mesta Svit za rok 2011 z Výkazu ziskov a strát (Príloha č. 3 -Úč ROPO SFOV 2-01)
je teda vo výške je -70 586 € pred zdanením. Po zdanení v roku 2011 po zaúčtovaní predpokladanej dane
z príjmov vo výške 23 367 € bol výsledok hospodárenia z nákladov a výnosov vo výške -93 953 €. Je
potrebné poznamenať, že daň z príjmov ešte nie je uzatvorená je to predpokladaný výpočet, lebo Mesto
bude podávať daňové priznanie až v priebehu roka 2012 a účtovná závierka musela byť ukončená do
20.1.2012. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 ako rozdiel Rozpočtu Mesta Svit za rok 2011
medzi príjmami a výdavkami a teda zmeny stavu peňažných prostriedkov vo výške - 479 606,33 €, ktorý
je upravený aj cez finančné operácie a to na +266 315,64 € a po odpočítaní nevyčerpaných štátnych
dotácii ako výsledok rozpočtového hospodárenia na vysporiadanie +227186,85 €. Predmetom

záverečného účtu a finančného vysporiadania za rok je rozpočtové hospodárenie.

Podrobne (v €) ROK 2011: Príloha č.1 - Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
k 31.12.2011 FIN 1-04. Nasledujúci pohľad je finančné plnenie Rozpočtu Mesta Svit podľa kapitol.
Plneniu Programového rozpočtu je venovaná časť 8 tohto materiálu.
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a) Plnenie príjmovej časti
b) Plnenie výdavkovej časti
Ad a) Plnenie príjmovej časti
- BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet
Skutočnosť
%
4 611 513 € 4 520 541,06 €
98,03
Rozpočet Mesta predstavuje príjmovú časť samotného Mesta a aj príjmy ním zriadených
rozpočtových organizácií t.j základných škôl a Základnej umeleckej školy. Celkovo boli bežné
príjmy splnené na 98,3 % a predstavovali čiastku 4 520 541,08 €, čo v porovnaní s rokom 2010
znamenalo o 1,6% vyššie ako v roku 2010. Táto časť rozpočtu predstavuje príjmy bežného
charakteru:
- Podielové dane určené zo Štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov samosprávy. Pôvodný
rozpočet na tejto položke podľa MF SR bol pre Mesto Svit z 21.12.2010 stanovený vo výške
1 855 644 € a podľa prognózy z 30.9.2011 upravený na 1 799 321 €, čo znamenalo pokles o 3,04%
t.j. 56 323 €, čo riešilo Mesto úspornými a rozpočtovými opatreniami. V konečnom dôsledku prišlo
na účet Mesta 1 783 058,36 € t.j. ešte o ďalších 16 262,64 € menej. Z týchto daní sa financujú aj
orginálne kompencie v oblasti školstva, t.j. školské kluby, školské jedálne, materské školy, centrá
voľného času.
Rozpočet
Skutočnosť
%
1 799 321 € 1 783 058,36 €
99,10
Podielové dane už v roku 2008 predstavovali pre Mesto Svit čiastku 1 994 511,42 €, pričom na rok
2009 bola stanovená prognóza 2 137 143 €, ktorá v roku 2009 bola naplnená na 1 845 617,74 €.
Rok 2010 bol ďalší pokles 1 515 886,65 €. Tento klesajúci vývoj príjmov s narastajúcimi cenami
a tým aj výdavkami v Rozpočet znamenal stále väčší deficit, ktorý bol riešený hlavne úspornými
opatreniami a v danom čase aj legislatívne povolenou pomocou fondov. Úsporné opatrenia však
bude potrebné v budúcich obdobiach doriešiť. Znamenajú totiž úspory v materiálovom zabezpečení,
bez nárastu miezd (čo pri náraste životných nákladov znamená u zamestnancov zníženie životnej
úrovne), úspory v údržbe zariadení, ktoré sa môžu časom prejaviť na stave zariadení a spotrebe
energii.
- Daň z nehnuteľnosti, miestne dane a miestny poplatok sú ďalším bežným vlastným príjmom
Mesta. Tieto dane a poplatok sú stanovené v zmysle zák. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnomu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a z toho vychádzajúceho Všeobecne záväzného nariadenia. Mesto vyberá daň
z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň
za ubytovanie a daň za nevýhrené hracie prístroje. Okrem miestnych daní je to aj miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Rozpočet
Skutočnosť
%
Daň z nehnuteľnosti 465 000 €
470 374,02 €
101,20
Miestne dane
21 599 €
22 327,86 €
103,40
Miestny poplatok
224 900 €
207887,82 €
92,40
Predovšetkým kontrolnou činnosťou sa podarilo dosiahnuť prekročenie u dane z nehnuteľnosti.
U miestnych daní je rozpočtovaný len predpoklad a súvisí v značnej miere od záujmu poplatníkov
o danú službu. V oblasti miestneho poplatku máme najväčšie problémy s neplatičmi, napriek tomu
sa podarilo tento rozpočet naplniť na 92,4%, pričom aj naďalej sa aktívne riešia aj neplatiči. Aj
tento poplatok závisí aj od záujmu odberateľov.
- Prenájmy – v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
Mesto hospodári so svojím majetkom. V tomto zmysle majetok využíva, kupuje, predáva a v prípade
voľných kapacít aj prenajíma či už pozemky, byty alebo nebytové priestory.
Rozpočet
Skutočnosť
%
527 869 €
481 064,65 €
91,10
Rozpočet je postavený na základe existujúcich podpísaných zmlúv. Ku zmene prichádza dôsledkom
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zmeny týchto zmlúv, prípadne výpovedí, či nových nájomných zmlúv. V neposlednom rade je to aj
skutočnosť, že napr. Nájomná zmluva na pozemky Mesta so spoločnosťou Štrkopiesky závisí aj od
množstva ťažby.
- Správne a administratívne poplatky v prevažnej miere predstavujú poplatky za matriku, stavebné
konanie a výhrené hracie prístroje, ktoré nie sú v miestnych daniach, ale vyberá sa z nich správny
poplatok podľa hracích prístrojov. Na odhade počtu týchto prístrojov a predpokladu ďalších
správnych poplatkov je postavený aj rozpočet tejto položky.
Rozpočet
Skutočnosť
%
54 110 €
53 014,03 €
98,00
- Pokuty a penále – nerozpočtujú sa a súvisia s neplnením povinnosti voči Mestu
Rozpočet
Skutočnosť
%
5 126,63 €
- Príjmy z činnosti organizačných častí Mesta či už kultúrnych: Oddelenie, Ms. knižnica,
sociálnych: Zariadenie opatrovateľskej služby, Dom opatrovateľskej služby, ZOS-stacionár,
školských: Základné školy (PS), ZUŠ (PS), materské školy, školské jedálne materských škôl,
centrum voľného času.
Rozpočet
Skutočnosť
%
78 434 €
87 134,63 €
111,10
Školy s PS
44 884 €
49 450,82 €
110,17
Kde PS = právna subjektivita. Naplnenie rozpočtu súvisí s počtom organizovaných akcií a podujatí
ako aj záujmu o ponúkané služby zariadení.
- Príjem za znečisťovanie životného prostredia – úhrada firiem na základe rozhodnutia za
znečisťovanie životného prostredia
Rozpočet
Skutočnosť
%
1 660 €
1 925,23 €
116,00
- Úroky – výnosy z prostriedkov na bankových účtoch a zvlášť výnosy z dočasne voľných
prostriedkov – bežný účetfondy, využívanie termínovaných vkladov.
Rozpočet
Skutočnosť
%
1 660 €
3 078,70 €
185,50
- Iné príjmy – napr. z lotérií, z minulých období: vyúčtovania, vratky
Rozpočet
Skutočnosť
%
21 835 €
23 379,66 €
107,10
- granty, dary (napr. za materské školy, Zariadenie opatrovateľskej služby)
Rozpočet
Skutočnosť
%
800 €
800,00 €
100,00
- príspevky Spoločný obecný úrad (stavebný poriadok, pozemné komunikácie) – vlastné zdroje
Rozpočet
Skutočnosť
%
33 970 €
33 970,22 €
100,00
- bežné dotácie na bežné výdavky, prenesené kompetencie
- na sčítanie obyvateľov, domov, bytov
7 245,39 €
- ÚPSVaR – Malá obecná služba
4 667,75 €
- Životné prostredie
826,43 €
- REGOB
2 478,63 €
- školstvo – prenesené kompetencie + HN 1 123 406,80 €
- Verejné osvetlenie – bežné výdavky ref.
6 654,55 €
- Matrika
10 734,15 €
- ZŠ Komenského –bežné výdavky ref.
7 913,49 €
- MF SR – na samosprávne funkcie
4 411,00 €
- na Zariadenie opatrovateľskej služby
90 611,00 €
- ÚPSVaR – osobitný príjemca
21 642,96 €
- ÚPSVaR – rodinné prídavky
3 206,82 €
- dotácie pre Spoločný obecný úrad
13 449,50 €
- MK SR pre Mestskú knižnicu
700,00 €
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Rozpočet
Skutočnosť
%
1 335 471 €
1 297 948,47 €
97,20
Neplnenie je dôsledkom toho, že v rozpočte boli zahrnuté dotácie aj na schválené a rozbehnuté
projekty, ktorých realizácia v roku 2011neprebehla, resp. prebehla len čiastočne Revitalizácia
námestia, Ochrana ovzdušia – čistiaca technika.
- KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
- Príjem z predaja majetku Mesta – v roku 2011 to bol predaj pozemkov a budov, predovšetkým
z predaja objektu Škvarkáreň vo Svite.
Rozpočet
Skutočnosť
%
110 276 €
144 387,46 €
130,90
Položka súvisí so záujmom o kúpu majetku od Mesta a od spôsobu ocenenia, ktorý sa v roku 2011
podarilo predať elekronickou aukciou.
- Dotácie na kapitálové výdavky
- likvidácia BRO
64 438,50 €
- 30-bytová jednotka
385 339,99 €
- verejné osvetlenie – dofin.
4 419,82 €
- ochrana ovzdušia
856 368,00 €
- ZŠ K. – dofinancovanie
77 899,10 €
Rozpočet
Skutočnosť
%
2 342 231 €
1 388 465,41 €
59,30
Neplnenie je dôsledkom toho, že v rozpočte boli zahrnuté dotácie aj na schválené a rozbehnuté
projekty, ktorých realizácia v roku 2011neprebehla, resp. prebehla len čiastočne – Revitalizácia
námestia, Ochrana ovzdušia – čistiaca technika.
- PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
- úver ŠFRB-30 b.j.
400 138,99 €
- doplnenie z fondov
432 910,93 €
- predaj finančných aktív
69 098,70 €
- nevyčerpané z r. 2010
63 439,78 €
Rozpočet
Skutočnosť
%
1 043 555 €
965 588,40 €
92,50
Neplnenie na 100% súvisí s položkou doplnenie z fondov, ktoré bolo plnené vzhľadom na čerpanie
výdavkov a reálnu výšku potreby.
Ad b) Plnenie výdavkovej časti – plnenie programov, zámerov, cieľov, ukazovateľov je
predmetom Hodnotiacej spravy (viď bod 8, príloha č. 5) ako súčasti Záverečného účtu.
- BEŽNÉ VÝDAVKY
- KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
- VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet
Skutočnosť
4 548 244 € 4 282 094,67 €
3 339 871 € 2 250 905,59 €
219 460 € 219 666,63 €

%
94,15
67,39
100,09

V časti bežných výdavkov je neplnenie dôsledkom úsporných opatrení, ktoré sa premietajú do celej
výdavkovej časti bežných výdavkov a súvisia s plnením príjmovej časti. Úsporné opatrenia
znamenajú vo veľkej miere určité obmedzenie pri realizácii úloh samosprávy s tým, že ich dočasnú
úsporu bude potrebné riešiť v nasledujúcich obdobiach za predpokladu, že budú priaznivejšie
riešené bežné príjmy Mesta predovšetkým podielové dane. V rámci kapitálových výdavkov súvisí
neplnenie s realizáciou schválených odsúhlasených projektov: Revitalizácia námestia, Ochrana
ovzdušia – čistiaca technika a to opäť v náväznosti s plnením príjmovej časti.
Kapitola 01116 – Správa mesta, výdavky súvisiace s Mestom ako celkom bez konkrétnejšieho
8

ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

MESTO SVIT

pridelenia na ostatné kapitoly
Rozpočet
Skutočnosť
%
Zoskupenie položiek
642 622 €
591 002,44 €
91,30
61-mzdy
310 778 €
287 956,90 €
92,70
62–odvody zo miezd
118 193 €
106 062,70 €
89,70
631-cestovné
900 €
767,06 €
85,20
632-energie,telekomunikácie,internet
26 369 €
23 599,49 €
89,50
633-materiálové vybavenie
20 142 €
16 878,83 €
83,80
634-dopravné
8 411 €
6 300,51 €
74,60
635-údržba majetku
38 587 €
37 073,78 €
96,10
636-prenájmy priestorov
23 807 €
22 292,37 €
93,60
637-služby, popl., odvody, dane, SF, OON
75 860 €
69 163,47 €
91,20
641-transfér na SOÚ Svit
18 002 €
18 001,12 €
100,00
Na všetkých položkách je vidieť nízke plnenie v dôsledku úspor, ktoré sú popísané aj v časti
bežných príjmov – plnenie podielových daní. Sú to aj úsporné opatrenia, pri ktorých musíme
myslieť na budúce obdobia a brať ich ako dočasné nevyhnutné riešenie. Napr. údržba zariadení
a objektov by si vyžadovala určite vyššie výdavky.
V rámci kapitálových výdavkov na tejto kapitole je nákup pozemkov za 159,36 €
a modernizácia výpočtovej techniky v hodnote 2 184 €.
Kapitola 0132 – Výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov uhradené
v príjmovej časti z dotácie.
Rozpočet
Skutočnosť
%
7 245 €
7 245,39 €
100,00
Kapitola 0133 – Výdavky na matričnú
10 734,15 €
Zoskupenie položiek
61-mzdy
62–odvody zo miezd
63- tovary a služby
64-členský príspevok
Kapitola 0170 – Splátky úverov
65-úroky
82-istiny – Finančné operácie výdavkové
Kapitola 0180 – Technické služby

činnosť uhrádzané aj z dotácie štátu vo výške
Rozpočet
Skutočnosť
%
17 123 €
15 346,35 €
89,60
9 249 €
8 767,77 €
94,80
3 706 €
3 099,09 €
83,60
4 160 €
3 471,49 €
83,40
8€
8,00 €
100,00
Rozpočet
Skutočnosť
%
63 120 €
58 836,90 €
93,20
219 460 €
219 633,44 €
100,10
Rozpočet
1 651 523 €

Skutočnosť
1 615 930,70 €

%
97,80

16 000 €
637 606 €

5 006,58 €
637 151,68 €

31,29
99,90

944 281 €
47 776 €
4 860 €

944 280,00 €
24 600,00 €
4 859,25 €
33,19 €

100,00
51,50
100,00

Rozpočet
184 302 €

Skutočnosť
159 448,20 €

%
86,50

114 700 €
43 586 €
18 195 €
321 €

105 126,55 €
38 900,17 €
14 606,99 €
316,61 €

91,70
89,20
80,30
98,50

Bežné výdavky
63-ext.manažment Projektu-Ochrana ovzdušia
64–príspevky na činnosť
Kapitálové výdavky
714- Projekt Ochr.ovzd.-čist.technika
716- Projekt – Likvidácia BRO
717-Chodník pri SAD
Finančné operácie
Kapitola 0310 – Mestská polícia
Bežné výdavky
61-mzdy
62–odvody zo miezd
63- tovary a služby
64-členský príspevok, PNS
9
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Kapitálové výdavky
713- Projekt Kamerový systém-pokrač.
7 500 €
497,88 €
6,6
Nízke plnenie bolo z dôvodu, že Kamerový system pre rok 2011 bol v čase schválenia Rozpočtu
zahrnutý do kapitálových výdavkov, nebol však v začiatku roka 2011 schválený do plánu priorít.
Mestská policia vo Svite sídli v budove Domu kultúry Svit. Má 10 členov, ktorými zabezpečuje
ochranu osôb a majetku v meste Svit.
Kapitola 0320 – Požiarna ochrana

Rozpočet
13 895 €

Skutočnosť
9 952,90 €

%
71,60

Bežné výdavky
62–odvody zo miezd
20 €
6,24 €
31,20
63- tovary a služby
13 875 €
9 946,66 €
71,70
V priebehu roka Mesto zabezpečilo výmenu okien v priestoroch MHZ rozpočtovým opatrením vo
výške 3046,94 €. Výrazný podiel na nečerpaní výdavkov má čerpanie odmien za výkon
preventívnych prehliadok PO.
Kapitola 04213 – Veterinárna ochrana
Rozpočet
Skutočnosť
%
63- tovary a služby
332 €
331,94 €
100,00
Jedná sa o zmluvný vzťah s útlukom z dôvodu zabezpečenia umiestnenia odchytených voľne sa
pohybujúcich zvierat.
Kapitola 0443 – SOÚ Svit

Rozpočet
56 584 €

Skutočnosť
51 624,08 €

%
91,20

Bežné výdavky
61-mzdy
34 593 €
33 266,19 €
96,20
62–odvody zo miezd
12 301 €
11 969,73 €
97,30
63- tovary a služby
9 320 €
6 021,32 €
64,60
64-členský príspevok, PNS
370 €
366,84 €
99,10
Spoločný obecný úrad Svit združuje obce:Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Lučivná, Ždiar
a samotné Mesto Svit v oblasti stavebného poriadku a cestnej dopravy, komunikácii. Je financovaný
z dotácie štátu cez KSÚ (13059,11 €) a KÚCDaPK (390,39 €+339,46 €) v Prešove a z vlastných
združených prostriedkov členských obcí a mesta vo výške 33 630,76 z toho Mesto Svit 18 001,12 € .
Z výsledku hospodárenia predchádzajúcich rokov SOÚ Svit boli výdavky dofinancované v čiastke
4204,36 €.
Kapitola 0451 – MHD
Rozpočet
Skutočnosť
%
64-príspevok
45 975 €
45 974,18 €
100,00
V tejto kapitole je zafinancovaný zmluvný príspevok Mesta na mestskú hromadnú dopravu.
Úsporným opatrením bolo zníženie požadovaného výkonu od SAD a.s. Poprad, ktorý znamenal
vlastne zníženie navýšenia výdavkov na tento úkon a bol Mestom prerokovaný aj s obyvateľmi
predovšetkým seniormi v Meste.
Kapitola 0610 – PPP
Rozpočet
Skutočnosť
%
637005
24 569 €
16 202,02 €
65,90
PPP-projektové a prieskumné práce ako súčasť výstavby Mesta v bežnom rozpočte. Rozpočet
počítal s výdavkami uhrádzanými zo zdrojov Mesta, pričom tieto práce boli realizované
predovšetkým v rámci schválených projektov: Životné prostredie-čistiaca technika a Likvidácia
BRO, ktoré sú zahrnuté v rámci týchto projektov. To je dôvod nízkeho čerpania vlastných zdrojov
tejto položky.
10
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Kapitola 0620 – MOS, výstavba, projekty Rozpočet
Skutočnosť
%
2 768 553 €
1 663 970,73 €
60,10
Bežné výdavky –
61-mzdy
6 332 €
3 034,21 €
47,90
62–odvody zo miezd
2 349 €
1 071,75 €
45,60
63- tovary a služby
51 600 €
16 376,13 €
31,70
64-členský príspevok, PNS
47 €
46,46 €
98,90
V rámci týchto bežných výdavkov je plnenie pre Malú obecnú službu ako aktivačnú politiku
ÚPSVaR, kde bol rozpočtovaný počet dvoch koordinátorov hradených z výdavkov Mesta
a v končenom dôsledku bol zamestnaný jeden vzhľadom na počet členov MOS. Výrazné neplnenie
tejto časti je v položke 637002 a 637005 rozpočtovanej na projekt Revitalizácia námestia, ktorý aj
keď bol schválený a v roku 2011 sa realizoval, bol len čiastočne fakturovaný. Plnenie rozpočtu vo
výške 25 639 € bolo len 1200 €. Patrí externý manažment výstavby všetkých projektov.
Kapitálové výdavky
716- Projektové dokumentácie výstavby
69 976 €
23 193,13 €
33,10
717 – Výstavba a rekonštrukcia v Meste
2 245 514 €
1 237 178,63 €
55,10
V priebehu roka 2011 boli zafinancované tieto akcie:
- výstavba 30-bytovej jednotky (ukončenie z roka 2010)
925 784,96 €
- Cesta SNP
178 962,84 €
- cestná vpúsť – Sládkovičova ul.
3 000,00 €
- 80-bytová jednotka – dofinancovanie
5 719,00 €
- Revitalizácia centra Mesta – začiatok financovania
10 596,00 €
- Ver.osvetlenie pri 30 b.j.
950,00 €
- ZŠ Komenského – dofinancovanie
95 015,75 €
- ZŠ Mierová – telocvičňa
13 152,00 €
- Obv.zdravot.stredisko-sociálne zariadenia
3 998,08 €
Obdobne ako u bežných výdavkov aj tu je vidieť predovšetký, že práce na projekte Revitalizácia
centra Mesta sa začali a zatiaľ neprebieha ich financovanie, ale aj rozpracovaný proces realizácie
zmien ÚPRM vychádzajúci z jeho preskúmania.
Kapitola 0660 – správa majetku
Bežné výdavky –
63-výkon správy
64-dotácia na Rehabilitačné stredisko

Rozpočet
368 166 €

Skutočnosť
366 868,40 €

%
99,60

287 916 €
80 250 €

286 618,40 €
80 250,00 €

99,50
100,00

Mesto má uzatvorenú Zmluvu o výkone správy so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o, ktorá
je so 100%-nou účasťou Mesta Svit. Mierne neplnenie je spôsobené len zmenou zmluvného vzťahu
pri výkone správy Rehabilitačného strediska na spôsob prenájmu s dotáciou.
Kapitola 0810 – Šport

Rozpočet
33 954 €

Bežné výdavky –
64-dotácie do športu
Kapitálové výdavky
717 – Výstavba a rekonštrukcia v Meste
Rekonštrukcia Futbalového štadióna vo Svite
Kapitola 08203 – Kluby dôchodcov
11

Skutočnosť
33 953,34 €

%
100,0

20 000 €

20 000,00 €

100,0

13 954 €

13 953,34 €

100,0

Rozpočet
12 971 €

Skutočnosť
10 920,31 €

%
84,20
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Bežné výdavky –
62–odvody z OON
11 €
8,50 €
77,30
63- tovary a služby
12 960 €
10 911,81 €
84,20
Výdavky spojené s prácou klubov dôchodcov vo Svite či už priamo v meste alebo v jeho časti Pod
Skalkou.
Kapitola 08205 – Mestská knižnica

Rozpočet
49 642 €

Skutočnosť
47 715,39 €

%
96,10

Bežné výdavky
61-mzdy
24 850 €
24 442,81 €
98,40
62–odvody zo miezd
9 443 €
8 795,49 €
93,10
63- tovary a služby
15 221 €
14 363,75 €
94,40
64-členský príspevok, PNS
128 €
113,34 €
88,50
Mestská knižnica taktiež prijala úsporné opatrenia a navyše zabezpečila na nákup kníh aj dotáciu
vo výške 700 €, ktoré v plnej výške vyčerpala.
Kapitola 08209 – Kultúra

Rozpočet
80 140 €

Skutočnosť
69 388,56 €

%
86,60

Bežné výdavky
61-mzdy
25 550 €
25 019,18 €
97,90
62–odvody zo miezd
10 030 €
8 792,60 €
87,70
63- tovary a služby
42 073 €
35 489,93 €
84,40
64-členský príspevok, PNS
2 400 €
86,85 €
3,50
Úsporné čerpanie výdavkov sa prejavilo vo výdavkovej časti najvýraznejšie pri čerpaní výdavkov na
ZPOZ-y, ktoré úzko súvisia s počtom občianskych obradov, ako v ich materiálovom vybavení,
ošatení tak aj v samotných odmenách účinkujúcim.
Kapitola 0830 – Noviny, TV

Rozpočet
39 870 €

Skutočnosť
34 797,25 €

Bežné výdavky
63-noviny, roznáška novín
15 870 €
63-TV vysielanie
24 000 €
Mesto má zabezpečené dodávateľsky tieto služby s tým, že
s objednávkami Mesta nad rámec dohodnutých objemov. V tejto
obmedzenia.
Kapitola 0840 – dotácie (mimo šport)

Rozpočet
17 474 €

%
87,30

13 805,88 €
87,00
20 991,37 €
87,50
do určitej miery súvisia aj
časti bolo možno prijať určité

Skutočnosť
15 371,92 €

%
88,00

Bežné výdavky
64-príspevky – komisia kultúry
4 000 €
4 000,00 €
100,00
- RK cirkev
2 050 €
2 050,00 €
100,00
- GK cirkev
300 €
300,00 €
100,00
- Ev. cirkev
300 €
300,00 €
100,00
64-príspevky – komisia sociálna
5 000 €
4 998,51 €
99,97
64-príspevky – komisia finančná
1 925 €
0,00 €
64-príspevky – primátor mesta
500 €
449,85 €
90,00
64-členské – Mesto
3 400 €
3 273,56 €
96,30
Mesto poskytuje neziskovým organizáciam a združeniam dotácie resp. príspevky na činnosť, ktoré
sú podľa obsahovej náplne prerokované podľa jednotlivých komisií. Úsporu v tejto kapitole
zabezpečila predovšetkým finančná komisia.
Kapitola 09111 – Materské školy

Rozpočet
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%
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282 636 €
260 294,98 €
92,10
Bežné výdavky
61-mzdy
164 100 €
152 421,14 €
92,90
62–odvody zo miezd
63 118 €
55 815,44 €
88,40
63- tovary a služby
51 796 €
48 442,67 €
93,50
64-odstupné, odchodné, PNS
3 622 €
3 615,73 €
99,80
Mesto má dve materské školy: vo Svite na Mierovej ulici a na Školskej ulici. Aj v tejto kapitole bolo
riešené čerpanie výdavkov úsporne, len na nevyhnutnú mieru a za pomoci dotácie štátu na deti
v predškolskom veku, kde bolo možné použiť dotáciu pre potreby týchto detí. Celková dotácia bola
10836 €, ktorá bola použitá jednak na vybavenie interiéru a jednak na učebné pomôcky.
Požiadavky na údržbu priestorov boli zredukované na nevyhnutné, pričom je zrejmé, že v budúcich
rokoch sa budeme musieť aj k ostatným požiadavkám vrátiť.
Kapitola 09502 – CVČ

Rozpočet
86 002 €

Skutočnosť
82 368,89 €

%
95,80

Bežné výdavky
61-mzdy
19 150 €
18 490,97 €
96,60
62–odvody zo miezd
7 277 €
7 074,62 €
97,20
63- tovary a služby
59 595 €
56 803,30 €
95,30
Z toho: Športová hala
35 454,98 €
Centrum voľného času (CVČ) spravuje aj Športovú halu, s ktorou sú spojené výdavky vo výške
35 454,98 € (bez vyčíslenia mzdových a odvodových výdavkov riaditeľky CVČ). Na samotnú činnosť
CVČ dostáva toto zariadenie aj dotáciu štátu cez vzdelávacie poukazy v hodnote 3752,40 €.
Kapitola 09601 – ŠJ MŠ

Rozpočet
44 893 €

Skutočnosť
42 049,71 €

%
93,70

Bežné výdavky
61-mzdy
29 310 €
28 319,90 €
96,60
62–odvody zo miezd
11 138 €
10 213,30 €
91,70
63- tovary a služby
4 281 €
3 352,83 €
78,30
64-odstupné, odchodné, PNS
164 €
163,68 €
99,80
Obidve materské školy majú svoje školské jedálne, ktoré zabezpečujú stravu deťom aj
zamestnancom. Materská škola na Školskej ulici varí aj pre Materskú školu v Mengusovciach za
úhradu v zmysle schváleného VZN. Úspora vo mzdách a odvodoch súvisí s práceneschopnosťou
zamestnancov, pri tovaroch a službách bola úspora hlavne v rámci údržby strojov a zariadení.
Kapitola 10201 – ZOS, stacionár

Rozpočet
177 286 €

Skutočnosť
161 057,55 €

%
90,80

Bežné výdavky
61-mzdy
87 950 €
80 826,67 €
91,90
62–odvody zo miezd
33 421 €
29 961,54 €
89,60
63- tovary a služby
55 616 €
49 971,31 €
89,90
64-odstupné, odchodné, PNS
299 €
298,03 €
99,70
ZOS-Zariadenie opatrovateľskej služby a ZOS-stacionár zabezpečujú sociálne služby Mesta Svit
občanom, ktorí to potrebujú. Neplnenie rozpočtu miezd sa prejavilo vo mzdách, odvodoch aj tvorbe
SF. Pri tovaroch a službách bola zaznamenaná úspora takmer vo všetkých položkách.
Najvýraznejšia bola nižšia spotreba energii s úsporou 3 123,75 € t.j. 14,5% rozpočtovaných
výdavkov na tento účel.

Kapitola 10202 – DOS

Rozpočet
13

Skutočnosť

%

ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

MESTO SVIT

104 662 €
68 460,52 €
65,40
Bežné výdavky
61-mzdy
59 950 €
40 414,54 €
67,40
62–odvody zo miezd
22 781 €
14 629,80 €
64,20
63- tovary a služby
20 807 €
12 369,85 €
59,50
64-odstupné, odchodné, PNS
1 124 €
1 046,33 €
93,10
Veľká úspora tejto kapitoly súvisí s úsporou predovšetkým vo mzdách a odovodoch v závislosti od
potreby zamestnávať opatrovateľky bez dopadu na úroveň poskytovaných služieb a požiadavky
občanov. Vzhľadom na to, že na tejto kapitole bola uplatnená časť dotácie na samosprávne funkcie
vo výške 2 411 € (celá dotácia 4411 €, druhá časť dotácie uplatnená v kapitole 10702-642014 ako
príspevok na oprávnené výdavky pre občanov umiestnených v domovoch sociálnych služieb) došlo
aj k úspore vlastného zdroja v položke 632-energie.
Kapitola 1070 – sociálne dávky, HN

Rozpočet
47 517 €

Skutočnosť
44 229,75 €

%
93,10

Bežné výdavky
63- tovary a služby
37 292 €
37 289,95 €
99,99
64-príspevky a dotácie
10 225 €
6 939,80 €
67,87
Sociálne dávky a riešenie situácie občanov v hmotnej núdzi. Sú tú aj výdavky hradené z ÚPSVaR
ako rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi deťom v základných školách, školských jedálňach
materských škôl, , osobitný príjemca pre dávky v hmotnej núdzi. Z vlastných zdrojov príspevky na
oprávnené výdavky spojené s ubytovaním občanov v zariadeniach a domovoch sociálnych služieb,
výdavky na príspevky pri príležitosti uvítania deti do života.
2.) BILANCIA AKTÍV A PASÍV - príloha č. 2 Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
AKTÍVA- majetok
sa rovnajú pasívam (vlastné imanie a záväzky) v celkovej výške netto (zohľadnenie oprávok)
22 585 454 €, čo znamená nárast hodnoty majetku Mesta (bez organizácií zriadených Mestom)
oproti roku 2010 o 9,9% a v porovnaní s rokom 2009 nárst 22%. V obstarávacej hodnote majetok
celkom predstavuje čiastku 29 821 766 €, čo je oproti roku 2010 nárast o 8,55 % (+ 2 348 948 €).
Neobežný majetok (netto) vo výške 16 970 490 € t.j. k roku 2010 pokles o 6%. Hlavným
dôvodom sú odpisy majetku, pretože v obstarávacej hodnote došlo k poklesu v tejto kategórii oproti
roku 2010 o 2,85%, čo predstavovalo odpredaj Škvarkárne a pozemkov a u dlhodobého finančného
majetku odpredaj 110 akcii v banke Dexia Banka Slovensko a.s. (Od 1.1.2012 Prima banka) v
obstarávacej hodnote 69 098,70 €. Mesto je naďalej vlastníkom akcií v Marmote Press a.s., PVS
a.s.. a imanie BP Svit s.r.o. Svit so 100%-nou účasťou Mesta.
Obežný majetok Mesta je vyčíslený v hodnote 5 607 375 €, v porovnaní s rokom 2010 je tu
veľký nárast až o 3 114 919 € t.j. o 125%. Dôvodom je predovšetkým zúčtovanie transférov medzi
subjektami verejnej spravy vďaka schváleným a prideleným dotáciám Mestu v roku 2011 na
projekty. V tejto časti došlo k nárastu oproti roku 2010 až o 271,85%. Materiálové zásoby
predstavujú čiastku 10 861 € (k roku 2010 nárast 14%), krátkodobé pohľadávky čiastku narástli
oproti roku 2010 o 23%, z toho daňové pohľadávky sú vo výške 30 935 €, čo je oproti roku 2010
pokles o 15%. Finančné účty mesta k 31.12.2011 dosiahli výšku 943 175 €.
Časové rozlíšenie s týkalo nákladov budúcich období vo výške 7 589 € (v roku 2010 to bolo
8 715 €).
PASÍVA – Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie bolo k 31.12.2011 vo výške výsledku hospodárenia vo výške 12 748 345 € (k
roku 2010 pokles o 0,74%) a to ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo
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výške 12 842 298 € (k roku 2010 pokles o 3,98%) a ako výsledok hospodárenia za rok 2011 vo výške
-93 953 € vrátane predokladanej dane z príjmov za rok 2011 tak, ako to vyplýva aj z výkazu ziskov a
strát.
Záväzky Mesta sú bližšie popísané nielen v Poznámkach (príloha č. 4) ale aj v časti
nasledujúcej 3. Prehľad o stave a vývoji dlhu. Celková výška záväzkov je 5 239 024 €, čo je nárast
oproti roku 2010 o 21,6% t.j. 930 883 €, predovšetkým v krátkodobých záväzkoch vo vzťahu ku
spoločnosti, ktorá Mestu realizovala Projekt Revitalizácia verejných priestranstie a to vo výške
869 142,10 €. Dôvodom je spolufinancovanie z dotácií (95%), ktoré ani ku koncu roka 2011 neboli
pripísané na účet Mesta Svit. Dlhodobé záväzky predstavujú vzťah Mesta ku ŠFRB za bytové domy
(posledný za 30-bytovú jednotku na Štúrovej ulici vo Svit a k Dexia banka Slovensko a.s. za úver
prevzatý od MsPBHaS Svit.
Časové rozlíšenie ako výnosy budúcich obdobi na rozúčtovanie príjmu kapitálových
transférov (napr. na školy, verejné osvetlenie, bytové domy, DOS, životné prostredie (čistiaca
technika)…) do budúcich období. Nárast o 35% na čiastku 4 598 085 € spôsobil project na
zhodnocovanie BRO (projektové dokumentácie) a na ochranu životného prostredia – čistiaca
technika, autá.
Prehľad o jednotlivých položkách vrátane spôsobu ocenenia a podstaty odpisovania majetku
sú popísané vrámci Poznámok (príloha č. 4) k ročnej individuálnej závierke a samotný výkaz Úč
ROPO SFOV 1-01 (príloha č. 2).
3. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
K 31.12.2009 predstavovali záväzky čiastku 3 578 375 €, z toho krátkodobé rezervy 44028 €,
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy - nevyčerpané prostriedky dotácií 13 529 €. Dlhodobé
záväzky mesta boli vo výške 2 645 707 € z toho úvery ŠFRB na 26 b.j., 30 b.j., 80 b.j. a 36 b.j.
predstavujú k 31.12.2009 čiastku 2 587 442 €.
K 31.12.2010 Mesto evidovalo záväzky v celkovej hodnote 4 308 141 € . Z toho krátkotobé
zákonné rezervy v hodnote 47 374 €), zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy - nevyčerpané
prostriedky dotácii 63 462 €). Dlhodobé záväzky mesta vo výške 3 623 780 € z toho úvery ŠFRB na
26 b.j., 30 b.j., 80 b.j., 36 b.j. a 30 b.j vo výške 3 610 379 €, 13 401 € sú záväzky zo sociálneho
fondu. Úver za MsPBHaS predstvoval ku koncu roka 2010 nesplatenú čiastku 302 621 €
Mesto evidovalo k 31.12.2011 záväzky v celkovej hodnote 5 239 024 € . Z toho krátkotobé
zákonné rezervy v hodnote 45 346 €), zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy - nevyčerpané
prostriedky dotácii 4 129 €). Dlhodobé záväzky mesta vo výške 3 896 798 € z toho úvery ŠFRB na
26 b.j., 30 b.j., 80 b.j., 36 b.j. a 30 b.j vo výške 3 884 317 €, 12 481 € sú záväzky zo sociálneho
fondu Úver za MspBHaS ku koncu roka 2011 vykazoval zostatok nesplatnený vo výške 207 057 € a
to v zmysle týchto zmlúv:
a)Mesto podpísalo 5.3.2002 úverovú zmluvu č. 706/635/2002 so ŠFRB na výstavbu 26bytovej jednotky vo Svite s úrokovou sadzbou 3,9% (t.j. 6 269 036,- Sk = 208 094 €) vo výške istiny
11 076 tis. Sk (367 655,85 €) na 30 rokov. Tento úver bol doplnený nenávratnou dotáciou MVaRR vo
výške 11 076 tis. Sk (367 655,85 €). Ku koncu roka 2011 bolo z tohto úveru splatených 102 splátok
po 1734,118 € (52 242 Sk). K 31.12.2011 zostatok istiny úveru predstavuje 300 556,77 €, pričom na
istine od začiatku bolo splatených 67 099,08 € a na úrokoch 109 780,95 €. Úver je splatný v roku
2032.
b) Na výstavbu 30 b.j. bola 11.10.2004 podpísaná úverová zmluva č. 706/735/2004 so ŠFRB
uzn. MZ č. 9,10,11/2004 vo výške 24 243 000,- Sk (804 720,18 €) s úrokovou sadzbou 1,2% na 30
rokov, ktorý na výstavbu 30 bj. je doplnený štátnou dotáciou vo výške 4 496 000,- Sk (149 239,86€).
Splácať sa začal až v roku 2005, kedy bola plánovaná aj dostavba bytovky. V roku 2004 bol tento
úver čerpaný vo výške 1272860,- Sk (42 251,21 €) a mesačná splátka predstavuje čiastku 80 223,Sk (2 662,92 €). V roku 2005 bol vyčerpaný do plnej výšky a začalo splácanie úveru od 02/2005 t.j.
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MsZ uzn. 70/2006 a 71/2006 schválilo záložné právo na tento bytový dom č. 941 parc. č. 294/759 vo
výške 24 243 tis. + 4 496 tis. Sk (953 960,03 €). K 31.12.2010 boli splatené úroky celkom
60 294,06 € a istina celkom 160 728,10 € (83 splátok). Zostatok úveru k 31.12.2011 je 643992,08 €.
Úver je splatný v roku 2034.
c) Mesto prijalo na výstavbu 80 b.j. Ďalší úver od ŠFRB č.zml. 706/574/2007 vo výške
42102 tis. Sk (1 397 530,37 €) s úrokovou sadzbou 1% na 30 rokov a mesačnou splátkou 135 417,Sk (4 495,02 €) (istina aj úrok) počnúc 11/2007. V roku 2007 bolo z tohto úveru vyčerpaných 8 988
tis. Sk (298 346,94 €), čo predstavovalo aj čiastku v záväzkoch ku koncu roka 2007. Ostávajúca
časť bola vyčerpaná v roku 2008. Záruky: Kultúrny dom, Krytá plaváreň, Internát ZP s.č. 838 s
príslušnými pozemkami – zabezpečenie návratnosti úveru – znalecký posudok 1,5 x 42 102 tis. Sk.
Po ukončení výstavby bola táto zábezpeka zrušená. Bytovka bola skolaudovaná. Do konca roka
2011 bolo uhradených 50 splátok. Na istine bolo splatených 165 616,19 € a na úrokoch 59 134,81
€. Zostatok úveru k 31.12.2011 je 1 231 914,18 €. 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 b.j. , kde bolo dohodnutých 359 splátok vo výške
2 922,66 € (88 048,01 Sk) mesačne. Úver je na 30 rokov s 1% p.a. Úroky predstavujú výšku
140559,76 € Výška úveru-istiny je 908 675,18 €. K 31.12.2009 bol úver čerpaný len vo výške 277
082,33 €. Na výstavbu tejto bytovky dostalo Mesto Svit aj dotáciu MVaRR (Zmluva č. 0199-PRB2009) vo výške 302 890 €. Do 31.12.2011 bolo uhradených 30 splátok: istina vo výške 65613,03 € a
úroky vo výške 22066,82 €, pričom zostatok istiny úveru k 31.12.2011 predstavuje čiastku
843 062,15 €. 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 b.j. na ul. Štúrovej vo Svite (celkový oprávnený
náklad stavby: 1 287 990,79 €, dotácia MDVaRR SR zml. 0314-PRB-2010 vo výške 385 340 € a
vlastné zdroje: z toho ŠFRB 899 140 €, mesto 3 510,79 €), kde bolo dohodnutých 359 splátok vo
výške 2 891,99 € mesačne. Úver je na 30 rokov s 1% p.a. Úroky predstavujú výšku 139 084,41 €
a istina 899 140 €. K 31.12.2010 bol úver čerpaný len vo výške 499001,01 €, zostáva dočerpať
v roku 2011 ešte 400138,99 €. Na výstavbu tejto bytovky má dostať Mesto Svit aj dotáciu MVaRR vo
výške 385340 €. Do 31.12.2011 bolo uhradených 16 splátok. Istina vo výške 34 348,53 € a úroky vo
výške 11 923,31€. Zostatok úveru-istiny k 31.12.2010 prestavuje čiastku 890 585,13 € (celý úver)
a k 31.12.2011 je zostatok 864 791,47 €. Úver je splatný v roku 2040.
K 31.12.2010 boli na účte 479 záväzky k ŠFRB z istín úverov vo výške 3 610 379. Do tejto
čiastky oproti roku 2010 bolo doúčtované čerpanie úveru na 30-bytovú jednotku do výšky 100%.
V roku 2011 sa dopočítal zvyšok nevyčerpaného úveru vo výške 400138,99 € a splátky z rok 2011 vo
výške 126 201,65 €, pričom s touto čiastkou by bolo úverové zaťaženie so ŠFRB k 31.12.2011 vo
výške 3 884 316,65 €. 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.
nasledujúci odsek č. 5 tohto Záverečného účtu) k 31.12. rozpočtového roka.
Mesto prevzalo úver za MsPBHaS Svit, (príspevková organizácia uzn. MsZ č. 198/2007
zrušená). Úroková sadzba predstavuje 3,79 %. Dňa 21.12.2007 bola podpísaná ďalšia úverová
zmluva č. 32/084/07 s Dexia bankou Slovensko a.s., ktorá nie je úverom ŠFRB a znamená úver,
ktorý sa počíta v zmysle rozočtových pravidiel do dlhu mesta. Celková čiastka úveru 17 753 662,Sk predstavuje zostatok úveru zrušenej príspevkovej organizácie MsPBHaS Svit za výmenníkové
stanice aj dispečing. Úver sa začal splácať v úrokovej sadzbe 12-mesačného bríboru a úrokového
rozpätia 0,3%. Splácanie úveru začalo za obdobie od 21.12.2007 do 31.12.2007 len podielom úroku
pre mesto Svit, lebo istina za december už bola uhradená. Ďalšie splátky: 239 914,- Sk s výnimkou
poslednej t.j. 239940,- Sk vždy k 20. dňu v mesiaci prvýkrát v januári 2008 a splátky úrokov vždy k
1. dňu v mesiaci uzatvorenia zmluvy t.j. Január 2008 prvýkrát. Koniec splátok: 20.02.2014,
zabezpečenie úveru zmenkou. V roku 2011 splatilo na tomto úvere Mesto istinu 95 564,28 € a úroky
vo výške 6 425,54 €, zostatok úveru k 31.12.2011 je 207 056,55 €. Úver je splatný 20.02.2014.
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Celkom za týchto 6 úverov (z toho 5 vo vzťahu k ŠFRB) k 31.12.2011 na istine bez úrokov
zostáva uhradiť 4 091 373,20 €. Pre výpočet úverového zaťaženia Mesta Svit sa berú do úvahy
bežné príjmy minulého roka – rok 2011 t.j. 4 471 090,28 €
Podiel k bežným príjmom
% celkovej sumy dlhu
% ročných splátok

Vrátane ŠFRB
91,51%
6,28%

bez ŠFRB
4,63%
2,28%

V priebehu roka 2011 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 doplnením zdrojov z fondov Mesta resp. úspornými opatreniami.
4. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Uzn. MZ č. 60/2002 schválilo úver pre TS vo výške 1,5 mil. Sk pre generálnu opravu
špeciálneho vozidla na odvoz TKO, uzn.MZ Mesto schválilo a zaručilo sa PKB a.s. Liptovský
Mikuláš na základe uzn. č. 96/2002, č. 120/2002 a č. 151/2002 za úver na nový systém vykurovania
MsPBHaS vo výške 31 mil. Sk. K 31. decembru 2004 bol zostatok úveru ešte 24 mil. Sk. Uznesením
č. 152/2002 schválilo zmluvu o terminovanom úvere na vytvorenie kontokorentného účtu vo výške
3mil. Sk na tento zámer. Tento úver, ktorý Mesto Svit zobralo na seba za zrušenú organizáciu
MsPBHaS Svit 21.12.2007 schválený uzn. 197/2007 je vo výške 589 313,62 € (17 753 662,- Sk)
ručený vlastnou zmenkou Mesta. Stav úveru k 31.12.2011 je 207 056,55 €.
Za úver v článku 4 na výstavbu 26 b.j. mesto ručilo poistnou zmluvou s Univerzálnou
bankovou poisťovňou v zmysle uzn. 88/2001 a na výstavbu 30 b.j. mesto ručilo v zmysle uzn.
140/2004 nehnuteľnosťami t.j. Domom kultúry vo Svite a Plavárňou až do kolaudácie 30 b.j. V
súčasnej dobe po kolaudácii sa tieto záruky zrušili a teraz ručí mesto v zmysle uzn. 88/2001
bytovým domom vo výške 775 795 € (23 371 601 tis. Sk) v prípade 26-bytovej jednotky v zmysle
Zmluvy o zriadení záložného práva v roku 2003 - pozemok parc.č. 294/730 a budova súp.č.890 (26
b.j.) postavená na pozemku parc.č.294/730 a v prípade 30-bytovej jednotky, kde je aj záruka
notárskou zápisnicou na účet počas výstavby a po nej uzn. 70-71/2006 záložné práve vo výške
953960 € (28 739 tis. Sk) na predmetnú bytovú jednotku. Záložná zmluva zo dňa 1.12.2005 na
nájomný bytový dom Svit, súp. č. 941 (30 b.j.) na parc. č. 294/759, vo výmere 537 m2.
Uzn. MZ č. 117/2004 mesto odsúhlasilo ručiteľské vyhlásenie Recyklačnému fondu za úver
TS mesta Svit vo výške 283 635 56 € (8 544 805,- Sk), ktorý je už splatený a ručenie zrušené. Uzn.
189/2004 mesto zabezpečovalo úver MsPBHaS Svit Domom kultúry vo Svite Pod Skalkou na
zriadenie dispečingu Tepelného hospodárstva vo výške 129 377,81 € (3 897 636,- Sk), ktorý je
taktiež už splatený.
MsZ svojím uzn. 9/2006 schválilo ručenie úveru ŠFRB na stavebné úpravy hotela Mladosť
nehnuteľnosťami: Dom kultúry vo Svite, Rehabilitačné stredisko vo Svite, Internát ZP s.č. 838 s
príslušnými pozemkami- blok “C” hotela Mladosť v hodnote znaleckého posudku vo výške
(1,5x42102 tis. Sk) 2 096 295,56 €. Po kolaudácii v roku 2008 bola táto záruka uvoľnená, aby bolo
možné týmito nehnuteľnosťami ručiť pri novej žiadosti na rekonštrukciu Penziónu na bytový dom
cez ŠFRB v roku 2009-2010. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 25.3.2009 ručí za tento
úver nájomným bytovým domom súp.č. 838 (80 b.j.) na parc.čísle 390/42 a 630 v hodnote
1632561€ (t.j. bez hodnoty dotácie).
Na výstavbu 36 b.j. bola podpísaná Zmluva o zriadení záložného práva vo výške 1,3 násobku
poskytnutého úveru t.j. 1181278 € (908675,18x1,3) zo dňa 25.05.2009 na:
- Kultúrny dom vo Svite súp.č. 198 na parc. č. 175/1
- pozemok parc.č. 175/1, 181/2 o výmere 4045 m2
- pozemok parc.č. 175/2 o výmere 3300 m2
- Plaváreň vo Svite súp.č. 307 na parc.č. 406/5
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- pozemok parc.č. 406/5 o výmere 15098 m2.
Po ukončení výstavby a kolaudácií stavby je zriadené záložné právo na nehnuteľnosť, na
ktorú bol poskytnutý úver. Pričom ŠFRB bude prednostným záložným veriteľov a v jeho prospech je
vinkulovaná aj poistná zmluva do výšky poskytnutého úveru.
Uznesením MsZ č. 10/2010 zo dňa 28.01.2010 bola schválená zmluva a ručenie úveru ŠFRB
nehnuteľným majetkom mesta a to pozemkami parc. Č. 466/1, 466/2, Futbalovým štadiónom parc.
Č. 406/2 – do doby kolaudácie 30-bytovej jednotky na Štúrovej ulici vo Svite vo výške 1,3 násobku
výšky poskytnutého úveru t.j. 899 140 x 1,3 = 1168882 € . Po ukončení výstavby a kolaudácií stavby
má byť zriadené záložné právo na nehnuteľnosť, na ktorú bol poskytnutý úver. Pričom ŠFRB bude
prednostným záložným veriteľov a v jeho prospech je vinkulovaná aj poistná zmluva do výšky
poskytnutého úveru.
30-bytová jednotka na Štúrovej ul. vo Svite na parc.č. 229/333 o rozlohe 545 m2 so
súpisným číslom 986, bola skolaudovaná v roku 2011 a bolo zriadené záložné právo na
nehnuteľnosť vo výške 385 340 € v prospech MDVaRR SR a 899 140 € v prospech ŠFRB uznesením
MZ zo dňa 29.9.2011 č. 143/2011 v celkovej hodnote 1 287 990,79 €:
- pozemok parc. č. 229/333 o výmere 545 m2
- 30-bytová jednotka na Štúrovej ulici vo Svite súp. Č. 986
5. FINANČNÉ VYSPORIADANIE S PRÍSPEVKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI
($16 ods.2 zák. 583/2004 Z.z. v znení zmien a predpisov)
5.1 Mesto Svit má jednu príspevkovú organizáciu a to Technické služby Mesta Svit. Táto
organizácia je rozčlenená na tieto strediská:
- správa
- odvoz komunálneho odpadu
- ostatná doprava
- verejná zeleň
- technický úsek
- verejné osvetlenie
- pohrebné služby
- separovaný zber
- odvoz komunálneho odpadu (podnikateľská činnosť)
Mesto príspevkom vyrovnáva hospodárenie tejto organizácie, ktorý je potrebné po ukončení
obdobia finančne vysporiadať. Pre porovnanie rokov 2008, 2009 a 2010 je tu nasledujúca tabuľka:
Príspevok

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

2011/2010

580535

661311

603586

632911,43

1,05

22572

0

0

4859,25

-

- kap. 0620 – cestná vpusť

3000,00

-

- kap. 0620 – VO pri 30 b.j.

950,00

-

- bežný
- kap. 0180 – chodník SAD

medzisúčet-na účet TS
- ext. menežment -projekt TS

603107

661311

603586

641720,68

1,06

0

5950

35021

5006,58

0,14

- elektronická aukcia-Mesto

1308,48

- TKO 12/2010 r.2011-Mesto

2 931,77

- kapitálové výd. – BRO

0

0

0

24600,00

- kapitálové výd. – ŽP-autá

0

0

0

944280,00
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- účelové leasing cez mesto

19318

19102

15259

33,19

medzisúčet- hradené Mestom

19318

25052

50280

978160,02

622425

686363

príspevok celkom:

653866 1619880,70

z toho cez kapitolu 0180

1615930,70

cez kapitolu 0620

3950,00

- náklady celkom
- výnosy celkom
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Technické služby Mesta Svit dostali priamo na bežný účet prostriedky vo výške 641 720,68 €
ako príspevok, ktorý bol v rovnakej výške vyčerpaný a zúčtovaný t.j.vo výškie 641 720,68 €.
Príspevok pridelený
641 720,68 €

Príspevok vyčerpaný
641 720,68 €

Rozdiel
0

Nárast majetku zvereného do správy organizácií Technické služby Mesta Svit vzrástol o
zverené verejné osvetlenie a 4 autá z projektu na ochranu životného prostredia v zmysle uznesení
Mestského zastupiteľstva.
TS Mesta Svit vykonali vrámci príspevku prideleného Mestom pre Mesto za rok 2011 výkony
v celkovej hodnote 107 481,72 €, čo je o 12% menej ako v roku 2010. Táto hodnota bola vypočítaná
podľa platných sadzieb pre TS Mesta Svit pre fakturáciu podľa najazdených km, výkonu a
manipulácie na mieste.
Rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie za rok 2011 bol prerokovaný dňa
21. Marca 2012, kdee boli na základe rozboru hospodárenia organizácie ako aj plnenia
programového rozpočtu prehodnotené všetky ukazovatele za rok 2011,
Výsledok hospodárenia za rok 2010 t.j. zisk 713,14 € z podnikateľskej činnosti bol v zmysle
uznesenia MZ o schválení záverečného účtu aty z hlavnej činnosti a túto upravenú stratu hlavnej
činnosti vo výške 6 982,41 – 713,14 = 6 269,27 € bol v zmysle prijatého opatrenia z Rozboru
hospodárenia za rok 2010 a uznesnia MZ č. 78/2011 vysporiadaný z Rezervného fondu Technických
služieb Mesta Svit vo výške 4 921,48 € a zostávajúca strata vo výške 2060,93 € bola zaúčtovaná na
účet strát minulých rokov. Zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 713,14 € doplnil Rezervný fond
Technických služieb Mesta Svit. – splnené
Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 zo strany organizácie: zisk z
podnikateľskej činnosti 2 822,04 € použiť na úhradu zostávajúcej časti straty roka 2010 (2060,93
€), čím bude strata roka 2010 úplne vysporiadaná. Zostatok zisku podnikateľskej činnosti t.j. 761,11
€ použiť na čiastočnú úhradu straty z hlavnej činnosti roka 2011 a zostatok nevysporiadanej straty
2011 zaúčtovať na účet strát minulých rokov s tým, že sa to vysporiada do konca roka 2013.
Tento návrh na výsporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 je vedením Mesta
akceptovateľný a bude predložený pri schvaľovaní Záverečného účtu Mestskému zastupiteľstvu.
Technické služby Mesta Svit naplnili §21 ods. 2 zák. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a aj naďalej zostávajú ako príspevková organizácia
zaradená vo verejnej správe v súlade s §21 ods. 12 zák. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.
5. 2 Za svoju obchodnú organizáciu BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit sa zúčtovanie vykonáva
len za dotáciu vo verejnom záujme Rehabilitačné stredisko vo výške 80 250 € takto:
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Pridelená dotácia
80 250 €

Vyčerpaná dotácia
80 250 €

Rozdiel
0

Ostané prostriedky vo výške 286 618,40 € sa nezúčtovávajú, lebo táto organizácia spolupracovala
s Mestom cez dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Samotné hospodárenie spoločnosti BYTOVÝ
PODNIK SVIT s.r.o. Svit bolo prerokované na zasadnutiach Dozornej rady tejto Spoločnosti za
účasti primátora Mesta Svit.
6. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Mesto nemá vo svojom rozpočte podnikateľskú činnosť. Do tejto oblasti sa však podľa
Výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 zaraďujú školské jedálne – len náklady a výnosy na
stravu - Materských škôl, ktoré vykázali za rok 2011 náklady a výnosy v rovnakej výške 31 394 € s
výsledkom hospodárenia nula.
Uzn. MZ č. 115/2002 a 153/2002 bola však schválená podnikateľská činnosť pre
príspevkové organizácie mesta a to: MsPBHaS Svit - Tepelné hospodárstvo od 1.8.2002. V roku
2005 schválilo MsZ uznesením č. 225/2005 pre túto organizáciu od 1.12.2005 vykonávanie
podnikateľskej činnosti aj v správe a údržbe bytových a nebytových priestorov v osobnom
vlastníctve. Uzn. č.190/2002 bola MZ rozšírená zriaďovateľská listina Technických služieb mesta
Svit od 01.10.2002 o správu lesov, ťažbu a predaj drevnej hmoty a náhradnú výsadbu a uzn. č.
236/2002 o podnikateľskú činnosť od 1. 1. 2003 na zber a prepravu a skládkovanie komunálneho
odpadu.
Celkom z týchto podnikateľských činností Mesto vrámci svojej príspevkovej organizácie
získalo v roku 2011 zisk 2 822,04 €, čo je nárast oproti roku 2010 (713,14 €) o 296%. V roku 2009,
dosiahli zisk 621,10 €.
Uzn. 198/2007 bola zrušená príspevková organizácia MsPBHaS Svit a na výkon jej činnosti
od 1.1.2008 založilo Mesto Svit k 11.8.2007 obchodnú spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o.
Svit.Hospodárenie tejto obchodnej spoločnosti je samostaným bodom rokovania Mestského
zastupiteľstva, kde je predkladaná aj Výročná správa za túto Spoločnosť.

7. HOSPODÁRENIE S FONDAMI MESTA
Mesto Svit má vytvorené tieto fondy:
Fond rozvoja bývania (FRB)
Sk
Fond rozvoja bývania k 1.1.2008 .................
9 927 549,79
doplnenie príjmov cez fin. operácie za rok 2008
-4 700 000,00
stav k 31.12.2008 (221)
5 227 549,79
čerpanie za rok 2009 - uzn. 85/2009
stav účtu 35-24727-562/0200 31.12.2009
doplnenie vysporiadania fondov VH 2009 uzn.75/2010
doplnenie príjmov (podľa výdavkov) uzn. 10,109/2010
stav FRB 31.12.2010
na účte 9668154/5200 (zvýhodnené úročenie-terminovaný)
na účte 35-24727-562/0200
vratka z terminovaného účtu
zúčtovanie s FRB za rok 2010 – Záverečný účet uzn. 78/2011
doplnenie čerpania na verejnú zeleň uzn. 81/2011
stav FRB 31.12.2011
Fond rozvoja a rezerv (FRR)

Skk
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EUR
329 534,28
-156 011,42
173 522,86
-17 536,00
155 986,86
33 519,86
-34 298,53
155 208,19
-100 000,00
55 208,19
+100 000,00
-25 667,15
-10 000,00
119 541,04
€
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Počiatočný stav k 1.1.2008 .....................
24 438 976,06
príjmy - z hosp. výsledku za rok 2007...
4 467 872,74
prevod do IF - oprava (HV 2007)
- 2 553 070,14
posilnenie príjmov v roku 2008
-26 296 000,00
vratka nepoužitých príjmov 2008
+ 2 400 000,00
stav k 31.12.2008..(221)......................
2 457 778,66
hospodársky výsledok za rok 2008
čerpanie za rok 2009 - uzn.11,64/2009
stav účtu 123-24727-562/0200 31.12.2009
doplnenie vysporiadania fondov VH 2009 uzn.75/2010
doplnenie príjmov (podľa výdavkov) uzn. MsZ 2010
stav FRR 31.12.2010
na účte 9668154/5200 (zvýhodnené úročenie-termínovaný)
na účte 123-24727-562/0200
vratka z terminovaného účtu
doplnenie vysporiadanie HV 2010 uzn. 78/2011
ZŠ Komenského uzn. 7/2011
Nákup pozemkov uzn. 25/2011
Projekt – Revitalizácia námestia – doplnenie uzn. 29/2011
Projekty – uzn. 29/2011
Ver.osvetlenie k 30 b.j. uzn. 134/2011
Obvodné zdravotné stredisko – soc. Zar. Uzn. 134/2011
Cesta SNP uzn. 34/2011, 97/2011
Stav FRR k 31.12.2011

811 225,39
+ 63 559,80
-793 201,88
81 583,31
+100 673,92
-63 452,26
118 804,97
241 796,73
-79 430,20
281 171,50
-200 000,00
81 171,50
200 000,00
58 671,84
- 12 696,84
- 159,36
-4 565,45
-16 547,68
- 3 998,08
-950,00
-41 184,93
259 741,00

Investičný fond -uzn. 81/2008 29.5.2008 (IF)
Počiatočný stav k 1.1.2008...................
0,00
príjmy - z hosp.výsledku za rok 2007
1 914 802,60
63 559,80
prevod z FRR oprava (HV 2007)
+2 553 070,14
+84 746,40
posilnenie príjmov v roku 2008
-4 295 000,00
-142 567,88
stav k 31.12.2008
172 872,74
5 738,32
hospodársky výsledok za rok 2008
+402 695,69
čerpanie za rok 2009 - uzn.64/2009
-138 434,00
stav účtu 2465845651/0200 31.12.2009
270 000,01
doplnenie vysporiadania fondov a VH 2009 uzn.75/2010
578 451,05
doplnenie príjmov (podľa výdavkov) uzn. MsZ 2010
-692 561,29
stav IF 31.12.2010
155 889,77
doplnenie z HV 2010 uzn. 78/2011
+234 687,38
doplnenie príjmov (celkom : 342 808,59 €) takto:
-uzn. 34/2011 5% spolufin.-Ochrana ovzdušia
-46 920,00
- uzn. 36/2011 + 1% DPH-spolufin. Ochrana ovzdušia
- 150,00
- uzn. 15/2011 -Kamerový system MsP rok 2011-projekt
- 497,88
- uzn. 34/2011, 134/2011 – Cestná vpúsť Sládkovičova ul.
- 3 000,00
- uzn. 34/2011, 53/2011 +1% DPH pri 30 b.j. Štúrova
-7 715,00
- uzn. 55/2011 – chodník Hviezdoslavova ul.
-4 859,25
- uzn. 56/2011 – šatne Futbalového štadióna
-13 953,34
- uzn.80/2011 – ext.manažment – žiadosť Dom dôchodcov
-7 800,00
- uzn. 82/2011 – istina úveru ŠFRB – zmena zdroja zo 41 na 46
-5 059,48
- uzn. 34/2011, 97/2011, – cesta SNP
-137 777,91
7/2011 - cesta SNP refundácia z dotácie ZŠ K.2010 +41 263,25
-uzn. 34/2011, 118/2011 – infraštruktúra 30 b.j. Štúrova
-132 590,98
- uzn. 34/2011, 119/2011 – telocvičňa ZŠ M.
-13 152,00
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- uzn. 41/2011, 120/2011 – Fontána na Námestí z vlastných 2011
stav IF 31.12.2011

-10 596,00
47 768,56

Čerpanie týchto fondov v roku 2011 ako doplnenie príjmov mesta podrobne na základe
uznesení MsZ vrámci roka je súčasťou Výročnej správy a predmetom rokovania a schvaľovania
Záverečného účtu Mesta s tým, po jeho schválení sa fondy rovnajú peňažným účtom. O peňažných
fondoch sa neúčtuje v účtovníctve, nakoľko pre ne nie sú vytvorené príslušné účty vrámci účtovnej
osnovy. Účtuje sa len o pohybe peňažných prostriedkov prostredníctvom analytického účtu
vytvoreného k účtu 221 - bankové účty.
Okrem týchto účtov Mesto eviduje na samostatnom účte č. 1921222294/0200 zmluvnú
zábezpeku na výstavbu 26 b.j. a 30 b.j. od dodávateľa stavby. Dňa 21.10.2011 bola v zmysle platnej
zmluvy vrátená zábezpeka na 30-bytový dom vo výške 10 608,79 € vrátane prislúchajúcich úrokov a
na účte ku dňu 31.12.2011 bol zostatok 16 533 29 €. Táto čiastka sa každoročne zvyšuje o úrok
patriaci dodávateľovi stavby v zmysle zmluvy.
Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 35/2006 a rozpočtovým opatrením č. 5/2006
vyčlenilo prostriedky vo výške 3 742 tis. Sk t.j. 124 211,64 € na účte 2079439356/0200 za výrub
stromov účelovo určených len na životné prostredie a náhradnú výsadbu. K 31.12.2011 je na tomto
účte čiastka 74 523,88 €. Z prostriedkov tohto účtu boli zafinancované výdavky spojené s projektom
obnovy zelene v meste Svit vo výške 49 687,76 €.
Na samostatných účtoch sa vedú účelové dotačné prostriedky. Niektoré boli k 31.12.2011
vyúčtované: účet delitimitačných dotácií, na ktorom zostali vratky nevyčerpaného dopravného pre
základné školy, ktorý zostáva na vyčerpanie v roku 2012 do 31.3. v zmysle rozpočtových pravidiel a
zostatok dotácie na dopravné pre základné školy vo výške 4 125,61 € a 2,98 € výnos zo štátnych
prostriedkov, ďalej účet dotácií na hmotnú núdzu, účet na dotácie z fondov (napr. PRO SLOVAKIA),
účet na dotácie pre sociálne účely, účet na dotácie pre kamerový systém, účet Spoločného obecného
úradu Svit. Vzhľadom k tomu, že od 1. januára začínajú na tieto účty prichádzať dotácie na nové
účtovné obdobie, neboli zrušené ani k 31.12.2011.

8. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA
je samostatnou prílohou 5) k Záverečnému účtu Mesta Svit za rok 2011

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

Vo Svite dňa 20.3.2012

Spracovala: Ing. Alena Balogová, ved. odd. SMMaEČ
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