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U Z N E S E N I E 

  

z XXXI. riadneho zasadnutia 

 Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 

dňa 29.4.2009         číslo:355/2009 

 

k Správe o záverečnom účte hospodárstva mesta Prešov za rok 2008 a návrh finančného 

usporiadania 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

 predloženú správu o záverečnom účte hospodárstva mesta Prešov za rok 2008, 

 stanovisko hlavného kontrolóra mesta Prešov  k záverečnému účtu mesta Prešov za 

rok 2008, 

 predloženú správu nezávislého audítora pre primátora a mestské 

zastupiteľstvo v plnom znení, 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Záverečný účet mesta Prešov na rok 2008. 

 

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia – schodok  v sume  -101 408 000,- Sk  

       ( -3 366 128,93 eur). 

 

3. Zostatok disponibilných zdrojov z finančných operácií  116 615 000,- Sk (3 870 908,85 

eur). 

 

4. Zúčtovanie zostatku účelových dotácií v sume 5 100 075,- Sk (169 291,48 eur) 

v prospech príjmových finančných operácií roku 2009. 

 

 

5. Zúčtovanie zostatku disponibilných zdrojov v sume 111 514 925,- Sk (3 701 617,37 eur) 

do rezervného fondu mesta. 

 

6. Usporiadanie prebytku hospodárenia PKO, m.p.o. v sume 20 000,- Sk (663,88 eur) 

v prospech rezervného fondu PKO, m.p.o. 
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7. Usporiadanie prebytku hospodárenia  Správy mestských bytov (v správe 

Spravbytkomfort,a.s.) v sume 544 000,- Sk (18 057,49 eur) zúčtovať s účtom 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Následne po tomto zúčtovaní 

previesť a zúčtovať  finančné prostriedky do rozpočtu mesta Prešov. 

 

8. Usporiadanie prebytku hospodárenia Správy mestských bytov (v správe M.B.P. Prešov, 

s.r.o.) v sume 2 546 000,- Sk (84 511,72 eur) zúčtovať s účtom nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. Následne po tomto zúčtovaní previesť 

a zúčtovať finančné prostriedky do rozpočtu mesta Prešov. 

 

9. Usporiadanie prebytku hospodárenia Správy nebytových priestorov (v správe Prešov 

Real, s.r.o.) v sume 5 140 000,- Sk (170 616,74 eur) zúčtovať  s účtom nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. Následne po tomto zúčtovaní previesť 

a zúčtovať finančné prostriedky do rozpočtu mesta Prešov. 

 

10. Celoročné hospodárenie mesta Prešov za rok 2008 bez výhrad. 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Pavel   H A G Y A R I 

        primátor mesta 
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V zmysle zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení zmien a doplnkov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení zmien a doplnkov  predkladáme MsZ v Prešove záverečný účet mesta, ktorého 

súčasťou je aj finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2008 

Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať 

opatrenia na nápravu nedostatkov. 

 

 

1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov 
 

V roku 2008 bol rozpočet príjmov po úpravách v príjmovej a výdajovej časti 

schválený v objeme  1 840 153 tis. Sk. Jeho plnenie v príjmovej časti je na 102,66 %, čo 

predstavuje sumu 1 889 188 tis. Sk. Výdajová časť rozpočtu bola plnená v objeme  1 772 573 

tis. Sk, t.j. 96,33 %.  Rozdiel rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov vrátane finančných 

operácií po zaokrúhlení je   116 615 tis. Sk.  

Výsledok hospodárenia po zohľadnení finančných operácií je schodok  -101 408 tis. 

Sk. 

Prehľad plnenia rozpočtu hospodárstva mesta v členení na bežný rozpočet, 

kapitálový rozpočet  a finančné operácie  ( ďalej len FO): 

 

 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006  

Bežné príjmy                 1 434 003 tis. Sk  1 251 783 tis. Sk 1 165 847 tis. Sk  

Kapitálové príjmy            154 582 tis. Sk  141 316 tis. Sk 227 503 tis. Sk  

FO príjmové                     300 603 tis. Sk  83 201 tis. Sk 63 254 tis. Sk  

Bežné výdavky              1 242 537 tis. Sk  1 111 545 tis. Sk 1 028 395 tis. Sk  

Kapitálové výdavky         447 456 tis. Sk  244 617 tis. Sk 279 586 tis. Sk  

FO výdavkové                    82 580 tis. Sk  45 039 tis. Sk 49 907 tis. Sk 

  

 

Príjmy rozpočtu mesta 

Bežné príjmy rozpočtu mesta vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 182 220 tis. 

Sk.  

Celkový objem daňových príjmov predstavuje sumu 907 616 tis. Sk. Objem 

podielových daní  zo štátneho rozpočtu je 701 032 tis. Sk. Objem dane z nehnuteľností je 134 

115 tis. Sk. Ostatné miestne dane, ako sú daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, za 

predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva priniesli do rozpočtu 

sume 6 647 tis. Sk. Poplatok za komunálny odpad bol  65 822 tis. Sk.  
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V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol výnos dane z príjmov fyzických osôb 

poukázaný zo štátneho rozpočtu vyšší o 130 962 tis. Sk. Objem miestnych daní bol vyšší 

o 23 244 tis. Sk . 

 

Nedaňové príjmy predstavujú sumu  244 795 tis. Sk, čo je 102,8% k stanovenému 

rozpočtu. Oproti predchádzajúcemu roku  vzrástli o 39 064 tis. Sk. 

 

Príjmy z dividend a zo zisku v sume 14 294 tis. Sk zahŕňajú príjmy zo zisku  

Spravbytkomfort, a.s.  za rok 2007 v sume 8 697 tis. Sk, Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s 2 810 tis. Sk z dividend za rok 2007 a spoločnosti Prešov Real, s.r.o. 2 787 

tis. Sk zo zisku za rok 2007. 

            Príjmy z prenájmu majetku mesta, t.j. príjmy z prenájmu pozemkov, lesov,  

objektov a zariadení sú  19 170  tis. Sk. 

 

            Z celkového objemu 39 565 tis. Sk administratívnych a iných poplatkov sú správne 

poplatky 25 618 tis. Sk, z ktorých najväčší objem predstavujú správne poplatky za 

prevádzkovanie výherných prístrojov, a to v sume 21 330 tis. Sk. Na území mesta bolo 

prevádzkovaných 474 výherných prístrojov, pričom poplatok  je 45 tis. Sk za prístroj. Ostatné 

správne poplatky sú z činnosti stavebného úradu    2 070 tis. Sk,    z odboru služieb občanom 

2 218 tis. Sk a z ostatných správnych poplatkov podľa platného sadzobníka poplatkov.  

 

 Pokuty a sankcie z priestupkového konania mestskej polície boli príjmom rozpočtu 

v sume  1 200 tis. Sk, pokuty stavebného úradu v sume 254  tis. Sk a ostatné pokuty a sankcie 

v sume 444  tis. Sk. 

 

 Príjmy zo vstupného pri prevádzkovaní bazéna na Ul.  Ľ. Podjavorinskej  boli        

1 711 tis. Sk.  

................ 

            Príjmy v materských  školách, ktoré nie sú právnymi subjektmi  boli 9 241 tis. Sk. 

Počet neprávnych subjektov materských škôl bol 20. 

 

.......... 

 Príjmy za opatrovateľskú službu v sume 1 507 tis. Sk  predstavujú sumu prijatú od 

170 klientov, ktorým mesto v roku 2008 zabezpečilo tieto služby prostredníctvom 57 

opatrovateliek. 

 

 Príjmy za ostatné tovary a služby v sume 726  tis. Sk zahŕňajú príjmy za služby, ako 

napr. poplatky za verejnú súťaž,  kopírovacie práce a príjmy z refundácií režijných nákladov. 

             

            Príjmy z úrokov bežných účtov a termínovaných vkladov uložených v bankách 

boli   6 931 tis. Sk.  
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        Bežné granty a transfery  z celkového rozpočtu príjmov predstavujú 18,63 %, t.j. 

351 990 tis. Sk. Najväčší objem transferov bolo určených na financovanie preneseného 

výkonu štátnej správy na samosprávu. Sú to: 

 Na prenesený výkon v oblasti školstva  289 338 tis. Sk 

 Na financovanie domovov dôchodcov na Cemjate a na ul. Veselej  44 170 tis. Sk 

 Na financovanie činnosti stavebného poriadku 3 530 tis. Sk 

 Na financovanie činnosti pozemných komunikácií 201 tis. Sk 

 Na financovanie matričného úradu 2 925 tis. Sk 

 Na register obnovenej evidencie občanov 916 tis. Sk 

 Na prenesený výkon v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania 978 tis. Sk 

 Na prenesený výkon školského úradu 1 494 tis. Sk 

 Na prenesený výkon v oblasti životného prostredia 546 tis. Sk 

 Na prenesený výkon v oblasti rodinných prídavok                                          632 tis.Sk 

 Na prenesený výkon v oblasti  dávok v hmotnej núdzi  1 130 tis. Sk 

 

           V oblasti sociálnej boli poskytnuté transfery pre deti v hmotnej núdzi, ktoré boli 

prerozdelené deťom prostredníctvom základných a materských škôl v sume 2 485 tis. Sk, a to 

na nákup školských pomôcok, príspevkov na stravovanie a motivačných  príspevkov. 

            Na projekt  aktivačných  prác  pre menšie  obecné služby boli poukázané transfery 

v sume   506 tis. Sk a refundácia výdavkov chránenej dielne bola v sume 680 tis. Sk. 

 

            Účelová dotácia na údržbu vojnových hrobov v sume 450 tis. Sk, ktorá bola 

poukázaná v decembri 2008, bude použitá podľa pokynov poskytovateľa – Ministerstva 

vnútra SR  do marca 2009. 

 

            Granty na predškolskú výchovu boli poskytnuté  v sume   290 tis. Sk ,  grant na 

kamerový systém v sume 50 tis. Sk, granty k projektu EHMK 2013 v sume 570 tis. Sk. 

 

            Z celkového objemu 2 448 tis. Sk kapitálových transferov bolo 400 tis. Sk 

poukázaných na školstvo, 1 200 tis. Sk na výstavbu viacúčelového ihriska ZŠ Mirka Nešpora, 

198 tis. Sk na projektovú dokumentáciu „Hradbový múr“ a  650 tis. Sk pre domovy 

dôchodcov. 

 

            Z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu bolo do rozpočtu mesta 

poskytnutých 13 168 tis. Sk na realizáciu rekonštrukcie PKO - Čierny orol. 

 

             Z prostriedkov -  SARIO - na priemyselný park Záborské bolo poskytnutých 21 298 

tis. Sk. 

Prijatý úver   v sume 50 000 tis. Sk  má dlhodobý  investičného charakter a bol 

prijatý na financovanie realizácie plánu investičnej výstavby. 

Úver v sume 99 766 tis. Sk má krátkodobý charakter a bol prijatý na financovanie 

realizácie IPZ Záborské. 
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Príjmy rozpočtových organizácií –škôl a školských zariadení boli 23 755 tis. Sk 

a príjmy domovov dôchodcov 22 171 tis. Sk. Príjmy rozpočtových organizácií boli vrátené 

uvedeným zariadeniam a použité na financovanie ich výdavkov.  

 

 

Výdavky rozpočtu mesta 

Kapitola  organizačného odboru  z rozpočtovaného objemu 133 682 tis. Sk 

odčerpala 128 808 tis. Sk, t.j. 96,35 stanovenému rozpočtu.  Výdavky  kapitoly sú spojené 

s prevádzkou a údržbou mestského úradu. Ide o úhrady mzdových výdavkov pre 

zamestnancov mesta, s výnimkou zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy, ktoré sú 

refundované zo štátneho rozpočtu. Výdavky na mzdy,  odvody a príspevky do poisťovní  boli 

v sume 79 814 tis. Sk. Ostatné výdavky kapitoly: 

 Cestovné náhrady 973 tis. Sk, z toho  tuzemské 474 tis. Sk a zahraničné 499 tis. Sk, 

 Energie  5 467 tis. Sk, 

 Vodné, stočné  308 tis. Sk, 

 Poštové a telekomunikačné služby  4 077 tis. Sk, 

 Materiál 4 203 tis. Sk, z toho 890 tis. Sk materiál a softvér pre výpočtovú techniku,  

 Dopravné 1 274 tis. Sk, t.j. pohonné hmoty, oleje , údržba motorových vozidiel, 

 Údržba 3 771 tis. Sk, z toho 1 039 tis. Sk údržba výpočtovej techniky, údržba 

objektov  2 351 tis. Sk  

 Služby 13 611 tis. Sk, z toho školenia, kurzy, semináre 832 tis. Sk, propagácia 

a reklama 855 tis. Sk, všeobecné a špeciálne služby 580 tis. Sk, náhrady 255 tis. Sk, 

štúdie 211 tis. Sk, stravovanie zamestnancov 2 570 tis. Sk, prídel do sociálneho fondu 

739 tis. Sk, odmeny a príspevky poslancov MsZ  a členov komisií 4 150 tis. Sk, 

odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 1 906 tis. Sk a iné služby. 

 Transfery na členské príspevky do združení, únií a asociácií , v ktorých je mesto  

členom 587 tis. Sk, 

 Transfery zamestnancom 1 846 tis. Sk, z toho na odstupné 1 001 tis. Sk, odchodné 665 

tis. Sk a na  nemocenské dávky 180 tis. Sk 

 Projektová dokumentácia na klimatizáciu administratívnej budovy MsÚ   293 tis. Sk, 

 Rekonštrukcia a stavebné úpravy  5 361 tis. Sk , z toho  3 200 tis. Sk klimatizácia 

objektu  MsÚ Ul. Jarková 24,   2 119 tis. Sk stavebné úpravy priestorov mestskej 

polície a kancelárie l. kontaktu, 

 Nákup softvéru 743 tis. Sk, 

 Nákup strojov, prístrojov a VT 4 724 tis. Sk, z toho interiérové vybavenie 1 779 tis. 

Sk, výpočtová technika 2 161 tis. Sk, prevádzkové prístroje a zariadenia 784 tis. Sk 

 Rekonštrukcia a modernizácia VT a počítačových sietí  145 tis. Sk 
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     Z uvedenej kapitoly boli financované aj výdavky preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 979 tis. Sk, ktoré boli v plnom rozsahu 

refundované zo štátneho rozpočtu.  

      

Kapitola odboru strategického rozvoja z rozpočtovaných zdrojov  362 619 tis. Sk 

použila  305 950 tis. Sk, t.j. 84.4% k stanovenému rozpočtu. 

Výdavky  projektového manažérstva úzko súvisia s plnením Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Prešov (PHSR). V súvislosti s uvedeným boli vynaložené 

výdavky v celkovej sume 47 786 tis. Sk, a to: 

 Výdavky za služby v sume 1 343 tis. Sk spojené so spracovaním a vydaním PHSR boli 

refundované zo zdrojov EÚ a ŠR, 

 Výdavky za služby projektového manažérstva v sume  4 041 tis. Sk  boli  vynaložené 

za externý manažment podaných projektov pre základné a materské školy v sume 

1 345 tis. Sk, advokátske a právne služby 315 tis. Sk a ostatné štúdie a posudky  

v sume  1 870 tis. Sk, ako napr.  na výstavbu bytov, energetické štúdie, výstavby 

plaveckého bazéna , využitia geotermálnej energie a iné, 

 Výdavky za služby v oblasti cestovného ruchu  v sume 731 tis. Sk sú spojené 

s propagáciou  mesta a voľnočasových aktivít a  s vydaním propagačných materiálov 

na tento účel.  Mesto sa zúčastnilo mnohých výstav cestovného ruchu (Praha, Varšava, 

Poznaň, Rzeszow, Nyíregyháza a realizoval sa aj  Svetový deň cestovného ruchu. 

Taktiež sú tu zahrnuté aj výdavky súvisiace s projektom „Objavovanie Prešova“, ktorý 

bude pokračovať aj v nasledujúcom roku, 

 Výdavky spojené s EHMK 2013 boli v sume 3 625 tis. Sk, z toho refundácie z darov od  

sponzorov a transferu  PSK boli  820 tis. Sk. Spoluúčasť mesta na aktivitách iných 

subjektov v rámci EHMK bola poskytnutá vo forme transferov v sume 832 tis. Sk, 

 Špeciálne služby na archeologickom výskume Záhrady umenia v sume 400 tis. Sk boli 

zaplatené z dotácie  zo ŠR, 

 Projektová dokumentácia v oblasti projektového manažérstva v sume 6 145 tis. Sk 

zahŕňa zaplatené  projektové dokumentácie v rámci regionálneho operačného 

programu – infraštruktúra vzdelávania pre ZŠ Májové námestie, ZŠ Šmeralova, ZŠ 

Čsl. armády, ZŠ Prostejovská, ZŠ Šrobárova, MŠ Jurkovičova, ZŠ M. Nešpora, ZŠ 

Kúpeľná, ZŠ Važecká, ZŠ Lesnícka  a taktiež  projektové dokumentácie 

multifunkčných ihrísk a športových areálov. 

 

Na realizáciu obnovy objektu PKO – Čierny orol bolo prefinancovaných 30 589 tis. Sk, 

z toho 13 168 tis. Sk z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu, 17 421 tis. Sk 

z vlastných zdrojov.  

     Výdavky spojené s realizáciou plánu investičnej výstavby , vrátane projektovej 

dokumentácie a neinvestičných výdavkov na spracovanie štúdií boli  258 164 tis. Sk, z toho : 

 Štúdie, posudky a iné neinvestičné výdavky 234 tis. Sk 

 Prípravná a projektová dokumentácia stavieb 4 973 tis. Sk 
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 Realizácia stavieb 252 957 tis. Sk, z toho 129 624 tis. Sk financovanie IPZ Záborské. 

Pri financovaní IPZ Záborské  boli použité vlastné zdroje v sume 10 000 tis. Sk, 

zdroje zo SARIO 19 858 tis. Sk a z úveru 99 766 tis. Sk . 

     V rámci plánu investičnej výstavby boli realizované v oblasti cestnej dopravy v sume  

58 804 tis. Sk tieto stavby : 

 Parkovisko na Ul. Volgogradskej 92 

 Parkovisko  na Ul. Grešova 

 Rekonštrukcia Ul. Metodova-Svätoplukova 

 Rekonštrukcia Ul. Pod Šalgovíkom 

 CSS križovatka Obrancov mieru 

 Schody na Kalváriu – juh 

 Úprava plôch NS Šváby 

 Verejná MK Škára 

 Chodník na Ul. Herlianska 

 Chodník a nika na Ul. Soľnobanská 

 Parkovisko na Ul. M. Nešpora 2 

 Parkovisko  na Ul. Levočská 99 

 Otočka na Ul. Za Kalváriou  

 Parkovisko na Ul. Októbrová 65-73 

 Parkovisko na Ul. Oravská 7-8 

 Parkovisko na Ul. Lomnická 12-16 

 MK Ul. gen. Ambruša  

 Chodník na Ul. Bernolákova-Šoltésovej 

 Rekonštrukcia medzigar.priestorov na Ul. Bajkalská 

 Rozšírenie parkoviska na Ul. Prostejovská 

 Parkovisko na Ul. Soľnobanská pri kostole 

 Parkovisko na Ul. Soľnobanská pri cintoríne 

 Úprava povrchu chodníka Prostejovská-M.Nešpora 69-71 

 Rekonštrukcia a úprava chodníka ul. Solivarská 

 

     V oblasti nakladania s odpadovými vodami bolo preinvestovaných 4 729 tis. Sk : 

 Kanál  Ul. Hruny – Šalgovík 

 Protipovodňové opatrenia na Ul. Mirka Nešpora 

 Obnova kanalizácie MŠ Zemplínska 

 

     V oblasti rozvoja bývania boli v hodnotenom roku dokončené byty na Ul. Sabinovská – 

Majakovského v sume  1 907 tis. Sk. 

 

     V oblasti rozvoja obcí  bolo preinvestovaných 9 233 tis. Sk: 

 Technická vybavenosť k IBV Kráľova hora 

 EKOLAND, Dom pod oblohou – detské ihrisko 
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V oblasti verejného osvetlenia bolo prefinancovaných 2 014 tis. Sk : 

 VO Sedliackeho povstania 

 VO Pavlovičovo námestie 11-12 

 VO cyklistický chodník pri Toryse 

 VO na Ul. Sabinovská 

 

     V oblasti rekreačných a športových stavieb bolo preinvestovaných 17 757 tis. Sk: 

 Detské ihrisko na Ul. Vihorlatská 

 Atletický štadión ZŠ Šmeralova 

 Rekonštrukcia ihriska ZŠ Važecká 

 Rekonštrukcia štadióna ZŠ Májové námestie 

 Detské ihrisko Exnárova 

 

 

V oblasti stavieb predškolskej výchovy boli zrealizované rekonštrukcie striech, chodníky 

v areáli, kanalizácie v celkovom objeme 9 623 tis. Sk, v týchto materských školách: MŠ 

Čergovská, MŠ Mirka Nešpora, MŠ Sabinovská, MŠ Bernolákova , MŠ Fraňa Kráľa, MŠ 

Bajkalská, MŠ Budovateľská 

V oblasti stavieb základného školstva bolo prefinancovaných 10 681 tis. Sk, z toho 1 200 

tis. Sk z prostriedkov ŠR a ostatné boli vlastné zdroje. Investície boli zrealizované  v  

týchto zariadeniach: ZŠ Šmeralova, ZŠ Matice slovenskej, ZŠ Mirka Nešpora, ZŠ 

Bajkalská.  

 

Výdavky  Kapitola odboru služieb občanom v sume 4 122 tis. Sk, t.j. 104,28 

k stanovenému rozpočtu boli použité na : 

 financovanie matričného úradu v sume 3 043 tis. Sk. V decembri 2008 bola matričnému 

úradu poskytnutá zvýšená dotácia zo ŠR v sume 229,5  tis. Sk. K úprave rozpočtu sa už 

nepristúpilo, ale podľa pokynov poskytovateľa je možné čerpať zvýšenú dotáciu ešte 

v hodnotenom roku, aj v roku 2009, a to do konca marca 2009. Preto zaznamenávame mierne 

zvýšenie výdavkov na matričný úrad oproti plánovanému rozpočtu. Celková výška dotácie na 

financovanie činnosti matričného úradu  bola 2 925 tis. Sk. 

 financovanie  preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov v sume 891 tis. Sk z prostriedkov dotácie zo ŠR. 

 financovanie ostatných bežných výdavkov v sume 188 tis. Sk na materiál a služby súvisiace 

s kanceláriou prvého kontaktu a zabezpečovaním  súpisných čísel ulíc a pod.  

 

Výdavky Kapitola  kancelárie primátora v sume 5 888 tis. Sk boli vynaložené na 

inzerciu, reklamu a propagáciu mesta  v sume 2 823 tis. Sk, tlač a distribúciu „Prešovského 

magazínu“ v sume  2 212 tis. Sk. Materiálno-technické vybavenie pre potreby hasičského 

a záchranného zboru bolo zakúpené v sume 500 tis. Sk . Výdavky spojené so správou 

a údržbou činností v oblasti civilnej ochrany boli 310 tis. Sk a v oblasti požiarnej ochrany 

v sume 43 tis. Sk. K stanovenému rozpočtu je plnenie 92,7 % 
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Kapitola odboru školstva, kultúry a športu z celkových rozpočtovaných  zdrojov 10 

781 tis. Sk bolo použitých 10 290 tis. Sk, t. j. 95,4%. 

     V oblasti kultúry bolo vyčerpaných 6 074 tis. Sk, z toho bežné výdavky na tovary a služby 

3 900 tis. Sk a 2 174 tis. Sk transfery. Z bežných výdavkov boli realizované  na základe plánu 

kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít celý rad podujatí miestneho, regionálneho 

i medzinárodného významu. Z tradičných podujatí to boli Medzinárodný deň detí, Dni mesta 

Prešov, folklórny festival „Folklórny Prešov 2008“, podujatia k začiatku nového školského 

roka „Do školy s úsmevom“,  Remeselné jarmočné dni, Mikulášska nádielka, vianočné 

programy.  

Počas letnej turistickej sezóny bola prezentovaná  spoločná výstava výtvarných umelcov 

partnerských miest- Roberta Hübnera z Noweho Saczu (PL), Armada Fettoliniho  z Brugheria 

(Tal.), Irisz Kulcsár z Nyíregyházy (HU) a Ivana Šafranka z Prešova (SR) pod názvom 

„Stretnutie – MEETING“. 

Mesto aktívne a intenzívne spolupracovalo a podieľalo sa na podujatiach ako je súťaž 

v kreslenom humore na tému „ Pivo- Zlatý súdok“, knižný festival „Prešov číta rád“, 

umelecko-mediálny projekt „Stanica Východ 2008“, Butkovičove dni, jazzový festival „JAZZ 

Prešov 2008“. 

Po prvý krát sa podieľalo na príprave a samotnej realizácii takých podujatí ako „Prešov – 

láska moja“, fašiangové slávnosti, „1. apríl – Deň recesie“, festival štvorylky „European 

Quadrille Dance Fest“, Prešovský gastrofest, „Bambiriáda 2008“. 

Aktívne sme sa podieľali aj na podujatiach zameraných na podporu kandidatúry mesta Prešov 

o titul Európske hlavné mesto kultúry: Módna línia mladých, „Dramafest 2008“, odborný 

seminár „Mesto Prešov – historické i súčasné kultúrne, vzdelávacie a duchovné centrum 

etnika, ktorého príslušníci sa v súčasnosti hlásia k rusínskej a ukrajinskej národnosti“, výstava 

v Dome národnostných menšín v Prahe 2 pod názvom „My- Rusíni“ . 

 Prostredníctvom transferov boli  finančne podporené  podujatia celoslovenského, resp. 

medzinárodného významu, napr.: „SWEET CUP 2008“, „Eurocup 2008“, „MUVINA 2008“, 

„Gospel fest 2008“, Medzinárodný festival duchovných piesní byzantského obradu, 

medzinárodná vedecká konferencia „Izraelský monoteizmus v kontexte dejín starovekého 

Blízkeho Východu“ a mnoho ďalších. Transfery v oblasti kultúry v sume 2 174 tis. Sk bolo 

poskytnuté: - neziskovým organizáciám a jednotlivcom 345 tis. Sk, 

- cirkvám (ako refundácia výdavkov) 249 tis. Sk 

- transfery z Fondu podpory štátom uznaných cirkví a NS 1 470 tis. Sk. 

- transfery z kultúrnych poukazov 110 tis. Sk 

     V oblasti športu bolo vo forme transferov vyčerpaných  2072 tis. Sk , z toho 1 788 tis. Sk 

z Fondu podpory a rozvoja športu. Spoluúčasť mesta pri organizovaní športových podujatí vo 

forme vecných cien a odmien bola  394 tis. Sk. 

 

     V oblasti školstva bola zabezpečená a prefinancovaná činnosť preneseného výkonu štátnej 

správy v oblasti prenesených kompetencií  v sume 1 504 tis. Sk z prostriedkov dotácie. 

Finančná podpora mesta  v školských súťažiach, olympiádach a rezortnom dni bola 246 tis. 

Sk. 
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Z Kapitoly všeobecnej pokladničnej správy boli realizované výdavky v sume 199 969 tis. 

Sk, t.j. 98,9% na stanovený rozpočet. Sú to: 

Výdavky spojené s dlhovou službou mesta: 

 splátky istín úverov komerčným bankám 24 500 tis. Sk,   

 splátky istín úverov ŠFRB  2 799 tis. Sk, 

 splátky úrokov a manipulačných poplatkov k úverom v komerčných bankách 8 128 

tis. Sk, 

 splátky úrokov z úverov ŠFRB 1 984 tis. Sk. 

 

Transfery poskytnuté z kapitoly 

 Transfery podľa VZN č. 149/2005    45 tis. Sk, 

 Transfery z fondu Mestskej pamiatkovej rezervácie a NKP  1 513 tis. Sk, 

 Transfer Komunitnej nadácií v Prešove 300 tis. Sk, 

 Transfery neštátnym školským zariadeniam 25 959 tis. Sk. 

 

Výdavky za služby v sume 4 491 tis. Sk predstavujú výdavky na exekučné služby, audítorské 

služby, poplatky a vratky z minulých rokov, poplatky za aktualizáciu ratingu.  

Výdavky na financovanie materských škôl , ktoré nie sú právnymi subjektmi: 

 Mzdy  67 679 tis. Sk 

 Poistné a odvody do poisťovní 24 440 tis. Sk 

 Tovary a služby 33 196 tis. Sk 

 Transfery zamestnancom 586 tis. Sk 

 Kapitálové výdavky  2 769 ti. Sk 

 Transfery a náhrady pre deti v hmotnej núdzi 625 tis. Sk 

    
Výdavky Kapitola sociálnych služieb boli v hodnotenom roku 20 637 tis. Sk. Plnenie 

výdavkov kapitoly k rozpočtu kapitoly je 87,2%. Z uvedených zdrojov boli financované tieto 

potreby : 

 Činnosť a prevádzky klubov dôchodcov 1 356 tis. Sk, 

 Opatrovateľská služba  11 778 tis. Sk, 

 Stravovacie zariadenia  809 tis. Sk, 

 Činnosť v oblasti starostlivosti o obete domáceho násilia  2 312 tis. Sk, 

 Komunitná sociálna práca  288 tis. Sk, 

 Štúdia komunitného plánovania 500 tis. Sk 

 Transfery a sociálno-právna ochrana 3 425 tis. Sk 

 Výdavky za jednotlivé položky uvedených činností sú podrobnejšie uvedené 

v tabuľkovej prílohe – prehľad o plnení výdavkov, str.3-5 . 
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Výdavky Kapitola hlavného architekta v celkovej sume 5 416 tis. Sk boli 

vynaložené na doplnenie digitálno  – technickej mapy mesta v sume 1 690 tis. Sk a na 

spracovanie štúdií a posudkov, ktoré sú spojené s územným plánom mesta v sume  1 779 tis. 

Sk. Refundácia výdavkov vo forme dotácie na prenesený výkon životného prostredia bola 

v sume 547 tis. Sk. Spracovaná štúdia k monitoringu zelene si vyžiadala z rozpočtu 351 tis. 

Sk. Realizácia tvorby zelene a výsadba stromov z prostriedkov refundovaných za výrub 

stromov a drevín od Národnej diaľničnej spoločnosti bola v sume 1 049 tis. Sk 

 

Výdavky  Kapitoly správy mestského majetku  v celkovej sume 560 063 tis. Sk – 

99,55 % k stanovenému rozpočtu úzko súvisia so správou, udržiavaním a zveľaďovaním 

mestského majetku. 

Vysoké výdavky kapitoly súviseli s transformáciou IPZ Záborské – t.j. nákup akcií 

IPZ Záborské v sume 55 103,5 tis. Sk a nákup pozemkov v sume 19 896 tis. Sk. 

V hodnotenom roku mesto odkúpilo pozemky v sume 55 009 tis. Sk, ktorých 

vysporiadanie súviselo s výstavbou mestského cintorína  Prešov - Šváby – I. etapa, výstavbou 

prístupovej komunikácie v lokalite Ul. Družstevná, výstavbou komunikácie Ul. Okružná a iné 

majetko –právne vysporiadanie. 

Výdavky kapitoly za služby v celkovom objeme 3 467 tis. Sk súviseli s vypracovaním 

geometrických plánov, znaleckých posudkov,  advokátskych a právnych služieb, registra 

obnovenej evidencie pozemkov, náhrad a iných všeobecných služieb. 

Podrobný prehľad výdavkov verejnoprospešných služieb- t.j. údržby komunikácií, 

nakladania z odpadmi, údržby verejného osvetlenia, mestskej verejnej dopravy, 

príspevkových organizácií, verejnej zelene a iných činností v analytickom členení vo 

finančných objemoch  znázorňuje tabuľková príloha – prehľad o plnení výdavkov  str. 7 – 8. 

 

Kapitola mestskej polície odčerpala z rozpočtu mesta 42 291 tis. Sk, čo predstavuje 

93, 9 % k stanovenému rozpočtu. Sú to výdavky na: 

 Mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov mestskej polície 34 196 tis. Sk , 

 Cestovné náhrady 68 tis. Sk, 

 Energie, voda,  komunikácie 639 tis. Sk, z toho energie 318 tis. Sk, vodné a stočné 14 

tis. Sk, poštové a telekomunikačné služby 307 tis. Sk, 

 Všeobecný materiál 1 045 tis. Sk, z toho 139 tis. Sk interiérové vybavenie, 30 tis. Sk 

výpočtová a telekomunikačná technika , 219 tis. Sk všeobecný materiál, 599 tis. Sk 

pracovné odevy a obuv a iný materiál, 

 Dopravné  1 332 tis. Sk, z toho 885 tis. Sk pohonné hmoty , oleje a mazivá, 313 tis. Sk 

údržba dopravných prostriedkov, 134 tis. Sk poistenie motorových vozidiel, 

 Rutinná a štandardná údržba  475 tis. Sk, z toho údržba objektov 373 tis. Sk a ostatná 

údržba  telekomunikačnej, výpočtovej techniky a zariadení, 

 Služby 2 435 tis. Sk, z toho 64 tis. Sk školenia a semináre, 445 tis. Sk všeobecné 

a špeciálne služby, 385 tis. Sk naturálne mzdy, 1 003 tis. Sk stravovanie zamestnancov 

mestskej polície, 327 tis. Sk prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov 

mimopracovného pomeru 113 tis. Sk, 
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 Transfery  69 tis. Sk, z toho nemocenské dávky 64 tis. Sk a 5 tis. Sk členské 

príspevky, 

 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 1 230 tis. Sk, z toho výpočtovej techniky 405 tis. 

Sk, prevádzkových strojov, špeciálnych prístrojov a zariadení pre mestskú políciu 825 

tis. Sk, 

 Nákup dopravných prostriedkov 800 tis. Sk, t.j. nákup osobného motorového vozidla 

v sume 750 tis. Sk a prípojného zariadenia  (k odchytu zvierat)  v sume 50 tis. Sk 

 

Výdavky Kapitoly stavebného úradu v sume 7 231 tis. Sk boli použité na 

financovanie miezd v sume 4 509 tis. Sk, odvodov do poisťovní 1 645 tis. Sk, tovarov 

a služieb v sume  1 077 tis. Sk. Refundácia výdavkov preneseného výkonu štátnej správy 

v oblasti stavebného úradu z prostriedkov štátneho rozpočtu bola v sume 3 731 tis. Sk. 

 

Celkové výdavky rozpočtových organizácií boli 481 908 tis. Sk. Mesto Prešov bolo  

v hodnotenom roku zriaďovateľom 15 základných škôl, jednej materskej školy, troch 

základných umeleckých škôl, jedného centra voľného času a jedného Ekocentra. Výdavky na 

prevádzku a činnosť škôl a zariadení s právnou subjektivitou boli v celkovom objeme 

411 425 tis. Sk, z toho na: 

 Mzdy 226 790 tis. Sk 

 Odvody a poistné do poisťovní 79 192 tis. Sk 

 Tovary a služby 94 554 tis. Sk 

 Transfery 7 082 tis. Sk 

 Kapitálové výdavky 1 190 tis. Sk 

 Transfery vyplatené deťom v hmotnej núdzi 2 617 tis. Sk 

Výdavky na prevádzku a činnosť dvoch sociálnych zariadení – domovov dôchodcov, 

ktorých mesto je zriaďovateľom boli v celkovom objeme 70 483 tis. Sk, z toho: 

Mzdy 30 807 tis. Sk 

Poistné a odvody do poisťovní 11 265 tis. Sk 

Tovary a ďalšie služby 25 135 tis. Sk 

Transfery zamestnancom 233 tis. Sk 

Kapitálové výdavky  3 043 tis. Sk 

 

Podrobnejšie členenie je znázornené v tab. prílohe – prehľad o plnení príjmov a výdavkov 

školských a sociálnych zariadení - právne subjekty 

 

Medzi mimorozpočtové zdroje patria účelové fondy, ktorých  čerpanie bolo v súlade 

so štatútmi jednotlivých fondov. Použitie finančných prostriedkov bolo schválené mestským 

zastupiteľstvom. Konečný stav na účtoch fondov bol k 31. 12. 2008 takýto: 

 Fond životného prostredia  4 373 564,-  Sk 

 Fond podpory a rozvoja športu     434 420,-  Sk 

 Fond obnovy, záchrany mestskej pamiatkovej rezer. NKP 157 942,-  Sk 

 Fond podpory štátom uznaných cirkví a náb. spoločností       18 779,-  Sk 

 Rezervný fond   13 875 563,- Sk 

   

 F – MsÚ/SP-01/12/1 



 

 
 

 

Mesto 

Prešov 

 

 

Správa o záverečnom účte hospodárstva mesta Prešov za rok 

2008 a návrh finančného usporiadania 

 

 

Strana 

 

13/17 

 

2. Bilancia aktív a pasív 
 

       Celkový stav aktív k 31.12. 2008 je 8 238 507 tis. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom vzrástol majetok mesta o 162 187 tis. Sk. Najväčší prírastok zaznamenávame v objeme 

dlhodobého hmotného majetku  o  322 878 tis. Sk. Ide o zaradenie dokončených investícií do 

hodnoty majetku. Taktiež zaradenie troch objektov do majetku mesta, ktoré mesto získalo na 

základe rozhodnutia súdu po úspešnom ukončení súdnych sporov s COOP Jednota. Vzrástla 

aj hodnota pozemkov, ktoré boli odkúpené mestom na účely realizácie investičnej výstavby  

a majetkoprávneho vysporiadania.  

        Dlhodobý finančný majetok vzrástol o 34 743 tis. Sk. Podiel na tomto zvýšení má aj 

nákup cenných papierov IPZ  Prešov, a.s. Mesto vlastní aj cenné papiere, t.j. kmeňové akcie  

iných spoločnosti: Minerálne vody, a.s., Spravbytkomfort, a.s., Technické služby mesta 

Prešov, a.s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Cenné papiere sú v účtovníctve 

mesta ocenené metódou vlastného imania. 

       Objem zásob klesol oproti predchádzajúcemu roku o 154 tis. Sk. Krátkodobé pohľadávky 

mesta poklesli o 65 669 tis. Sk. Celkový objem krátkodobých pohľadávok je 445 551 tis. Sk. 

Opravné položky k pohľadávkam sú vytvorené v sume 49 686 tis. Sk.  Z objemu 445 551 tis. 

Sk  je výška  pohľadávok správy mestských bytov (v správe Spravbytkomfort, a.s.) 380 704 

tis. Sk. Väčšiu časť predstavuje predpis platieb v spravovaných bytoch. Pohľadávky zo správy 

nebytových priestorov  (v správe Prešov - Real, s. r. o.)  sú 2 724 tis. Sk, v správy mestských 

bytov ( v správe M.B.P., s. r. o.) sú 5 205 tis. Sk. Výška pohľadávok evidovaných v okruhu 

správy MsÚ je 54 852 tis. Sk.    

      Krátkodobé záväzky mesta k ultimu roka 2008 boli  619 952 tis. Sk a v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom vzrástli o  20 415 tis. Sk.  

     Z celkového objemu 221 067 tis. Sk dlhodobých záväzkov je 89 669  tis. Sk záväzok z 

poskytnutej podpory zo ŠFRB pre mesto Prešov, splatný po r. 2009   a 91 823 tis. Sk tvorí 

fond opráv a údržby v odpredaných a neodpredaných bytoch  v správe mestských bytov 

(Spravbytkomfort,a.s.) 

 

      Stav aktív,  krátkodobých záväzkov a pohľadávok za posledné tri roky: 

Rok Stav aktív Stav krát. záväzkov Stav pohľadávok 

2006 7 878 046 tis. Sk 513 564 tis. Sk 610 325 tis. Sk 

2007 8 076 320 tis. Sk 599 537 tis. Sk 511 220 tis. Sk 

2008 8 238 507 tis. Sk 619 952 tis. Sk 445 551 tis. Sk 

  

3. Stav a vývoj dlhu  
 

      Úverová zadlženosť mesta k  31.12.2008 je 298 766 tis. Sk, v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom sa zvýšila o 125 266 tis. Sk.  

       Počas roka došlo k úplnému splateniu jedného  bankového úveru, ktorý bol prijatý do 

rozpočtu v roku 2000 pri pôvodnom úverovom rámci 40 000 tis. Sk. V hodnotenom roku bolo 

celkovo na istinách zaplatených  24 500 tis. Sk. 
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      V priebehu roku boli do rozpočtu prijaté dva úvery,  a to jeden dlhodobý a jeden 

krátkodobý úver. Dlhodobý úver v sume 50 000 tis. Sk z UniCredit bank, a.s. s dobou 

splatnosti do  roku 2018,  na financovanie realizácie plánu investičnej výstavby. Krátkodobý 

úver  v sume 99 766 tis. Sk z Dexie banka Slovensko, a.s.  s dobou splatnosti 11. 12. 2009   

bol čerpaný  na  financovanie investičnej akcie Priemyselný park IPZ Prešov – Záborské.  

     Celkovo je otvorených deväť úverových vzťahov  s komerčnými bankami, t.j. Dexia banka 

Slovensko, a.s.,  Istrobanka, a.s., Volksbank, a.s.,  Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

a UniCredit Bank, a.s. Všetky úvery boli poskytnuté v slovenských korunách. 

       Zabezpečenie úverov je nehnuteľnosťami, troma blanko zmenkami a jeden úver je bez 

zabezpečenia. Všetky zabezpečenia ako aj objemy úverov boli schválené MsZ v Prešove. 

      

           Záväzky vo forme úveru voči Štátnemu fondu rozvoja bývania k 31.12. 2008 sú 92 628 

tis. Sk, oproti predchádzajúcemu roku sa znížili o 2 799 tis. Sk.  Splatnosť podpory je do r. 

2035. Zabezpečenie záväzkov voči ŠFRB je nehnuteľnosťami, t.j. dokončenými bytmi 

a jednou blanko zmenkou pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s. V hodnotenom roku 

nebola do rozpočtu mesta prijatá podpora zo ŠFRB.  

 

     Prehľad  stavu úverov a záväzkov voči ŠFRB za posledné tri roky: 

Rok Úver Záväzok ŠFRB 

2006 168 870 tis. Sk 95 069 tis. Sk 

2007 173 500 tis. Sk 95 427 tis. Sk 

2008 298 766 tis. Sk 92 628 tis. Sk  

 

4.  Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií, náklady a výnosy 

podnikateľských činností, rozpočtové organizácie 
            

Park kultúry a oddychu (PKO), m. p. o. 

Plnenie ukazovateľov výnosov  a nákladov k 31.12.2008: 

1. Výnosy celkovo 24 059 tis. Sk 

     z toho príspevky  15 807 tis. Sk 

2. Náklady celkovo 24 038 tis. Sk 

3. Výsledok hospodárenia pred zdanením 21 tis. Sk 

4 . Výsledok hospodárenia po zdanení 20 tis. Sk  

     Návrh: 

     Výsledok hospodárenia v sume 20 tis. Sk  zúčtovať s rezervným fondom  príspevkovej 

organizácie PKO. 

 

Správa mestských bytov  (Spravbytkomfort, a.s.) 

      Akciová spoločnosť Spravbytkomfort spravuje majetok mesta Prešov na základe 

mandátnej zmluvy zo dňa 28.12.1995. O tomto majetku účtuje v samostatnom okruhu na 

základe poverenia primátora mesta Prešov. 
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1. Výnosy celkovo 11 709 tis. Sk  

2. Náklady celkovo 10 868 tis. Sk 

3. Výsledok hospodárenia pred zdanením 841 tis. Sk 

4. Výsledok hospodárenia po zdanení 544 tis. Sk 

     Návrh: 

     Výsledok hospodárenia  v sume 544 tis. Sk zúčtovať s účtom nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov a následne po tomto zúčtovaní previesť a zúčtovať finančné 

prostriedky do rozpočtu mesta Prešov . 

 

 

Správa mestských bytov  (M.B.P. Prešov s.r.o.) 

     Správu mestských bytov na základe uzatvorenej zmluvy o správe  zabezpečoval M.B.P. 

Prešov, s.r.o.. O tomto majetku účtuje v samostatnom okruhu na základe poverenia primátora 

mesta Prešov. 

1. Výnosy celkovo      5 306  tis. Sk 

2. Náklady celkovo  2 759 tis. Sk 

3. Výsledok hospodárenia pred zdanením  2 547 tis. Sk 

4. Výsledok hospodárenia po zdanení 2 546 tis. Sk 

      Návrh: 

      Výsledok hospodárenia  v sume 2 546 tis. Sk zúčtovať s účtom nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov a následne po tomto zúčtovaní previesť a zúčtovať finančné 

prostriedky do rozpočtu mesta Prešov.  

 

Správa nebytových priestorov (Prešov Real, s.r.o. Prešov) 

     Správu nebytových priestorov zabezpečuje  Prešov Real, s.r.o. O tomto majetku účtuje 

Prešov Real, s.r.o.  v samostatnom okruhu účtovníctva. 

1. Výnosy celkovo 33 550 tis. Sk 

2. Náklady celkovo 28 410 tis. Sk 

3. Výsledok hospodárenia pred zdanením                            5 140  tis. Sk 

4. Výsledok hospodárenia po zdanení                       5 140  tis. Sk 

           Návrh: 

           Výsledok hospodárenia  v sume 5 140 tis. Sk zúčtovať s účtom nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov a následne po tomto zúčtovaní previesť a zúčtovať 

finančné prostriedky do rozpočtu mesta Prešov. 

   

 

Rozpočtové organizácie 

       Prehľad  príjmov a výdavkov v právnych subjektov základných škôl, materskej školy 

Jurkovičovej, základných umeleckých škôl, centier voľného času a domovov dôchodcov 

znázorňuje tabuľková príloha – prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských 

zariadení a sociálnych zariadení. 
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5. Návrh finančného usporiadania 
 

Mesto Prešov skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2008 takto:  

Rozpočet príjmov  – plnenie  

Bežné príjmy 1 434 003 000,- Sk 

Kapitálové príjmy 154 582 000,- Sk 

Spolu  1 588 585 000,- Sk 

 

Rozpočet výdavkov – plnenie 

Bežné výdavky 1 242 537 000,- Sk 

Kapitálové výdavky 447 456 000,- Sk 

Spolu  1 689 993 000,- Sk 

  

Vyčíslenie výsledku hospodárenia 

Príjmy spolu 1 588 585 000,- Sk 

Výdavky spolu 1 689 993 000,- Sk 

Schodok  - 101 408 000,- Sk 

 

                 Rozdiel medzi príjmami a výdavkami ( schodok) :   -101 408 000,- Sk 

                 (po vylúčení finančných operácií)  

Finančné operácie – plnenie:  
Príjmové finančné operácie          300 603 000,- Sk 

Výdavkové finančné operácie  -82 580 000,- Sk 

Rozdiel z finančných operácií +218 023 000,- Sk 

 

Zostatok disponibilných zdrojov na účte    

Schodok                      -101 408 000,- Sk 

Rozdiel z finančných operácií       +218 023 000,- Sk 

Zostatok disponibilných zdrojov                  +116 615 000,- Sk 

 

       V praxi to znamená, že na účte mesta ostali  disponibilné zdroje v sume  116 615 tis. Sk, 

ktoré boli vytvorené z finančných operácií. V rámci finančného usporiadania navrhujeme 

uvedené zdroje po odpočítaní   účelových dotácií v sume 5 100 tis. Sk (§ 16 ods. 6 zák.  

583/2004 Z. z.)   zúčtovať  do  rezervného  fondu mesta. 

Prehľad účelových   dotácií  za rok 2008, s možnosťou použitia v roku 2009: 

Na matričnú činnosť                                                                                              124 908,- Sk 

Na vojnové hroby   450 000,- Sk 

Na projekt  „Sociálny podnik mesta“ 110 000,- Sk 

Na školstvo 905 301,- Sk 

Na IPZ Záborské (dotácia a spoluúčasť) 3 509 866,- Sk 

Spolu nevyčerpané dotácie 5 100 075,- Sk 
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                                    Návrh na finančné vysporiadania     

     

Prevod do rezervného fondu 111 514 925,- Sk 

Prevod do rozpočtu mesta na rok 2009 (nevyčerpané dotácie) 5 100 075,- Sk 
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