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Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Bánovciach
nad Bebravou s ú h l a s í s Návrhom
Záverečného účtu mesta Bánovce
nad Bebravou za rok 2007 a doporučuje
MsZ predloţený materiál schváliť.

Po skončení rozpočtového roka vzniká mestu (obci) v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov povinnosť
zostaviť záverečný účet mesta.
Pred zostavením záverečného účtu mesto najskôr finančne usporiada svoje
hospodárenie a zároveň usporiada svoje finančné vzťahy k zriadeným rozpočtovým
organizáciám a príspevkovým organizáciám a k zaloţeným právnickým osobám, ak im boli
poskytnuté prostriedky z rozpočtu mesta. Ďalej mesto usporiada svoje finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Pri spracovaní záverečného účtu mesto postupuje predovšetkým podľa zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 16 zákona). Pri spracovaní vychádza aj
z výsledkov účtovnej závierky – z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch,
ktorými sú súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky podľa platného opatrenia MF SR.
1. Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2007
Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
MsZ č. 29/2006 zo dňa 28. 11. 2006. Schválený rozpočet mesta bol v priebehu rozpočtového
roka trikrát upravovaný a to:
- 1. zmena schválená dňa 20. 2. 2007 uznesením MsZ č. 2/2007,
- 2. zmena schválená dňa 26. 6. 2007 uznesením MsZ č. 4/2007,
- 3. zmena schválená dňa 16. 10. 2007 uznesením MsZ č. 6/2007.
Mestské zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny (úpravy) schváleného rozpočtu:
Schválený
rozpočet 2007

Príjmy
Výdavky
Príjmy
Výdavky

Príjmy
Výdavky

1. zmena
rozpočtu

2. zmena
rozpočtu

3. zmena
rozpočtu

Upravený
rozpočet 2007

242 498
232 267

Bežný rozpočet
bez zmeny
+ 8 515
bez zmeny
+ 10 252

+ 6 298
+ 6 449

257 311
248 968

9 400
19 425

Kapitálový rozpočet
bez zmeny
bez zmeny
+ 462
+ 3 787

+ 860
+ 2 549

10 260
26 223

5 274
5 480

Finančné operácie
+ 462
+ 5 554
bez zmeny
+ 30

+ 4 640
+ 2 800

15 930
8 310

Stav hospodárenia mesta k 31. 12. 2007 (v porovnaní na rozpočet po poslednej zmene t.j.
III. úprave rozpočtu mesta):
v tis. Sk
Rozpočet po III. úprave
Skutočnosť
%
1. Beţné príjmy spolu:
257 311
269 684
104,8
2. Beţné výdavky spolu:
248 968
247 435
99,4
Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu
+ 8 343
+ 22 249
3. Kapitálové príjmy spolu:
4. Kapitálové výdavky spolu:
Rozdiel - schodok kap. rozpočtu:

10 260
26 223
- 15 963
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7 378
20 677
- 13 299

71,9
78,9

5. Príjmy spolu (beţné a kapit.)
6. Výdavky spolu (beţné a kapit.)
Rozdiel:
7. Finančné operácie – príjmy:
8. Finančné operácie - výdavky:
Rozdiel:
Celkové príjmy
Celkové výdavky

267 571
275 191
- 7 620

277 062
268 112
+ 8 950

103,5
97,4

15 930
8 310
+ 7 620

14 820
8 189
+ 6 631

93,0
98,5

283 501
283 501

291 882
276 301

102,9
97,5

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:

15 581

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách výsledkom hospodárenia je prebytok
v sume 8 950 tis. Sk, čo tvorí rozdiel medzi beţným a kapitálovým rozpočtom. Finančné
operácie nie sú súčasťou prebytku rozpočtu mesta. Z prebytku sú vylúčené podľa § 16 ods. 6
zákona o rozpočtových pravidlách nevyčerpané účelovo určené prostriedky, ktoré moţno
pouţiť v súlade s osobitným predpisom v nasledujúcom rozpočtovom roku v sume 26 tis. Sk
na dopravné pre rozpočtové organizácie. Celkový zostatok na beţných účtoch mesta je
v sume 15 581 tis. Sk bez finančných prostriedkov na samostatných mimorozpočtových
peňaţných fondov mesta. Prebytok hospodárenia mesta bol dosiahnutý vyšším naplnením
beţných príjmov a dodrţaním čerpania narozpočtovaných beţných výdavkov a nízkeho
čerpania kapitálových výdavkov účelovo určených na akcie z dôvodu dodrţania zmluvných
a zákonných podmienok. Nevyčerpané finančné prostriedky na určené akcie budú
narozpočtované v roku 2008 z prebytku hospodárenia z Rezervného fondu.

2. Plnenie príjmov rozpočtu
2.1 Bežné príjmy (viď tab. č . 1)
boli v sume 269 684 tis. Sk splnené na 104,8 % a tvoria ich:
2.1.1 Daň z príjmov - výnos dane z príjmov FO
DzP FO patrí medzi vlastné daňové príjmy mesta, z ktorých sa financujú samosprávne
kompetencie mesta. V roku 2007 bolo v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
zvýšenie tejto dane na financovanie beţných výdavkov na úseku školstva premietnuté
v úprave rozpočtu II. v sume 5 000 tis. Sk. Do konca roka 2007 bolo ešte poukázaný
ďalší doplatok do celkovej sumy 135 655 tis. Sk (101,2 %).
2.1.2 Dane z majetku
Jedným z vlastných daňových príjmov je daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa: daň
z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Mesto zabezpečovalo
v roku 2007 správu dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní v súlade s VZN
mesta č. 69 o miestnych daniach, v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a zákona č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov. Rozpočtovaných príjmov na dani bolo 16 971 tis. Sk, dosiahnutý príjem za rok
2007 bol v sume 20 392 tis. Sk, čo je 120,2 %-né plnenie. Dobré plnenie na dani bolo
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z dôvodu uhradených vyrubených platieb na dani za rok 2007 u fyzických i právnických
osôb, ale i nedoplatkov z minulých rokov najmä u podnikateľských subjektov (1 326 tis.
Sk), čím sa zníţili nedoplatky na dani z 19 943 tis. Sk na 18 617 tis. Sk.
2.1.3 Domáce dane na tovary a služby – miestne dane
Miestne dane sú fakultatívne, orgány mesta rozhodujú, aká bude výška sadzby príslušnej
dane, a či bude daň na území mesta uplatnená. Mesto má vo VZN č. 69 o miestnych
daniach zavedené tieto miestne dane, ktorých plnenie v roku 2007 bolo:
 Daň za psa - (113,7 %) – vyššie plnenie bolo z dôvodu naplnenia predpisu na rok
2007 a úhrady časti nedoplatkov za predchádzajúce roky.
 Daň za nevýherné hracie prístroje – (48 %) – niţšie plnenie bolo spôsobené
zrušením nevýherných hracích prístrojov v niektorých reštauračných zariadeniach na
území nášho mesta začiatkom roka 2007.
 Daň za predajné automaty - (100 %) – narozpočtované príjmy boli splnené, je to
však pohyblivá daň, ktorá je závislá od počtu prihlásených a odhlásených automatov
na území mesta.
 Daň za ubytovanie – (90,6 %) je to pohyblivá daň a závisí od počtu ubytovaných
v jednotlivých ubytovacích zariadeniach na území mesta.
 Daň za užívanie verejného priestranstva – (96,0 %), daň za záber verejného
priestranstva za umiestnenie letných terás a za uţívanie verejného priestranstva
za účelom umiestnenia stavebného materiálu a za skládky.
 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - (89,3 %).
Vo VZN mesta č. 68 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2007 mesto stanovilo sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2007 1,23 Sk na osobu a deň, čo číní 450,- Sk na osobu
a kalendárny rok. Poplatok bol stanovený jednotný pre bytové domy a rodinné domy.
Rozpočet TKO na rok 2007
11 847 tis. Sk
Predpis TKO na r. 2007
10 935 tis. Sk
Nedoplatky k 31. 12. 2006
3 107 tis. Sk
Uhradené k 31. 12. 2007
10 577 tis. Sk
z toho:
Uhradené z predpisu na rok 2007
10 171 tis. Sk
Uhradené z nedoplatkov z predchádzajúcich rokov
128 tis. Sk
Uhradené za množstvový zber
278 tis. Sk
Odpis pohľadávok rozhodnutím MsZ k 31. 12. 2007 785 tis. Sk
Nedoplatky k 31. 12. 2007
2 680 tis. Sk
Niţšie plnenie na poplatku za komunálny odpad bolo z nasledovných dôvodov:
- uhrádzanie splátok u niektorých poplatníkov aţ po dobe splatnosti,
- poskytnutie úľav na základe ţiadostí v zmysle VZN,
- úmrtie občanov, zmena trvalého pobytu počas roka,
- úhrada poslednej splátky za rok 2007 do 31. 3. nasledujúceho kalendárneho roku
správcami bytových domov (Bytové druţstvo, Byttherm), ktorí vyberajú miestny
poplatok v mesačnom nájomnom.
2.1.4 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Túto skupinu príjmov tvoria dividendy, príjmy z prenajatých pozemkov, príjem
z prenájmu majetku mesta nehnuteľného a hnuteľného a z prenájmu nebytových
priestorov. Plnenie týchto príjmov v sume 5 600 tis. Sk predstavuje 108 %.
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Príjmy z prenájmu pozemkov (123,3 %) v sume 555 tis. Sk:
- PS3 Bratislava
310 tis. Sk
- Nubium Nitra
20 tis. Sk
- T-mobile Bratislava za komín CTZ
40 tis. Sk
- ostatné drobné prenájmy pozemkov
185 tis. Sk
Nájom za hrobové miesta - príjem (157,1 %) bol v sume 220 tis. Sk uhradený od správcu
cintorína Tedos s.r.o.
Príjmy z prenájmu majetku mesta (nehnuteľného a hnuteľného):
- Byttherm, s. r. o. (100 %) – v zmysle nájomnej zmluvy na r. 2007 uhradili nájomné
stanovené dohodou v sume 2 200 tis. Sk (100 %),
- TEDOS, s. r. o. (100 %) – v zmysle nájomnej zmluvy na r. 2007 uhradili nájomné
stanovené dohodou v sume 600 tis. Sk (100 %).
Poloţka Príjmy z prenájmu nebytových priestorov (bez školstva) (100,3 %) zahŕňa príjmy
z prenájmu priestorov pre PZ SR (bývalý ZK VAB) a príjem z výsledku hospodárenia
Bytthermu s.r.o. z nebytových priestorov za rok 2006 v sume 914 tis. Sk. Príjmy
z prenájmu kontajnerov (veľkokapacitných) poskytnutých ENZO-VERONIKA – VES a.s.
– boli uhradené v sume 141 tis. Sk (58,8 %) z prenájmu na základe zmluvy pre r. 2007.
2.1.5 Administratívne poplatky a iné platby
Príjmy na tejto poloţke mali dobré plnenie (184,4 %) a tvoria ich:
- správne poplatky vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch a matriky
z osvedčovania listín (468 tis. Sk),
- správne poplatky za rybárske lístky (82 tis. Sk),
- správne poplatky na úseku stavebnej činnosti – rozkopávky, výrub drevín, stavebné
povolenia a pod. (286 tis. Sk),
- ostatné správne poplatky (17 tis. Sk za vydanie potvrdení a pod.),
- správne poplatky za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov za vydanie rozhodnutí
na činnosť VHP umiestnených v meste v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných
hrách (6 940 tis. Sk),
- pokuty uloţené MsP (95 tis. Sk),
- pokuty za znečisťovanie ovzdušia (4 tis. Sk),
- pokuty za priestupky (35 tis. Sk),
- pokuty vyrubené odborom regionálneho rozvoja za porušovanie predpisov v stavebnom
konaní (225 tis. Sk),
- sankcie za porušovanie predpisov v roku 2007 neboli vybrané.
2.1.6 Poplatky z náhodného predaja tovarov a služieb
Príjmy v celkovej sume 4 503 tis. Sk (113,2 %) sú:
- za predaj tovarov a sluţieb v školstve – za kuchynský odpad, internet, zberné
suroviny,
- za predaj tovarov a sluţieb - z predaja monografie, kalamitného dreva, z likvidácie
smetných nádob,
- za relácie v mestskom rozhlase,
- za propagačnú činnosť Milsy na základe zmluvy o reklamnej spolupráci,
- za sluţby Zásah (zmluva),
- z jarmoku - rozpočtovaná suma nebola naplnená (61,1 %), pretoţe namiesto dvoch
jarmokov, sa konal iba jeden (jesenný),
- z poplatkov za opatrovateľskú sluţbu v zmysle VZN a zákona o sociálnom
zabezpečení vybrané od občanov, ale aj od obcí, pre ktoré mesto opatrovateľskú
sluţbu zabezpečuje,
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- z poplatkov vyberaných na úseku školstva od rodičov (poplatky za MŠ, stravné,
školské kluby detí, krúţky v CVČ),
- z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (malé zdroje znečisťovania),
- z recyklačného fondu – prostriedky poskytnuté z Recyklačného fondu na základe
ţiadosti za nami vyseparovaný odpad.
2.1.7 Úroky z vkladov
Plnenie rozpočtu na tejto poloţke bolo v sume 261 tis. Sk (113,5 %). Dosiahlo sa
obchodovaním s voľnými finančnými zdrojmi vo fondoch mesta a na beţných účtoch
mesta na depozitoch alebo terminovaných vkladoch v bankách.
2.1.8 Iné nedaňové príjmy (132,5 %)
Tieto príjmy tvoria:
- príjmy z výťaţku lotérií a iných hier od prevádzkovateľov vo výške 0,5 %
z preukázaného výťaţku z hernej istiny stávkových kancelárií (332 tis. Sk) a 3 %
z výťaţku z hazardných hier (153 tis. Sk),
- príjmy z dobropisov z minulých rokov:
 školstva, tie tvoria preplatky za energiu a nájom v preddavkových organizáciach
školstva (182 tis. Sk) a ZŠ (222 tis. Sk),
 mesta (150 tis. Sk) – prefakturácia nákladov za prenajaté priestory III.ZŠ
Ţivnostenskej komore (63 tis. Sk), prefakturácia pomernej časti nákladov na
elektrickú energie za priestory DHZ (76 tis. Sk), kde sa nachádza stráţna sluţba
Tedosu a ostatné dobropisy,
- príjmy z predpísaných mánk a škôd, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokov
(14 tis. Sk).
2.1.9 Granty a transfery (dotácie) (104,9 %)
V tejto skupine príjmov boli zúčtované granty, transfery a dotácie zo štátneho rozpočtu,
štátnych fondov a spoločností na zabezpečenie prenesených kompetencií a financovanie
beţných výdavkov s daným účelom (viď rozpis v tabuľke beţné príjmy) v celkovej sume
80 554 tis. Sk.

2.2

Kapitálové príjmy (viď tab. č. 1)
boli splnené v sume 7 378 tis. Sk na 71,9 %. Niţšie plnenie bolo z dôvodu nezrealizovania
narozpočtovanej časti príjmov z odpredaja pozemkov pod priemyselný park k.ú. Horné
Naštice.
Mesto uzatvorilo Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy s kupujúcim HRIVIS
dealing, s.r.o. Bratislava na predaj pozemkov za účelom zriadenia priemyselného parku
alebo logistického centra na obdobie do 31. 12. 2007. Uvedená zmluva o predaji
pozemkov sa nezrealizovala.
2.2.1 Príjem z predaja kapitálových aktív – budov
Z narozpočtovaných 2 600 tis. Sk bol skutočný príjem v sume 2 500 tis. Sk (96,2 %)
z predaja kaštieľa Ottlýk.
2.2.2 Príjem z predaja pozemkov
Z narozpočtovaných 6 800 tis. Sk bol skutočný príjem v sume 4 018 tis. Sk, čo je 59,1 %né plnenie.
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Ide o príjem z predaja pozemku:
- Radovanovi Kazarkovi – predaj pozemkov v areáli kúpaliska
- splátky za predaj kúpaliska z r. 2006
- Eve Ševčíkovej a spol. (pozemok pod predajňou Sever)
- PS 3 (pozemok pod bytovým domom na sídl. Dubnička)
- Jánovi Krškovi (pozemok na Ul. A. Kmeťa)
- Jozefovi Petremu (pod predajným stánkom na trţnici)
- Martinovi Jurčíkovi (pod býv. skladmi nábytku)
- drobné predaje pozemkov

2 238 tis. Sk
739 tis. Sk
239 tis. Sk
92 tis. Sk
199 tis. Sk
62 tis. Sk
372 tis. Sk
77 tis. Sk

2.2.3 Kapitálové transfery (dotácie)
V roku 2007 mesto získalo tieto dotácie a transfery s účelovým určením pouţitia
v celkovej sume 860 tis. Sk na:
- viacúčelové školské ihrisko ZŠ Partizánska
400 tis. Sk
- grant na dobudovanie ihriska v Biskupiciach od Slovenskej
elektrizačnej sústavy a.s.
50 tis. Sk
- dotáciu na individuálne potreby mesta z Ministerstva financií SR
410 tis. Sk
Táto dotácia bola poskytnutá na:
 na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste
200 tis. Sk
 na sanáciu kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach
100 tis. Sk
 rekonštrukciu okien v ZŠ Duklianska
110 tis. Sk.
3. Čerpanie výdavkov rozpočtu
3.1. Bežné výdavky ( viď tab. č. 2 )
Beţné výdavky boli v sume 247 435 tis. Sk čerpané na 99,4 %. Čerpanie výdavkov sa
realizovalo podľa rozpočtu a úmerne k plneniu príjmov.
Zdôvodnenie čerpania niektorých poloţiek výdavkov ukazovateľov:
Výdavky verejnej správy
Výdavky na zabezpečenie výkonu samosprávy, chodu mestského úradu a občianskych
výborov v miestnych častiach boli vo výške 27 089 tis. Sk (87,4 %) a vcelku neboli
prekročené. Prekročená bola poloţka Nájomné za prenájom, ktoré bolo spôsobené
rozširovaním počtu prenajatých kancelárií v budove obvodného úradu a teda aj
zvyšovaním nájomného za tieto priestory.
Výdavky verejnej správy – bežné transfery
Úhrady beţných transferov rozdelených jednotlivými komisiami sa realizovali podľa
akcií, na ktoré boli určené a vcelku neboli prekročené (97,4 %). Transfery MsR
a primátora sa realizovali podľa ich rozhodnutia.
Výdavky verejnej správy – MsZ
Rozpočtovaná suma bola mierne prekročená (101,8 %), nakoľko bola výška odmien
v priebehu roka 2007 upravovaná. Výdavky na odmeny poslancom – členom MsR, MsZ,
predsedom komisií, predsedom OV, komisiám pri MsZ, poslaneckým klubom boli
realizované podľa schválenia v MsZ. Celková vyplatená suma odmien poslancom je
závislá od počtu zasadnutí MsZ a prítomných poslancov na zasadnutiach.
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Spoločný školský úrad, Stavebný úrad a Štátny fond rozvoja bývania
Čerpanie narozpočtovaných finančných prostriedkov na mzdy, platy, poistné do fondov
a na nemocenské dávky na výkon prenesených kompetencií nebolo prekročené a boli
kryté dotáciou zo ŠR.
Iné všeobecné služby – matrika
Rozpočtované výdavky na zabezpečenie chodu matriky boli dodrţané (95,3 %). Ich
financovanie je kryté dotáciou (transferom) zo ŠR a vlastnými príjmami mesta vybraných
zo správnych poplatkov. V 2. polroku 2007 sa matričný úrad presťahoval v rámci budovy
obvodného úradu do nových priestorov, ktoré sú pre daný účel omnoho vhodnejšie
a reprezentatívnejšie. Tieto priestory predstavujú väčšiu plochu, čím sa zvýšilo nájomné,
preto bola táto poloţka v rozpočte prekročená.
Transakcia verejného dlhu
Výdavky na úhradu úrokov z prijatých úverov boli v celkovej sume 1 905 tis. Sk
a neprekročili narozpočtovanú sumu (94,0 %). Uhradené boli úroky z nasledovných
úverov:
 úveru zo ŠFRB na nájomný bytový dom 90 M v sume
487 tis. Sk
 úveru zo ŠFRB na 42 b.j. v sume
12 tis. Sk
 úveru na Rekonštrukciu MsNsP – n.o. v sume
108 tis. Sk
 úveru na Rekonštrukciu námestia v sume
1 298 tis. Sk
Policajné služby – MsP
Celkové narozpočtované výdavky na zabezpečenie chodu mestskej polície boli dodrţané
(92,7 %). Vyššie čerpanie materiálových výdavkov bolo spôsobené prijatím 2 nových
pracovníkov ako aj zriadením pracoviska chránenej dielne od 1. 3. 2007 so 4 zdravotne
postihnutými pracovníkmi na obsluhu kamerového systému. Mierne prekročenie je aj
na poloţke Nájomné za prenájom priestorov, čo súvisí s rozšírením priestorov
pre pracovisko chránenej dielne (o 16 m2). V roku 2007 mesto podpísalo dohodu
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na zriadenie chránenej dielne a na jej zachovanie podľa § 56 zákona č. 5/2004
Z.z. v celkovej výške 424 tis. Sk. V roku 2007 bolo z tejto sumy vyčerpané 151 tis. Sk.
Celkové výdavky na pracovisko chránenej dielne boli v sume 341 tis. Sk a následne časť
týchto nákladov bolo refundovaných zo ŠR (38 tis. Sk) a Európskeho sociálneho fondu
(113 tis. Sk). Zostávajúca časť príspevku podľa spomínanej dohody bude poukázaná
v roku 2008 po predloţení a zúčtovaní dokladov.
Požiarna ochrana
Celkové rozpočtované výdavky na zabezpečenie chodu poţiarnej ochrany v meste
a v pričlenených častiach neboli prekročené (97,4 %).
Vyfakturovanie elektrickej energie pre DHZ Bánovce nad Bebravou za obdobie 2 rokov
spôsobilo výrazné prekročenie čerpania poloţky Energie, voda a komunikácia uţ
na začiatku sledovaného obdobia. Následkom toho bolo aj zvýšenie záloh za elektrickú
energiu. Úsporné opatrenia sa prejavili aţ pri najbliţšom vyúčtovaní elektrickej energie,
ktoré však bude zúčtované v roku 2008. Ani úhrada polovice nákladov na energie
stráţnej sluţby TEDOSu, ktorá sídlila v objekte DHZ Bánovce nad Bebravou nezabránila
prečerpaniu tejto poloţky, nakoľko bola zaúčtovaná do príjmov mesta (viď Tab.č.1 riadok
72 – Príjmy z dobropisov).
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Čerpanie výdavkov na poloţke Materiál a sluţby slúţi okrem nákupu strojov, prístrojov,
náradia, pracovných odevov aj na materiál. Prekročenie bolo spôsobené najmä nákupom
materiálu, ktorý bol pouţitý na svojpomocnú úpravu priestorov DHZ.
Veterinárna oblasť
Z rozpočtovaných nákladov 100 tis. Sk bolo na odchyt túlavých psov a mačiek
vynaloţených 69 tis. Sk (69 %). Odchyt, príp. útrata zvierat je vykonávaná v súčinnosti
s MsP.
Výstavba
Čerpanie výdavkov bolo úsporné (50,7 %), z dôvodu nečerpania nasledovných poloţiek:
 Zameranie neodovzdaných vodovodov a kanalizácií. K čerpaniu prostriedkov
nedošlo kvôli nesúladu medzi skutočnosťou a predloţenými spracovanými
materiálmi.
 Doplnky územného plánu a Miestny územný systém ekologickej stability – nakoľko
prebiehajú rokovania s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja o poskytnutí
dotačných prostriedkov na tieto akcie, mesto by pri ich realizácii uprednostnilo
pouţitie mimorozpočtových zdrojov.
Poloţka Regulačný plán centrálnej mestskej zóny bola nedočerpaná z dôvodu
pripomienkovania vypracovaného materiálu. Kompletný materiál bol predloţený aţ
začiatkom tohto roka, prostriedky na dofinancovanie budú riešené v úprave rozpočtu
na rok 2008.
Výstavba a majetko - právne
Celkové výdavky boli čerpané vo výške 296 tis. Sk (25,4 %). Výdavky na úhradu
nájomného za pozemky, ktoré uţíva mesto boli v sume 17 tis. Sk pouţité na nájom
prístupovej cesty na Paţiť a ostatné drobné nájmy. V rámci sluţieb sa finančné
prostriedky pouţili na úhrady za geometrické plány, externé právne sluţby a iné
poplatky.
Cestná doprava
Celkové rozpočtované finančné prostriedky neboli prekročené (89,7 %). Priebeţne bola
prevádzaná údrţba dopravných značení a dopravných zariadení, čistenie mesta a zimná
údrţba. V roku 2007 boli zrealizované povrchové úpravy chodníkov na uliciach
Sládkovičova, Kukučínova, M. R. Štefánika, Gen. Svobodu, Matice slovenskej, J. C.
Hronského, Hečkova, Horné Ozorovce (od Ottlýka na Podluţany), asfaltácia
komunikácie v Biskupiciach (smerom k cintorínu) a Ul. Hečkovej (tu došlo k navýšeniu
prostriedkov, nakoľko bolo potrebné ukončiť asfaltáciu miestnej komunikácie
do začiatku zimy). Ďalej bolo realizované odvodnenie ulíc Mlynská a M.R. Štefánika.
Dopravné značenie bolo realizované na miestnych komunikáciach – na uliciach
A. Hlinku, Sládkovičova, Svätoplukova, K nemocnici, Radlinského, Moyzesova, časť
5. apríla, J. Gabora, Novomeského (pri ZUŠ-ke), na Nám. Ľ. Štúra. Súčasne boli
prevádzané drobné opravy zvislého dopravného značenia podľa potreby.
Nakladanie s odpadmi
Rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovania
komunálnych odpadov boli prekročené (106,5 %). Prekročená bola poloţka Nákup
odpadových nádob z dôvodu výmeny starých smetných nádob za nové vo väčšom počte
(1 100 aj 110 litrové nádoby). Ďalej bola prekročená aj poloţka Odvoz odpadu z dôvodu
zvýšenej frekvencie vývozu veľkoobjemových kontajnerov z jednotlivých lokalít mesta
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ako aj z prímestských častí a záhradkárskych osád nad rámec harmonogramu rozpisov
na rok 2007 ako aj zvýšenia cien pohonných hmôt (vyššie fakturačné ceny za odvoz).
Poplatky za uloţenie a likvidáciu odpadu boli vyššie z dôvodu neustáleho zvyšovania
mnoţstva odpadu. Manipulačné poplatky správcom bytových domov (Bytthermu
a Bytovému druţstvu) za výber poplatku za TKO boli zaplatené v sume 126 tis. Sk.
Nedočerpaná bola poloţka Likvidácia BRO a zavedenie kompostárne, nakoľko nákup
siláţnej jamy za účelom zriadenia kompostárne sa realizoval ako kapitálový výdavok
z poloţky Nákup pozemkov (ukazovateľ 0443) v sume 500 tis. Sk. Druhá časť kúpnej
ceny (300 tis. Sk) je splatná aţ v roku 2008.
Všeobecná pracovná oblasť (AČ)
Čerpanie prostriedkov bolo dodrţané (94,6 %). Prekročená bola poloţky Mzdy a odvody
a to z toho dôvodu, ţe mzdy za december 2007 boli vyplatené z rozpočtu 2007, a tak
v roku 2007 boli zúčtované mzdy a odvody spolu za 13 mesiacov. Projekt aktivačnej
činnosti mesto realizuje v zmysle § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov na základe postupne uzatváraných dohôd s ÚPSVaR
Partizánske. Cieľom aktivačnej činnosti je podpora udrţiavania pracovných návykov
uchádzačov o zamestnanie. V roku 2007 bolo do projektu zapojených 200 uchádzačov
o zamestnanie, ktorí však pre práceneschopnosť neodpracovali celý plánovaný objem
hodín. Ďalší faktor neodpracovania plánovaného objemu hodín bolo dočasné neobsadenie
miesta pri jeho preobsadzovaní ďalším uchádzačom o zamestnanie. Z ÚPSVaR bola
poskytnutá dotácia v sume 1 520 tis. Sk. Na základe Dohody o poskytnutí príspevku na
aktivačnú činnosť štát refunduje mzdové náklady a odvody do poisťovní zamestnancov
určených pre výkon AČ, náklady na pracovné odevy, obuv, pracovné náradie a úrazové
poistenie UoZ. Ostatné výdavky v sume 2 326 tis. Sk boli kryté z rozpočtu mesta na časť
výdavkov na mzdy – odmeny zamestnancov, na financovanie prevádzkových výdavkov
a to: na úhradu výdavkov na energie, vodu, telefónne poplatky, poštovné, materiál
(aj stavebný), kancelárske a čistiace potreby, tlačivá, pracovné náradie, na dopravu
a dovoz materiálu, prenájom traktora (dopravné), na činnosť a odmeny za práce
vykonávané na základe dohôd. Takto sa plní aj ďalšia poţiadavky Európskeho sociálneho
fondu – spolufinancovanie projektu aktivácie z rozpočtu mesta. Poloţka stavebného
materiálu sa pouţila v sume 341 tis. Sk na budovania sociálnych zariadení a šatní
pre uchádzačov o zamestnanie zapojených do projektu.
Verejná zeleň
Z tejto kapitoly sa vyčerpalo 4 418 tis. Sk (96,7 %). Z rozpočtovaných výdavkov sa
zabezpečovalo kosenie trávnatých plôch mesta a prímestských časti, kosenie námestia,
výsadba mobilnej zelene, podsievanie trávnika na námestí a jeho hnojenie, výsadba
letničiek, postrek proti burine v jednotlivých lokalitách, orezávka a výrub drevín, drtenie
drevnej hmoty zo záhradkárskych osád a miestnych častí, zabezpečovanie odvozu trávy,
konárov a pod. Okrem spomenutej beţnej údrţby verejnej zelene sa museli odstrániť
následky kalamity spôsobenej veternou smršťou, ktorá postihla mesto koncom júna
a došlo k poškodeniu viacerých stromov v meste.
Výsadba námestia sa realizovala celá na jar na začiatku vegetačného obdobia.
V rámci MŢP sa realizovali výruby drevín na základe vydaných rozhodnutí, dovoz piesku
do novovybudovaných detských ihrísk, nákup oddychových lavičiek.
Verejné osvetlenie
Čerpanie finančných prostriedkov za spotrebu elektrickej energie na VO a údrţbu VO
bolo prekročené (106,7 %).
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K prekročeniu poloţky Energie došlo z dôvodu rozšírenia trás verejného osvetlenia ako aj
zmena spôsobu fakturácie za dodávku, ale aj distribúciu elektrickej energie.
V rámci opráv a údrţby boli finančné prostriedky pouţité okrem štandardnej údrţby
verejného osvetlenia aj na:
 rozšírenie osvetlenia na sídlisku Sever pri škôlke medzi Ul. 5. apríla a Cibislávska,
 prekládku trasy káblového vedenia verejného osvetlenia z dôvodu preloţenia
rozvádzača merania VO z priestorov Tatrabytu, kvôli problémom s prístupom,
 rozšírenie siete VO o 2 kusy stoţiarov VO v priestoroch bývalej nemocnice (terajšej
stomatológie),
 čistenie a nátery stoţiarov VO na Trenčianskej ceste,
 výmenu starých, energeticky náročných svietidiel, mechanicky poškodených
a opotrebovaných za energeticky menej náročné s vyššou svietivosťou (Horné
Ozorovce, Dolné Ozorovce, Biskupice),
 vianočnú výzdobu.
Bývanie a občianska vybavenosť
Rozpočtované finančné prostriedky neboli prekročené (42,1 %) a pouţili sa na úhradu
za vodné a stočné za rómske byty Ul. K nemocnici (úhrada od nájomníkov), tepelnej
energie kolkárskeho oddielu (na základe dohody), energie na Ul. Školskej
(prefakturovanie SŢK), energie verejné WC a studňa, opravy vodovodného systému
(poruchy a úniky vody), údrţbu fontány a studne na námestí.
Úhrady za sluţby tvorili výdavky za: funkciu vodohospodára, sprostredkovaciu odmenu
(províziu) za odpredaj bytov a súdne poplatky spojené so súdnymi spormi v súvislosti
s bytmi.
Na opravu a údrţbu budovy, ktorú má v nájme Tedos, s.r.o. bolo z nájomného
rozpočtovaného v sume 600 tis. Sk pouţité 299 tis. Sk na údrţbu budovy Tedosu (oprava
miestnosti pre úpravu zosnulých, oprava miestnosti pre stráţnu sluţbu, výmena strešných
ţľabov a zvodov) a 312 tis. Sk na rekonštrukciu ústredného vykurovania kotolne Tedosu
(KV).
Zdravotníctvo
Čerpané finančné prostriedky (98,1 %) boli pouţité na výkon exekučného titulu
z neuhradeného záväzku NsP – pohľadávky, úrokov z omeškania, súdneho poplatku, trov
súdneho konania a trov právneho zástupcu, ktorý vznikol na základe prechodu
zriaďovateľskej funkcie k NsP z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na Mesto Bánovce nad Bebravou, a tým aj prechodom práv a povinnosti tohto subjektu.
Rekreačné a športové služby
Čerpanie prostriedkov bolo podľa rozpočtu (100,2 %) a pouţili sa na činnosť a prevádzku
športových klubov v meste. V roku 2007 sa uhradila faktúra za vykurovanie športovej
haly ako dlh za dodávku tepla za r. 2005/2006.
Prekročená je poloţka Údrţba TJ Spartak, prostriedky sa však nedočerpali na poloţke
Materiál. Výdavky sa pouţili na nákup ponorného čerpadla na zavlaţovanie a iných
pracovných nástrojov, na materiál na údrţbu kabín, obnovu náteru oplotenia.
Na opravu a údrţbu športovej haly bolo čerpanie prostriedkov dodrţané (99,3 %)
a pouţité boli na opravu sociálneho zariadenia a šatní, údrţbu osvetlenia a výmenu
plastového okna.
Ďalej sa prostriedky pouţili na údrţbu športových ihrísk v meste, H. Ozorovciach
a Biskupiciach – regeneráciu trávnika a aplikácia herbicídnych prostriedkov.
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Prekročená bola poloţka Nájom pre ZŠ Partizánska, kde bol zaplatený aj nájom
za I. polrok 2008 (15 tis. Sk), v roku 2008 bude následne táto poloţka krátená.
Na Beţné transfery na prevádzkové náklady a na činnosť TJ, klubov a školám
boli prostriedky čerpané podľa rozpočtu. Transfer stolnotenisovému klubu Malých
Chlievan bol poskytnutý v rámci poloţky Transfery MsR.
Kultúrne služby- MsKS s.r.o.
Čerpanie rozpočtu bolo dodrţané (99,6 %). Transfer na Kultúrne slávnosti mikroregiónu
nebol MsKS s.r.o. poukázaný, nakoľko náklady na túto akciu boli hradené z účtu
Mikroregiónu Bánovecko.
Ostatné kultúrne služby
Čerpanie výdavkov bolo dodrţané (89,3 %) a pouţité boli na:
 činnosť ZPOZ-u, na náhradu na ošatenie a úpravu zovňajška účinkujúcim
pri občianskych obradoch a slávnostiach, dopravné, vecné dary (pri slávnosti uvítania
do ţivota, pri obradoch uzavretia manţelstva, jubilantom, vianočné potravinové
balíčky pre starobných dôchodcov), kvety, pohrebné, kancelárske potreby, čistiace
potreby, poplatky SOZA, odmeny vyplácané na základe dohôd (kroniky, kniha ZPOZ,
obrady),
 výdavky na kultúrne akcie v meste, na propagáciu, reklamu a inzerciu mesta, vecné
ceny – súťaţe, na akčný boj proti drogám a províziu vo výške 10% z predaja
monografie MsKS s.r.o.
V roku 2007 sa v meste uskutočnili nasledovné kultúrne akcie (v tis. Sk):
Rozpočet
Skutočnosť
Kultúrne leto
70
154
Vyhlásenie samostatnosti SR a Silvester
110
112
1. máj
105
114
Oslobodenie mesta a SNP
12
1
Mikuláš
27
23
Betlehem
50
26
775. výročie mesta
550
579
Vyššie náklady na oslavy 1. mája boli z dôvodu návštevy predstaviteľov vlády
a poslancov NR SR. Hlavným kultúrnym podujatím bolo „Kultúrne leto 2007“, ktoré sa
organizovalo kaţdú nedeľu v mesiacoch júl aţ september (finančné prostriedky boli
plánované len na 2 mesiace) a jeho vyvrcholením boli oslavy 775. výročia prvej písomnej
zmienky o meste Bánovce nad Bebravou, ktoré sprevádzali nasledovné sprievodné akcie:
Deň učiteľov, Deň matiek a stretnutie primátora s deťmi poriadané pri príleţitosti oslavy
sviatku Dňa detí.
Prostriedky určené na druţobné styky s Primorskom neboli dočerpané z dôvodu
neuskutočnenia návštevy bulharskej delegácie u nás.
Vysielacie a vydavateľské služby
Čerpanie prostriedkov v ukazovateli Vysielacie a vydavateľské sluţby bolo dodrţané
(92,2 %). Finančné prostriedky sa pouţili na nákup materiálov, opravu a údrţbu rozhlasu
a na odstraňovanie škôd spôsobených poveternostnými podmienkami, či krádeţou
vedenia rozhlasu. Príspevok na vydávanie Bánovských novín pre MsKS s.r.o. bol
poskytnutý vo sume 616 tis. Sk (zvýšenie rozpočtu na zabezpečenie plnofarebnej tlače
novín).
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Náboženské a iné spoločenské služby – obradné siene
Čerpanie prostriedkov na prevádzku obradnej siene bolo úsporné (55,7 %). Na údrţbu
obradnej siene sa prostriedky nečerpali, vykonalo sa však celkové vyčistenie obradnej
siene (sluţby).
Náboženské a iné spoločenské služby – cintoríny
Čerpanie prostriedkov na údrţbu cintorína v meste i v pričlenených častiach mesta bolo
dodrţané (100,8 %).
Prostriedky určené na beţnú údrţbu cintorínov sa pouţili na hrabanie lístia, výsadbu
drevín, zimnú údrţbu a na orezávku stromov na cintoríne vo vegetačnom kľude ako aj
na upratovanie následkov veternej smršte.
Rekreácie, kultúra a náboženstvo
Výdavky v tomto oddieli boli mierne prekročené (106,0 %). Prekročená bola poloţka
Nájomné za prenájom MsKS, pretoţe v roku 2007 sa doplatilo aj nájomné za 4. štvrťrok
r. 2006 (100 tis. Sk). Transfer evanjelickej cirkvi bol zvýšený o 110 tis. Sk na opravu
dlaţby pred evanjelickým kostolom, ktorá bola pôvodne naplánovaná v rámci
rekonštrukcie Ul. Jesenského.
Čerpanie výdavkov na usporiadanie jarmoku bolo dodrţané (70,9 %) napriek skutočnosti,
ţe jarmok v roku 2007 bol zrealizovaný netradične na novej jarmočnej trase, čo hlavne
v priestoroch reštauračno-kultúrnej činnosti predstavovalo navýšenie výdavkov. Trţby
z jarmoku pokryli nákladovú poloţku so ziskom (17 tis. Sk).
Vzdelávanie
Na originálne kompetencie pre školy a školské zariadenia boli z výnosu DzP FO
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 69 346 tis. Sk. Na zabezpečenie prenesených
kompetencií na úseku školstva bola poskytnutá dotácia zo ŠR vo výške 68 725 tis. Sk.
Čerpanie výdavkov v ukazovateli 09 – vzdelávanie k 31.12.2007 je rozpísané v prílohe
„ Rozbor hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta za obdobie
1–12/2007 za oddiel 09-vzdelávanie“.
Opatrovateľská služba
Čerpanie prostriedkov na poskytnutie opatrovateľskej sluţby bolo prekročené (111,4 %).
Tieto výdavky boli hradené z výnosu DzP FO a z časti príjmov, ktoré mesto získalo
z vybraných poplatkov za túto sluţbu od občanov (447 tis. Sk) a od ostatných obcí,
pre ktoré mesto túto sluţbu zabezpečovalo (15 tis. Sk). Výdavky boli prekročené
na poloţke Mzdy a odvody z dôvodu prijatia nových zamestnancov a zvyšovania
pracovných úväzkov doterajších zamestnancov, pretoţe rastie počet obyvateľov, ktorých
zdravotný stav im nedovoľuje zabezpečiť si základné ţivotné potreby. V roku 2007
pracovalo 52 zamestnancov opatrovateľskej sluţby, v prepočítanom stave 41,6.
Zariadenia sociálnych služieb
Celkové čerpanie prostriedkov na zariadeniach sociálnych sluţieb bolo dodrţané (56,7 %)
a prebiehalo v súlade s rozpočtom. V roku 2007 mesto spravovalo Dom opatrovateľskej
sluţby a štyri kluby dôchodcov: Bánovce nad Bebravou, Dolné Ozorovce, Horné
Ozorovce a Biskupice.
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Dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti
Rozpočet bol dodrţaný (49,2 %).
Výdavky na sociálnu kuratelu sú určené na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom
a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté
zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova a na podporu
úpravy ich rodinných pomerov. Mesto môţe poskytnúť príspevok na dopravu do detského
domova, v ktorom je dieťa umiestnené. V roku 2007 však ţiadosti o tento príspevok
nespĺňali stanovené podmienky (ţiadatelia mali príjem vyšší ako 1,2 násobok ţivotného
minima alebo nezdokladovali cestovné) a preto sa z poloţky Sociálna kuratela nečerpalo.
Ak dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky (záškoláctvo), ÚPSVaR vydá
rozhodnutie s tým, ţe rodinné prídavky zašle na účet mesta. Z toho sa financujú
individuálne potreby dieťaťa – ţiaka, určené zákonom po dohode so školou a rodičom.
V roku 2007 bolo takto poukázaných na účet mesta 184 tis. Sk a vyčerpaných 187 tis. Sk.
Vyplatili sa prídavky na dieťa nedočerpané v roku 2006 (4 860,- Sk) a v dvoch prípadoch
si v roku 2007 prídavky rodičia neprevzali (1 080,- Sk) a zostali na účte mesta.
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi
Výdavky neboli prekročené (82,7 %). Jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola zo 122
ţiadostí priznaná 105 prípadom v celkovej výške 156 tis. Sk. Vo výške 10 000,- Sk bola
poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi do sociálneho zariadenia v Dubnici
nad Váhom. Okrem toho boli zakúpené vianočné balíčky (kolekcie, salónky, arašidy)
pre sociálne odkázané rodiny s deťmi v sume 30 tis. Sk.
Dávky sociálnej pomoci – osobitný príjemca
Od 1. 3. 2006 je mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona 599/2003 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi.
Rozpočet príjmovej aj výdavkovej časti bol v priebehu roka 2007 upravovaný, nakoľko
od 1. 9. 2007 novelou zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi sa zvýšili sumy
dávok a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a niektoré osoby zaradené do systému
osobitného príjemcu sa zapojili do aktivačných prác, čím si zvýšili svoj príjem. Celkový
počet osôb, ktorí sú zaradení do systému osobitného príjemcu DHN k 31. 12. 2007 bol 23
a počet spoločne posudzovaných osôb 110. Čerpanie výdavkov bolo v sume 2 288 tis. Sk
(106,4 %), z tejto sumy sa pribliţne 51 % pouţilo na vecné plnenie – úhradu nákladov
spojených s bývaním vrátane splátok nedoplatkov, zálohových platieb za dodávku energií,
na zabezpečenie základných potravín a základných hygienických potrieb. Na vlastnú
ţiadosť poberateľa DHN sa uhrádzajú platby vzniknutej vyţivovacej povinnosti, splátky
dlhu spojené s výkonom trestu ako i stravného v školskom zariadení. Zvyšok dávky mesto
poskytne občanovi v peňaţnej forme.
3.2 Kapitálové výdavky (viď tab. č.3)
Čerpanie kapitálových výdavkov v sume 20 677 tis. Sk (78,9 %) bolo niţšie oproti
rozpočtu, čo spôsobilo odklad zrealizovania nasledovných akcií do roku 2008:
 Chodník a prechod pre chodcov na Trenčianskej ceste pri bývalej dyhárni (2 000 tis.
Sk),
 Modernizácia a rekonštrukcia tepelného hospodárstva (1 471 tis. Sk),
 Rekonštrukcia prevádzkových strojov a zariadení na zimnom štadióne (1 mil. Sk).
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Ostatné čerpanie výdavkových poloţiek kapitálového rozpočtu bolo dodrţané a je
rozpísané v jednotlivých ukazovateľoch. Pouţili sa na nákup softvéru a výpočtovej
techniky, nákup špeciálnej techniky pre PO (zásahového čerpadla), projektové práce
(PD), stavebné akcie, nákup siláţnej jamy pre účely zriadenia kompostárne (500 tis. Sk)
- zvyšná časť kúpnej ceny (300 tis. Sk) bude uhradená aţ v roku 2008, rekonštrukciu
miestnych komunikácií, rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia, rekonštrukciu
a modernizáciu tepelného hospodárstva (658 tis. Sk) a na PD „Diverzifikácia palivovej
základne na výrobu tepla a inštalácia kotla na spaľovanie biomasy“, transfer na nákup
zdravotnej techniky pre Nemocnicu Bánovce, s.r.o., nákup kosačiek pre futbalové kluby
v meste, transfer na nákup televíznej techniky pre MsKS, rozšírenie informačných sietí,
na rekonštrukciu školských zariadení a nákup inventáru a techniky pre vzdelávanie.
V rámci Výstavby miest a obcí bol rozpočet v priebehu roka upravovaný tak, aby bolo
moţné zrealizovať ucelené časti stavebných prác:
 Cesta a chodníky na novom mestskom cintoríne – rozpočet bol upravený, aby sa
na základe poţiadavky správcu cintorína mohol vybudovať ucelený chodník
a odvodniť birco ţľabom cestu pred bránou cintorína z dôvodu namŕzania vody na
spáde prístupovej cesty,
 Detské ihriská – vybudovalo sa kompletné detské ihrisko v Horných Ozorovciach, 1.
etapa detských ihrísk v Dolných Ozorovciach, Biskupiciach a Malých Chlievanoch
a na ulici 9. mája. Nakoľko sa v roku 2007 nerealizovala výstavba bikrosového
ihriska, tieto finančné prostriedky sa presunuli na začatie – vybudovanie detského
ihriska na sídlisku Dubnička (nákup jednotlivých prvkov).
 Rekonštrukcia domu smútku – exteriér – okrem vonkajších úprav a oplotenia bol
rozpočet navýšený na vybudovanie bočného prístrešku pre obsluţnú časť domu
smútku,
 Dom smútku Horné Ozorovce – v roku 2007 sa začalo s výstavbou, zrealizovala sa
ucelená časť - obvodové múry ukončené vencom,
 Rekonštrukcia KD Malé Chlievany a rekonštrukcia podlahy pod prístreškom –
v roku 2007 bola zrealizovaná rekonštrukcia plochy pod prístreškom a vonkajšieho
verejného osvetlenia a rekonštrukcia garáţe na klubovňu,
 Rekonštrukcia ZK Sever – 42 b.j. - na základe poţiadavky KÚ PZ Trenčín sa
vybudovalo samostatné schodište pre OR PZ, realizovalo sa prekrytie šácht
a zrealizovalo sa aj hydraulické doregulovanie vykurovania celého komplexu.
 Prestrešenie vstupov na 90 M – vybudovalo sa prestrešenie predného a bočného
vstupu do budovy.

4. Výsledok hospodárenia
Podľa Opatrenia MF SR č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy,
príspevkové organizácie obce a VÚC v znení neskorších predpisov výsledok hospodárenia sa
zisťuje prostredníctvom účtu 933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov. Stav na účte 933
je podľa účtovníctva 8 976 tis. Sk. Stav na účte 231 – základný beţný účet, čo tvorí zostatok
na beţných účtoch mesta, je v sume 15 581 tis. Sk.
V zmysle § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov sú z prebytku hospodárenia účtu 933
vylúčené nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na dopravné pre rozpočtové
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organizácie v sume 26 704,- Sk. Tieto finančné prostriedky moţno pouţiť v nasledujúcom
rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
(v tis. Sk)
Rozpočet
Beţný rozpočet
Kapitálový rozpočet

Príjmy
269 684
7 378

Výdavky
247 435
20 677

Výsledok hosp.
+ 22 249
- 13 299

Výsledkom hospodárenia je prebytok rozpočtu, čo tvorí rozdiel medzi beţným
a kapitálovým rozpočtom príjmov a výdavkov v sume 8 950 tis. Sk.
Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta
Takto upravený prebytok hospodárenia za rok 2007 navrhujeme celý v sume 8 949 363,84
Sk prideliť do rezervného fondu (podľa § 15 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách najmenej 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6).
5. Bilancia aktív a pasív
SÚVAHA rozpočtovej organizácie - mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2007
v tis. Sk
Stav
Účtovné
Zostatková
k 31.12.2007 odpisy
hodnota
(OC)
k 31.12.2007
AKTÍVA
A Neobežný majetok spolu:
v tom:
1 Dlhodobý nehmotný majetok spolu:
v tom:
1. Nehmotné výsledky výskumu
2. Software
3. Drobný dlhodobý nehmotný majetok
2 Dlhodobý hmotný majetok spolu:
v tom:
1. Pozemky
2. Stavby
3. Stroje, prístroje a zariadenia
4. Dopravné prostriedky
5. Obstaravanie DLHM (042)
3 Dlhodobý finančný majetok spolu:
v tom:
1. Vklad mesta v obch.spol. (MsKS ,s.r.o.)
2. Cenné papiere - Zsl.vodárne a kanalizácie, Dexia B
B Obežný majetok spolu:
v tom:
1. Zásoby, materiál (školstvo)a ceniny
2. Pohľadávky
3. Finančný majetok (ZBÚ- prebytok,
účty peň.fond mesta a depozit)
AKTÍVA celkom(A+B):

1 013 369

381 776

631 593

2 334

2 221

113

543
1 791
891 907

430
1 791
379 555

113
0
512 352

122 807
651 386
95 984
3 296
18 434
119 128

122 807
350 559
19 998
554
18 434
119 128

400
118 728
78 960

400
118 728
78 960

304
26 229
52 427

304
26 229
52 427

1 092 329
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300 827
75 986
2 742

381 776

710 553

PASÍVA
A Vlastné zdroje krytia majetku spolu:
v tom:
1. Majetkové fondy (901, 902)
2. Finančné a peňaţné fondy
(RF,FRB a ostatné fin. fondy)
3. Zúčtovanie príjmov a výdavkov
4. Saldo rozpočt. hospodárenia
B Cudzie zdroje spolu:
v tom:
1. Krátkodobé záväzky, v tom:
- Dodávatelia-neuhr.faktúry
- Zamestnanci-zo mzdy
- Sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie
- Ostatné priame dane (mzdy)
- Iné záväzky (379 + 325)
2. Bankové úvery a ostatne dlhodobé záväzky spolu:
PASÍVA celkom (A+B):

659 477
588 492
47 184
8 976
14 825
51 076
8 007
1 678
3 438
2 024
269
598
43 069
710 533

5.1 Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:
1./ 012+013 Dlhodobý nehmotný majetok
PS k 1.1. 2007
828 170,37 Sk
Úbytok:
285 600,- Sk – vyradená štúdia na priem. park H. Naštice
KS k 31. 12.2007
542 570,37 Sk
2. / 018-Drobný nehmotný majetok
PS k 1.1.2007
1 386 435,63 Sk
Prírastky:
415 157,- Sk – MsÚ nové programy
Úbytok:
10 905,- Sk – MsÚ vyradené zastaralé programy
KS k 31.12.2007
1 790 687,63 Sk
3./ 021- Budovy a stavby:
PS k 1.1.2007
678 586 567,50 Sk
Prírastok:
29 279 830,91 Sk
z toho:
2 274 293,- Sk – kotolňa pre OD
3 217 906,- Sk – dom smútku Dol. Ozorovce
137 980,50 Sk – detské ihrisko Dol. Ozorovce
507 837,90 Sk – detské ihrisko Hor. Ozorovce
442 117,95 Sk – dobudovanie šatne a kabín TJ Biskupice
185 330,60 Sk – detské ihrisko Biskupice
103 666,- Sk – prestrešenie vchodov 90M
280 000,- Sk – rozvody káblovej televízie 90M
394 915,- Sk – hydraulické vyregul. a schody 42 b.j.
1 679 907,- Sk – prestavba škvár. ihriska na trávnaté
282 632,50 Sk – spev. plocha a detské ihrisko M. Chlievany
4 077 509,- Sk – kanalizácia Textilná
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4 525 052,- Sk – parkoviská a cesty v meste
744 541,- Sk – nový mestský cintorín – chodníky
3 985 457,- Sk – rekonštrukcia domu smútku mesto
151 324,- Sk – detské ihrisko Ul. 9. mája
3 948 433,- Sk – presun medzi organizáciami
1 759 999,- Sk – rekonštrukcia kotolne MŠ
580 929,46 Sk- detské ihriská a oplotenie MŠ
Úbytok:
z toho:

KS k 31.12.2007

56 481 078,- Sk
5 290 048,- Sk – predané byty
1 795 990,- Sk – predaný kaštieľ H. Ozorovce
33 796 030,- Sk – predaný CTZ
8 118 843,- Sk – predané kúpalisko Paţiť
3 407 618,- Sk – odpísaný omylom nadobud. transfor.
4 072 549,- Sk – presuny medzi organizáciami
651 385 320,41 Sk

4./ 022 – Stroje, prístroje a zariadenia:
PS k 1. 1. 2007
95 449 834,45 Sk
Prírastok:
1 849 468,68 Sk
z toho:
158 999,60 Sk –čerpadlo PO
32 189,48 Sk – notebook MsÚ
160 000,- Sk – traktorová kosačka OV H.Ozor.
422 439,- Sk – traktorová kosačka pre špotr.zariad.
252 076,- Sk – zariadenie pre štúdio BTV
278 920,50 Sk – kuchyn. spotrebiče pre ŠSZ pri MŠ
164 228,50 Sk – kotol a automat. pračka pre MŠ
123 509,10 Sk - kopírovacie zar. pre MŠ a CVČ
257 106,50 Sk – presun medzi organizáciami
Úbytok:
1 314 964,62 Sk
z toho:
1 030 035,12 Sk – vyradenie nefunkčného zariadenia
106 839,- Sk – predané kúpalisko Paţiť
178 090,50 Sk – presun medzi organizáciami
KS k 31.12.2007
95 984 338,51 Sk
5./ 023 – Dopravné prostriedky:
PS k 1.1.2007
3 261 177,45 Sk
Prírastky:
35 687,- Sk
z toho:
35 687,- Sk – prívesný vozík pre šport. zariadenia
KS k 31.12.2007
6./ 031- Pozemky:
PS k 1. 1.2007
Prírastok:
Úbytok:
KS k 31.12.2007

3 296 864,46 Sk

90 471 775,- Sk
36 013 862,- Sk – novovysporiadané pozemky
3 678 962,50 Sk – predané pozemky
122 806 674,50 Sk
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7./ 069 – Finančné investície:
PS k 1. 1.2007
119 128 000,- Sk
KS k 31.12.2007
119 128 000,- Sk
b) Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku:
1./ 072+073 Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
PS k 1.1. 2007
501 888,67 Sk
Prírastky:
213 428,43 Sk - účtovné odpisy
Úbytok:
285 600,- Sk – vyradenie PD Priemyselný park H.Naštice
KS k 31. 12.2007
429 717,10 Sk
2. / 078 Oprávky k drobnému nehmotnému majetku
PS k 1.1.2007
1 386 435,63 Sk
Prírastky:
415 157,- Sk - účtovné odpisy
Úbytok:
10 905,- Sk – vyradenie softvéru
KS k 31.12.2007
1 790 687,63 Sk
3./ 081- Oprávky k stavbám:
PS k 1.1.2007
298 202 450,18 Sk
Prírastok:
50 089 690,77 Sk - účtovné odpisy
Úbytok:
47 465 362,- Sk - vyradenie budov a stavieb
KS k 31.12.2007
300 826 778,95 Sk
4./ 082 - Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam:
PS k 1.1.2007
70 176 737,28 Sk
Prírastok:
1 136 874,05 Sk - účtovné odpisy
Úbytok:
6 946 047,98 Sk - vyradenie strojov, prístrojom a zar.
KS k 31.12.2007
75 985 911,21 Sk
5./ 083 - Oprávky k dopravným prostriedkom:
PS k 1.1.2007
2 317 405,77 Sk
Prírastok:
425 231,49 Sk - účtovné odpisy
Úbytok:
0,- Sk
KS k 31.12.2007
2 742637,26 Sk
c) Zostatkové ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:
1./ Zostatkové ceny dlhodobého nehmotného majetku
PS k 1.1. 2007
326 281,70 Sk
KS k 31. 12.2007
112 853,27 Sk
2. / Zostatkové ceny drobného nehmotného majetku
PS k 1.1.2007
0,- Sk
KS k 31.12.2007
0,- Sk
3./ Zostatkové ceny stavieb:
PS k 1.1.2007
380 384 117,32 Sk
KS k 31.12.2007
350 558 541,46 Sk
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4./ Zostatkové ceny strojov, prístrojov a zariadení:
PS k 1.1.2007
25 273 097,17 Sk
KS k 31.12.2007
19 998 427,30 Sk
5./ Zostatkové ceny dopravných prostriedkov:
PS k 1.1.2007
943 771,69 Sk
KS k 31.12.2007
554 227,20 Sk
5.2 Rozbor stavu pohľadávok
Pohľadávky

Pohľadávky
k 31. 12. 2006

Pohľadávky
K 31. 12. 2007

v tom:
Pohľadávky po
Pohľadávky v lehote
lehote splatnosti splatnosti

DzN

19 943 523,00 Sk

18 616 967,00 Sk

18 616 967,00 Sk

Pes

55 123,00 Sk

51 041,00 Sk

51 041,00 Sk

ANaTV

29 828,00 Sk

29 828,00 Sk

29 828,00 Sk

Daň za VP

4 491,00 Sk

30 192,00 Sk

30 192,00 Sk

Daň za nevýher.hrac.prístoje

6 000,00 Sk

6 000,00Sk

6 000,00 Sk

3 107 708,75 Sk

2 680 545,75 Sk

2 680 545,75 Sk

140 000,00 Sk

0,00 Sk

486,00 Sk

10 987,50 Sk

10 987,50 Sk

1 000,00 Sk

1 000,00 Sk

1 000,00 Sk

Pokuty priestup. konanie

0,00 Sk

18 950,00 Sk

18 950,00 Sk

Malé zdroje znečistenia

0,00 Sk

800,00 Sk

800,00 Sk

Trovy konania

23 000,00 Sk

23 000,00 Sk

23 000,00 Sk

Neuhradený nájom

18 980,00 Sk

2,00 Sk

2,00 Sk

Neuhradené fa odber.

7 197,30 Sk

125 149,00 Sk

125 149,00 Sk

Neuhr.škoda

2 944,00 Sk

2 944,00 Sk

2 944,00 Sk

Neuhr. škoda na majetku

11 977,00 Sk

4 977,00 Sk

4 977,00 Sk

Dopravná nehoda - škoda

57 767,50 Sk

57 767,50 Sk

57 767,50 Sk

Voda Ul. K nemocnici

0,00 Sk

254 024,28 Sk

254 024,28 Sk

Tedos Enzo Veronika Ves

0,00 Sk

2 701 100,10 Sk

2 701 100,10 Sk

3 269,52 Sk

2 398,40 Sk

2 398,40 Sk

-398 804,90 Sk

-422 664,90 Sk

-422 664,90 Sk

2 034 383,40 Sk

2 034 383,40 Sk

2 034 383,40 Sk

25 048 873,57 Sk

26 229 392,03 Sk

23 948 558,43 Sk

TKO
Enzo Veronika kontajnery
Opatrovateľská sluţba
Pokuta ŢP - SVB

Pohľadávky právne subjekty
Stravné v ŠJ (preplatky)
Pôţička MsNsP
Spolu:
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2 280 833,60 Sk

5.3 Rozbor stavu záväzkov
Záväzky

Záväzky
k 31. 12. 2006

Záväzky
K 31. 12. 2007

v tom:
Záväzky po
Záväzky v lehote
lehote splatnosti splatnosti

Neuhr. faktúry

1 134 988,80 Sk

1 645 699,70 Sk

4 860,00 Sk

0,00 Sk

15 415 000,00 Sk

14 804 500,00 Sk

14 804 500,00 Sk

Úver na 42 b.j. J.Matušku

1 961 000,00 Sk

1 884 518,00 Sk

1 884 518,00 Sk

Úver - rek.kuchyne MsNsP

2 666 800,00 Sk

1 333 600,00 Sk

1 333 600,00 Sk

27 712 627,10 Sk

24 448 627,10 Sk

24 448 627,10 Sk

3 566 360,00 Sk

3 437 513,00 Sk

3 437 513,00 Sk

336 777,00 Sk

269 250,00 Sk

269 250,00 Sk

1 849 622,00 Sk

2 024 398,00 Sk

2 024 398,00 Sk

Ostatné záväzky

0,00 Sk

408 273,00 Sk

408 273,00 Sk

Úroky z úveru 12/2007

0,00 Sk

96 217,34 Sk

96 217,34 Sk

Iné záväzky ŠSZ

0,00 Sk

78 513,68 Sk

78 513,68 Sk

Poistné – auto MsP

25 536,00 Sk

14 592,00 Sk

14 592,00 Sk

Dopravné ţiakov

24 562,00 Sk

26 704,00 Sk

26 704,00 Sk

Leasing auta

633 427,60 Sk

330 661,60 Sk

330 661,60 Sk

Záväzok ŠJ

73 873,50 Sk

32 766,70 Sk

32 766,70 Sk

55 405 434,00 Sk

50 835 834,12 Sk

Cudzia platba – Kosibová RP
Úver na 90-M

Úver - rekonštr. nám.
Mzdy - výplata
Daň
Poisťovne

Spolu:

1 628 964,70 Sk

1 628 964,70 Sk

16 735,00 Sk

49 206 869,42 Sk

5.4 Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov mesta za rok 2007
Mesto v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov vytvára vlastné mimorozpočtové peňaţné fondy. Zdrojom peňaţných fondov je
najmä:
a) prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok (rezervný fond),
b) zostatky fondov z minulých rokov,
c) ďalšie zdroje beţného roka.
(v Sk)
5.4.1 Fond rozvoja bývania 2007
PS k 1.1.2007

4 504 672,08

Príjmy: prevod z výsledku hospod.MsÚ r.2006
prevod výsl.hosp.byt.hospod.r.2006
za odpredané byty
úroky z účtu
Príjmy spolu:

4 000 000,00
1 390 757,00
1 275 599,00
214 910,76
6 881 266,76
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Výdavky:

prevod na BÚ na KV
z toho: 42 b.j. - schody
42 b.j. - poklopy a zábradlia
42 b.j. - hydraulické doregulovanie
90M prestrešenie nad vstupom
90M káblová televízia a špárovanie
poplatky za vedenie účtu
Výdavky spolu:
KS k 31.12.2007

5.4.2

10 623 143,84

Rezervný fond rok 2007
PS k 1.1.2007

6 216 928,24

Príjem:

prebytok hospodárenia r.2006
úroky z účtu
Príjem spolu:

12 859 408,38
299 680,56
13 159 088,94

Výdaje:

12 914 000,00
58 368,50
12 972 368,50

prevod na BÚ na kapitálové výdaje
poplatok za vedenie účtu
Výdavky spolu:
KS k 31.12.2007

5.4.3

720 426,00
149 940,00
32 499,50
192 475,00
60 511,50
285 000,00
42 369,00
762 795,00

6 403 648,68

Sociálny fond rok 2007
PS k 1.1.2007

56 792,10

Príjmy:

1,5% z hrubých platov
splátka pôţičky
Príjmy spolu:

277 938,00
11 000,00
288 938,00

Výdavky:

167 970,00
17 919,50
44 500,00
12 920,00
12 690,00
30 500,00
485,00
286 984,50

príspevok na stravu
pitný reţím
permanentky
vstupenky do divadla – spoločná kult. akcia
vstupenky na kultúrne podujatie – individ.
doprava do zamestnania
poplatky za vedenie účtu
Výdavky spolu:
KS k 31.12.2007

58 745,60
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5.4.4

5.4.5

Sociálny fond rok 2007 - školstvo
PS k 1.1.2007

183 443,55

Príjmy:

1,25 % z hrubých platov
prídel vo výške príspevku na dopravu
Príjmy spolu:

219 584,11
3 860,00
223 444,11

Výdavky:

na závodné stravovanie
príspevok na dopravu
25. roč. pracovné jubileum
regenerácia pracovnej sily
školenie - Piešťany
ostatné čerpanie - poplatky
Výdavky spolu:

69 240,00
3 860,00
27 000,00
69 000,00
28 978,00
155,63
198 233,63

KS k 31.12.2007

208 654,03

Združené finančné prostriedky rok 2007
PS k 1.1.2007

11 942 249,68

Príjmy:

na byty 55 b.j.
na byty 90-M na spl.úveru
na odpisy
na byty D7a
na byty 42 b.j. J.Matušku-zábezpeky
na splátku úveru
mzdy 12/2007
zábezpeky na rozkopávku
úroky z účtu
Príjmy spolu:

1 105 759,00
1 333 949,50
202 859,00
284 928,00
14 000,00
69 388,00
3 079 036,00
140 000,00
297 757,37
6 527 676,87

Výdavky:

2 803 651,00
12 707,00
160 000,00
1 097 508,00
88 312,00
500,00
59 080,70
4 221 758,70

mzdy 12/2006
na projekt Slniečko – MŠ Radlinského
vratka zábezpeky na rozkopávku
na splátku úveru a úrokov 90-M
na splátku úveru a úrokov 42 b.j.
prevod zábezpeky na byt 90M
poplatky
Výdavky spolu:
KS k 31.12.2007

14 248 167,85
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5.4.6

ZFP na byty 90-M
PS k 1.1.2007

2 190 754,86

Príjmy:

za byty
úroky z účtu
Príjmy spolu:

152 900,00
62 330,11
215 230,11

Výdavky: vratky za byt
poplatky za vedenie účtu
Výdavky spolu:

260 000,00
13 677,00
273 677,00

KS k 31.12.2007

5.4.7

2 132 307,97

Depozit - školstvo
PS k 1.1.2007

2 890 063,58

Príjmy:

mzdy 12/2007
úroky z účtu
Príjmy spolu:

2 760 401,00
143,47
2 760 544,47

Výdavky: mzdy 12/2006
poplatky za vedenie účtu
Výdavky spolu:

2 888 491,00
967,00
2 889 458,00

KS k 31.12.2007

2 761 150,05

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
6.1 Zriadeným právnickým osobám:
a) Odvod výsledku finančného zúčtovania MsKS, s.r.o. do rozpočtu
mesta (zisk z hospodárenia r. 2007 sa ponechá MsKS, s.r.o.)
0,- Sk
b) Hospodárenie rozpočtových organizácií zriadených mestom na úseku školstva je
zahrnuté v rozpočte mesta, viď: Rozbor hospodárenia s prostriedkami ŠR a rozpočtu
mesta za obdobie 1-12/2007 za oddiel 09-vzdelávanie.
6.2 Štátnemu rozpočtu (granty a transfery):
Účel poskytnutej dotácie:
Transfer na reg.rozvoj-podp.nez.-na AČ
Transfer na školstvo-prenesené kompetencie
Ostatné transfery na školstvo:
- na vzdelávacie poukazy
- na súťaţe (CVČ)
- na revitalizáciu školských stravovacích zariadení
- na školské potreby
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(v tis. Sk)
1 520
68 725
2 006
78
100
7

- na asistentov
467
- na dopravu
761
- na odchodné
206
- na štipendiá a školské potreby
256
- na jazykové laboratória
239
- na revitalizáciu školských kniţníc
200
- na projekt Zdravie v školách
26
- na mimoriadne výsledky ţiakov
35
Na neštátne školské zariadenie (DIC)
565
Transfer na nákup os. potrieb detí (RP)
184
Dotácia z ÚPSVaR na osobitného príjemcu
2 359
Nenávratný fin príspevok na zriadenie chránenej dielne
151
Ostatné dotácie na prenes.kompetencie:
Dotácia na ŠFRB
225
Dotácia KSÚ-stavebný úrad
520
Dotácia na spoločný školský úrad-KŠÚ
1 050
Dotácia na matričnú činnosť
405
Dotácia na prenes. výkon-evidencia obyv.
206
Dotácia na cestnú dopravu
33
Dotácia na ţivotné prostredie
83
Dotácia na spoločný úrad-od obcí
57
Grant na ihrisko Ul. Partizánska
400
Dotácia na individuálne potreby mesta
410
Poskytnuté dotácie zo ŠR boli do konca roku 2007 aj pouţité v súlade s ich účelom.
V roku 2007 mesto uzavrelo s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na nasledovné projekty:
 Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce
nad Bebravou,
 Náhrada fosílnych palív biomasou v Bánovciach nad Bebravou,
 Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou.
Do konca roka 2007 však na základe týchto zmlúv neboli mestu poskytnuté ţiadne finančné
prostriedky.
6.3 Štátnym fondom:
V roku 2007 mesto neuzatvorilo ţiadnu zmluvu so Štátnymi fondmi.
6.4 Ostatným právnickým a fyzickým osobám:
Mesto v roku 2007 poskytlo v súlade so VZN č. 53 o poskytovaní dotácií a transferov
a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám transfery v nasledovných
sumách:
 beţné transfery poskytnuté na základe rozdelenia jednotlivých
komisií MsZ, MsR a primátora v sume
838 tis. Sk
 beţné transfery na prevádzku športových zariadení a športovú činnosť
v meste v celkovej sume
4 164 tis. Sk
 beţné transfery kultúrnym a cirkevným organizáciám v sume
675 tis. Sk
 kapitálové transfery zdravotníckym spoločnostiam v sume
200 tis. Sk.
K 31. 12. 2007 boli vyúčtované všetky dotácie a transfery, ktoré boli poskytnuté v súlade
so VZN č. 53.
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záruk mesta k 31. 12. 2007
7.1 Dlh mesta (bankové úvery) – Mesto Bánovce nad Bebravou má na základe Zmluvy
o poskytnutí podpory č. 301/4073/2001 a podľa zákona 124/1996 Z.z. z prostriedkov ŠFRB
poskytnuté prostriedky fondu vo forme úveru a nenávratného príspevku vo výške:
- úver 18 264 000,- Sk
- nenávratný príspevok 180 000,- Sk
s účelom: výstavba nájomného bytového domu - 90 M (malometráţne byty) Bánovce nad
Bebravou. Doba splatnosti úveru 30 rokov pri základnej úrokovej sadzbe 4,4 %.
Z poskytnutého úveru bolo v rokoch 2002 aţ 2005 splatené 2 849 000,- Sk. V roku 2007 bolo
splatené 610 500,- Sk a úroky v sume 487 008,- Sk. Zostatok nesplateného úveru
k 31.12.2007 bol 14 804 500,- Sk. Zabezpečenie úveru je nájomným bytovým domom 90M
v zmysle Zmluvy o zriadení záloţného práva podľa § 151 písm.b Občianskeho zákonníka
medzi ŠFRB a mestom Bánovce nad Bebravou zo dňa 15. 3. 2006.
V roku 2005 mestu poskytla Dexia (PKB) a. s. pobočka Trenčín na základe Zmluvy o úvere
č. 04/208/2005 termínovaný úver v sume 31 000 000,- Sk na investičnú akciu „Rekonštrukcia
námestia Ľ. Štúra“ s amortizáciou úveru do roku 2015, s čerpaním do 27. 7. 2006, s úhradou
prvej splátky úveru od 25. 1. 2006. V roku 2005 bolo z úveru vyčerpané 19 999 999,20 Sk.
V roku 2006 bol úver dočerpaný do schváleného objemu v sume 10 976 627,90 Sk.
Z poskytnutého úveru bolo v roku 2006 splatené 3 264 000,- Sk, rovnako aj v roku 2007.
Zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2007 je 24 448 627,10,- Sk. Zabezpečenie úveru je
vlastnou platobnou vista blankozmenkou č. 04/208/2005 na rad banky medzi mestom
Bánovce nad Bebravou a Dexia bankou Slovensko a. s.
V roku 2005 mestu poskytla Dexia banka Slovensko a.s. pobočka Trenčín na základe zmluvy
o úvere č. 04/162/2005 terminovaný úver v sume 4 000 000,- Sk s dobou čerpania najneskôr
do 13. 3. 2006, s amortizáciou úveru do 29. 12. 2008, s úhradou prvej splátky úveru
do 25. 1. 2006. V roku 2005 bolo z úveru vyčerpané 4 000 000,- Sk, t.j. celá poskytnutá
suma. V roku 2006 bolo z istiny úveru splatených 1 333 200,- Sk, rovnako aj v roku 2007.
Zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2007 je 1 333 600,- Sk. Zabezpečenie úveru je vlastnou
platobnou vista blankozmenkou č. 04/162/2005 na rad banky medzi Mestom Bánovce nad
Bebravou a Dexia bankou Slovensko a. s. zo dňa 13. 5. 2005.
V roku 2006 mestu poskytla OTB Banka Slovensko, a.s. pobočka Topoľčany úver zo ŠFRB
v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov na základe úverovej zmluvy
č. 301/1181/2006 na akciu: „Výstavba nájomných bytov v bytovom dome – Prestavba
administratívnej budovy – 42 nájomných b.j. Bánovce nad Bebravou, J.Matušku 766/19
v sume 1 961 000,- Sk s dobou splatnosti 30 rokov pri základnej úrokovej sadzbe 1%. Celá
hodnota úveru bola vyčerpaná v roku 2006. V roku 2007 bolo splatené 76 482,- Sk. Zostatok
nesplateného úveru k 31.12.2007 je 1 884 518,- Sk.
Prehľad nesplatených úverov k 31. 12. 2007
P.
č.
1.
2.
3.
4.

Rok
prij.
úveru

Amortiz.
úveru

Veriteľ

Účel poskytnutia

2003
2006
2005
2005

30 rokov
30 rokov
10 rokov
3 roky

ŠFRB
ŠFRB
Dexia a.s.
Dexia a.s.

Nájomné byty 90 M
Nájomné byty 42 b.j.
Rekonštrukcia námestia Ľ. Štúra
Rekonštrukcia kuchyne MsNsP
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Výška prijatého
úveru
18 264 000,00 Sk
1 961 000,00 Sk
30 976 627,10 Sk
4 000 000,00 Sk

Zostatok úveru
k 31. 12. 2007
14 804 500,00 Sk
1 884 518,00 Sk
24 448 627,10 Sk
1 333 600,00 Sk

8.2 Záväzky mesta z nevysporiadaných kúpnych zmlúv, ktoré sú v riešení:
TATRA Sipox Trading, s.r.o.
- rozostavaný ZK ROH na parc. Č. 19/1, 20/1 podľa kúpnej zmluvy cena 5 mil. Sk
a pohotovostná ubytovňa v cene 10 mil. Sk. Z celkovej kúpnej ceny 15 mil. Sk podľa KZ
- bolo uhradené:
 Stavomontáţe Sipox, s.r.o. (postúpenie pohľadávky z Tatra Sipox Trading, s.r.o.).
suma 11 100 000,- Sk (10 mil. Sk 55 b.j., 1 100 tis. Sk ZK ROH)
 300 000 ,- Sk – FK Spartak (podľa dodatku č. 1 KZ)
 127 497,- Sk– Daňový úrad – daň z prevodu a prechodu nehnuteľností zo zámennej
zmluvy VAB Sipox – mesto
 98 695,- Sk– Stavomontáţam Sipox s.r.o. ako doplatok postúpenej pohľadávky z Tatra
Sipox Trading, s. r.o. - uhradené v r. 2003
- zostalo neuhradené:
 555 752,- Sk - uhradiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti zo zmluvy
predávajúceho a mesta – byty SOU-s
 2 818 056,- Sk - uhradiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti za predávajúceho
z kúpnej zmluvy ZK ROH
Uvedený záväzok zostáva naďalej nevyriešený.
8.3 Záruky mesta


PKB a.s. Trenčín poskytla zmluvou č. 04/020/2000 Veronike a.s. Deţerice terminovaný
úver vo výške 15 442 tis. Sk. Prostriedky z úveru boli výhradne určené na: rozšírenie
činností na skládke Veronika Deţerice – vybudovanie samostatných stavebných
a technologických častí separátne upravujúcich odpady. Čerpanie prostriedkov bolo
podmienené predloţením Zmluvy o grante na financovanie z fondu PHARE, určených
na rozšírenie činností na skládke Veronika. Splátky úveru sú rovnomerné, štvrťročné
v sume 551 500,- Sk do roku 2008. Zostatok nesplateného úveru k 9. 8. 2007 je vo výške
3 470 365,10 Sk. Pohľadávka je vedená voči postupníkovi TEDOS Bánovce
nad Bebravou, s. r. o. (predtým dlţník ENZO-VERONIKA-VES, a. s., Deţerice)
na základe Zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa 11. 9. 2007.
Mesto Bánovce nad Bebravou na základe Zmluvy o zriadení záloţného práva
na nehnuteľný majetok zo dňa 6. 9. 2000 uzatvorenou medzi mestom Bánovce
nad Bebravou a PKB a.s. zabezpečilo úver pre spoločnosť Veronika a.s. Deţerice a to:
Ručiteľskou listinou mesta a nehnuteľným majetkom na stavby v areáli centrálneho
tepelného zdroja zapísané na LV č. 1301. Dňa 6. 9. 2000 bola zriadená Notárska
zápisnica. Súčasťou tejto notárskej zápisnice je zmluva o zriadení záloţného práva
a zmluva o zriadení vecného bremena. Medzi mestom a majiteľom skládky Veronika a.s.
Deţerice bola ešte podpísaná zmluva o zabezpečení ručenia, ktorou je zabezpečené
zneškodňovanie odpadu v prípade, ţe Veronika a.s. nebude včas splácať úver
a k splácaniu úveru pristúpi mesto.
Dexia banka Slovensko a.s. (pôvodný názov Prvá komunálna banka, a.s.) dňa 28.12.2006
sa vzdala záloţného práva a zároveň ako záloţný veriteľ súhlasila s výmazom záloţného
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práva na majetok mesta. Dňa 2. 1. 2007 bol predloţený Návrh na vklad zániku práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.
Mesto Bánovce nad Bebravou dňa 28. 5. 2007 uzatvorilo s Ministerstvom výstavby a RR
SR Bratislava Záloţnú zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 9 719 900,- Sk na obstaranie
nájomných bytov v stavbe „Prestavba na BD 42 b. j. - niţší štandard, k. ú. Bánovce nad
Bebravou na par. č. 1460/1, s. č. 766. Záloţné právo k nehnuteľnosti zanikne po splnení
podmienok - vrátení dotácie alebo po uplynutí najmenej 30 rokov od vydania
kolaudačného rozhodnutia.
Mesto Bánovce nad Bebravou dňa 20. 4. 2007 uzatvorilo Zmluvu o zriadení záloţného
so Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava o poskytnutí úveru 1 961 000,- Sk s tým, ţe
záloţný veriteľ má postavenie prednostného veriteľa na nehnuteľnosť bytový dom 42 b. j.
s niţším štandardom, s. č. 766 a pozemok parc. č. 1460/1, k. ú. Bánovce nad Bebravou
8.4 Súdne spory
Súdne spory mesta sú evidované, ale nie sú v účtovníctve vykazované. V zmysle postupov
účtovania to nie je moţné realizovať.
8.5 Ostatné finančné povinnosti
Mesto Bánovce nad Bebravou uzavrelo v roku 2005 so spoločnosťou Volkswagen finančné
sluţby Slovensko s.r.o. zmluvu o finančnom leasingu nového vozidla Škoda Octavia na sumu
704 275,- Sk, s termínom ukončenia mesačných splátok do 6. 12. 2008. V roku 2005 bolo
uhradené 30 % z obstarávacej ceny v sume 149 700,- Sk a časť splátok v sume 43 055,- Sk.
V roku 2006 boli uhradené splátky vo výške 175 344,- Sk a v roku 2007 vo výške 175 374,Sk.
Mesto Bánovce nad Bebravou uzavrelo v roku 2006 so spoločnosťou VB LEASING SK, spol.
s. r. o., Bratislava zmluvu o finančnom leasingu na predmet leasingu: Osobný automobil
FORD FUSION na sumu 491 629,60 Sk (MsP). Termín ukončenia mesačných splátok je
25. 4. 2009. V roku 2006 bolo uhradená I. zvýšená splátka istiny a mesačné splátky vo výške
194 378,- Sk. V roku 2007 boli uhradené splátky vo výške 127 392,- Sk.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Mesto Bánovce nad Bebravou nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevykazuje a nesleduje
výnosy a náklady v samostatnom mimorozpočtovom účtovníctve.
Výkaz ziskov a strát Uc ROPO SFOV 2-01 zostavujú preddavkové organizácie a rozpočtové
organizácie školstva za školské jedálne, kde sledujú náklady a výnosy z ich podnikateľskej
činnosti.
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Všeobecné údaje
1. Názov účtovnej jednotky: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo účtovnej jednotky: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 80 Bánovce nad Bebravou
Dátum vzniku účtovnej jednotky: 1. 1. 1991
Identifikačné číslo organizácie: 310 182
2. Počet zamestnancov:
144
V tom: zamestnanci MsÚ
68
MsP
16
OS
51
Aktiv.č.
9
Z toho riadiacich zamestnancov: MsÚ 10
MsP
1
Počet zamestnancov školstva (preddavkové organizácie):
164
v tom: zamestnanci MŠ
75 pedagogických 32 nepedagogických
ŠSZ
29
CVČ
21 pedagogických 3 nepedagogických
SSŠ
4
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Správa o inventarizácii majetku mesta, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31. 12. 2007
Základným predpokladom úspešnej účtovnej uzávierky a závierky je vykonanie riadnej
resp. mimoriadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Povinnosť zisťovať majetok a záväzky prostredníctvom inventarizácie ukladá účtovným
jednotkám § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Kaţdá účtovná jednotka bez ohľadu na to, či vedie jednoduché alebo podvojné
účtovníctvo, je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov
v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
Vykonaním inventarizácie sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 3
zákona o účtovníctve. Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak sú preukázateľné
všetky účtovné záznamy a ak účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Inventarizáciou sa
overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá
stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v skutočnosti. Inventarizuje sa všetok
majetok a záväzky, ktoré účtovná jednotka vedie v účtovníctve ako aj majetok a záväzky
v prenájme, vypoţičaný majetok a majetok daný do úschovy. Inventarizácia zahŕňa celý
komplex na seba nadväzujúcich prác.
Na vykonanie riadnej inventarizácie majetku mesta, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31. 12. 2007 vydal primátor mesta pre všetky organizácie (oddelenia)
a spoločnosti, ktoré majetok mesta spravujú a prenajímajú príkaz na vykonanie riadnej
inventarizácie listom č. SPM-3456/6643/2007. Na zabezpečenie inventarizácie menoval
ústrednú inventarizačnú komisiu. Na vykonanie inventarizácie v jednotlivých spoločnostiach
a organizáciách, všetkým správcom a nájomcom majetku mesta prikázal vydať vlastný príkaz
na inventarizáciu s vykonávacími pokynmi a menovať čiastkové inventarizačné komisie. Na
zabezpečenie výkonu inventarizácie bol vydaný harmonogram s pokynmi na vykonanie
inventarizácie s postupnými krokmi inventarizácie a to:
1. vykonať inventúru (fyzickú, dokladovú a kombinovanú inventúru),
2. zaznamenať výsledky inventúry do inventúrnych súpisov,
3. porovnať stavy a zaznamenať výsledky porovnania v inventarizačnom zápise, t.j. stav
zistený fyzickou alebo dokladovou inventúrou porovnať so stavom v účtovníctve.
Inventúrne súpisy obsahujú:
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právnické osoby sídlo, fyzické osoby
bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia
inventúry,
c) stav majetku s uvedením jednotiek mnoţstva a ceny podľa § 25,
d) miesto uloţenia majetku,
e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh
majetku,
f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25,
g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov.
U všetkých správcov a nájomcov majetku boli zriadené inventarizačné komisie. Zoznamy
predmetov na vyradenie (dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku,
drobného hmotného a drobného nehmotného majetku) neupotrebiteľného a prebytočného
majetku predloţili v zmysle Prílohy č. 1 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
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mesta Bánovce nad Bebravou likvidačnej komisii pri MsÚ. Komisia posúdila návrhy na
vykonanie a navrhla ďalší postup nakladania s majetkom, t. j. likvidáciu, presun alebo
odpredaj majetku. Škodové udalosti, ktoré prejednáva škodová komisia, počas roka 2007
na majetku mesta nevznikli.
Inventarizačné komisie zisťovali skutočné stavy majetku fyzickou alebo dokladovou
inventúrou. Odsúhlasený majetok bol spísaný do inventúrnych súpisov. Inventúrne súpisy
obsahujú všetky náleţitosti aby bola zabezpečená preukázateľnosť účtovníctva v zmysle
zákona o účtovníctve. Na základe inventúrnych súpisov boli vyhotovené súpisy majetku
za jednotlivé organizácie so stavom k 31. 12. 2007 s vyznačením prírastku, úbytku, presunu
(vyradenie, odpredaj, preradenie) majetku a konečný stav majetku:
- dlhodobého nehmotného majetku,
- drobného nehmotného majetku,
- dlhodobého hmotného majetku a nedokončených investícií,
- drobného hmotného majetku,
- ostatného hmotného majetku v OE (na podsúvahových účtoch),
- zásob,
- záväzkov (z pracovnoprávnych vzťahov, obchodných vzťahov),
- pohľadávok (dlhodobých, krátkodobých),
- finančných investícií a fondov (peňaţných a finančných),
- finančného majetku,
- cenných papierov (cenín),
- bankových úverov,
- pokladničnej hotovosti.
Súčasťou inventarizácie je inventarizačný zápis, v ktorom účtovné jednotky, ktoré
vykonávali inventarizáciu porovnávali stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
v inventúrnych súpisoch so stavom v účtovníctve. Zisťovali, či na majetku nevznikol
inventarizačný rozdiel manko alebo prebytok, či rozdiel bol zavinený alebo nezavinený.
Inventarizačný zápis obsahuje:
1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo alebo bydlisko a miesto podnikania,
2. výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu s účtovným stavom (inventarizačný
rozdiel),
3. výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov,
4. meno, priezvisko a podpis osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie
v účtovnej jednotke. Inventarizačný rozdiel môţe mať dvojaký charakter:
1) manko – ak zistený skutočný stav je niţší ako stav v účtovníctve a nemoţno ho
preukázať účtovným záznamom,
2) prebytok – ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemoţno ho
preukázať účtovným záznamom.
Z inventarizačného zápisu majetku mesta vyplýva, ţe stav majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov uvedeného v inventúrnych súpisoch je zhodný so stavom v účtovníctve.
Moţno konštatovať, ţe na majetku nevznikol ţiadny inventarizačný rozdiel. t.j. manko alebo
prebytok.
Súčasťou tejto správy je:
1) Inventarizačný zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2007 (podľa účtov),
2) Súpis majetku mesta po vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2007,
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3) Súpis majetku po inventarizácii k 31. 12. 2007 – právne subjekty – ZŠ vrátane zariadení
školského stravovania (majetok mesta v správe ZŠ).
V Bánovciach nad Bebravou 25. 1. 2008

PaedDr. Štefan Kobza
predseda ÚIK
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Príloha č. 1
Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou, IČO: 310182

Inventarizačný zápis

podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2007.
Inventarizácia bola vykonaná na základe príkazu primátora mesta Bánovce nad Bebravou č.
prim. – SPM-3456/6643/2007 zo dňa 25. 10. 2007,
Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov s účtovným stavom:

Číslo
účtu
013
018
021
022
023
031
042
069
112
315
316
318
348
378
363
231
241
242
243
245
954
959
321
325
331
336
342
379
951

Názov účtu
Softvér
Drobný dlhodobý nehmot.majetok
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Pozemky
Obstaranie dlhodob.hmot. majetku
Ostatný dlhodobý fin. majetok
Material
Pohľadávky za rozp. príjmy nedaň.
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky za daňové príjmy
Dotácie a ostatné zúčt.s rozp.mesta
Iné pohľadávky
Ceniny
Základný beţný účet
Beţné účty
Beţné účty peňaţných fondov
Beţné účty finančných fondov
Ostatné beţné účty
Záväzky z prenájmu
Ostatné dlhodobé záväzky
Dodávatelia
Ostatné záväzky
Zamestnanci
Zúčt.s inštit. soc. zabez. a zdr.po.
Ostatné priame dane
Iné záväzky
Dlhodobé bankové úvery

Zostatky účtov
Účtovný stav
Skutočný stav (zistený (pred zaúčtovaním
inventúrou)
inv. rozdielov)
542 570,37
542 570,37
1 790 687,63
1 790 687,63
651 385 320,41
651 385 320,41
95 984 338,51
95 984 338,51
3 296 864,46
3 296 864,46
122 806 674,50
122 806 674,50
18 434 159,22
18 434 159,22
119 128 000,00
119 128 000,00
184 015,86
184 015,86
3 117 402,53
3 117 402,53
-422 664,90
-422 664,90
18 734 028,00
18 734 028,00
2 398,40
2 398,40
4 798 228,00
4 798 228,00
120 050,00
120 050,00
15 580 710,64
15 580 710,64
410 565,84
410 565,84
17 026 792,52
17 026 792,52
267 399,63
267 399,63
19 141 625,87
19 141 625,87
330 661,60
330 661,60
16 689 018,00
16 689 018,00
1 678 466,40
1 678 466,40
300 000,00
300 000,00
3 437 513,00
3 437 513,00
2 024 398,00
2 024 398,00
269 250,00
269 250,00
297 596,02
297 596,02
25 782 227,10
25 782 227,10
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Rozdiel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27
zákona – premietnutie tohto posúdenia do opravných poloţiek, rezerv, odpisov, reálnej
hodnoty nebolo ţiadne.
Ústredná inventarizačná komisia v zloţení:
Predseda:
PaedDr. Štefan Kobza
Členovia:
Ing. Mária Miková
Ing. Aneţka Znášiková
Ing. Jozef Kšiňan
Ing. Marián Bódi
JUDr. Helena Zárubová
Mgr. Michal Uhrín
Ing. Michal Stránsky
Ing. Stanislav Vavro
Marián Šimoňák
JUDr. Pavol Škultéty
Ing. Jaroslav Matejka

podpis .........................................................
podpisy:
......................................................
......................................................
......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Poznámky:
1. Vysporiadanie inventarizačných rozdielov: neboli ţiadne.
2. Ďalšie opatrenia inventarizačná komisie nenavrhuje.

V Bánovciach nad Bebravou 15. 1. 2008
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Príloha č. 2
Súpis majetku mesta a záväzkov po vykonaní inventarizácie k 31.12.2007
1. Dlhodobý nehmotný a drobný nehmotný majetok:
1) Software
2) Iný nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok:
1) Stavby
2) Stroje, prístroje a zariadenia
3) Dopravné prostriedky
4) Pozemky
5) Nedokončené investície

(v Sk)
542 570,37
1 790 687,63
2 333 258,651 385 320,41
95 984 338,51
3 296 864,46
122 806 674,50
18 434 159,22
891 907 357,10

3. Finančné investície

119 128 000,-

Majetok spolu: (stále aktíva)
Zásoby – materiál na sklade
Ceniny
Pohľadávky

1 013 368 615,10
184 015,86
120 050,00
26 229 392,03

BYTTHERM, s.r.o.
1) V prenájme a v správe (tepelné zariadenia, bytové domy)
Dlhodobý hmotný majetok
201 128 724,v tom:
 dlhodobý hmotný majetok v správe (bytové domy)
34 475 797, prenajatý dlhodobý hmotný majetok
(tepelné hospodárstvo)
166 652 927,v nájme OE-DHM
375 538,2) V prenájme a správe: (Plaváreň, Termálny vrt,
tech. zariad. kotolňa Prednádraţie, staničky stud. vody)
Dlhodobý hmotný majetok
10 403 589,OE-DHM
91 082,20
3) Obstaranie dlhodobého hmot. majetku (nedokončené investície)
5 635 512,32
Bytové družstvo
v správe dlhodobý hmotný majetok
v tom:
Bytové domy
Primárny optický telekomunikačný kábel

93 825 274,40
91 886 994,1 938 280,40

TEDOS, s.r.o.
1) v prenájme:
Dlhodobý hmotný majetok
OE-DHM
2) v správe:
Dlhodobý hmotný majetok
OE-DHM

9 788 187,85
201 748,35
193 349 219,74
8 184 017,95
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MsKS s.r.o.
1) v prenájme:
Dlhodobý nehmotný a drobný nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
OE-DHM
V prenájme iných práv. fyzických osôb (nebytové priestory):
Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok
OE-DHM
Školská správa (evidovaný majetok na MsÚ)
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
OE-DHM
Materiál na sklade

64 826,60
3 106 318,48
675 251,88

164 062 038,40
260 284,65

42 747 729,54
5 951 239,06
184 015,86

Školské zariadenia s právnou subjektivitou
(majetok vykazujú vo svojich výkazoch)
Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok

142 671 929,85

Mestský úrad
Dlhodobý nehmotný a drobný nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
OE-DHM
Ceniny (knihy)
Pozemky
Nedokončené investície
Finančné investície

2 243 372,40
32 280 500,97
6 307 651,47
120 050,122 806 674,50
12 798 646,90
119 128 000,-
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