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Rok 2008 priniesol výrazné zmeny v oblasti hospodárenia miest a obcí a to najmä
v metodike účtovníctva, zavádzania prechodu na spoločnú menu euro a zmenu v systéme
rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy pri tvorbe viacročného programového rozpočtu
na roky 2009 – 2011.
Od 1. 1. 2008 musia mestá a obce viesť svoje účtovníctvo podľa novej metodiky na
tzv. akruálnom princípe. Doterajší spôsob účtovníctva a výkazníctva v SR neposkytoval
dostatok kvalitných informácií. Je potrebný zrozumiteľný spôsob účtovania a vykazovania
vnútri podnikov, obcí, štátu i Európy, s možnosťou vzájomného porovnávania účtovných
jednotiek.
Výsledkom je Projekt jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva, podľa ktorého
sa postupuje.
Hlavnými princípmi novej metodiky účtovníctva miest a obcí je:
- povinnosť časového rozlíšenia nákladov a výnosov,
- povinnosť tvorby opravných položiek,
- povinnosť tvorby rezerv,
- výsledok hospodárenia sa porovnaním nákladov a výnosov zisťuje vo všetkých typoch
účtovných jednotiek samosprávy.
V zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov vzniká mestám a obciam povinnosť po skončení rozpočtového
roka zostaviť záverečný účet.
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 založeným 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 platných opatrení MF SR.

1. Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2008
Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
MsZ č. 7/2007 zo dňa 11. 12. 2007. Schválený rozpočet mesta bol v priebehu rozpočtového
roka trikrát upravovaný a to:
- 1. zmena schválená dňa 29. 4. 2008 uznesením MsZ č. 10/2008,
- 2. zmena schválená dňa 24. 6. 2008 uznesením MsZ č. 11/2008,
- 3. zmena schválená dňa 28. 10. 2008 uznesením MsZ č. 13/2008.
Mestské zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny (úpravy) schváleného rozpočtu (v tis.
Sk):
Schválený
rozpočet 2008

Príjmy
Výdavky

268 283
255 539

1. zmena
rozpočtu

2. zmena
rozpočtu

Bežný rozpočet
+ 141
+ 5 494
-609
+ 10 602
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3. zmena
rozpočtu

+ 7 788
+8 689

Upravený
rozpočet 2008

281 706
274 221

Príjmy
Výdavky
Príjmy
Výdavky

29 000
41 744

Kapitálový rozpočet
bez zmeny
+ 5 900
+ 4 450
+ 4 402

+ 31 849
+ 57 383

66 749
107 979

5 502
5 502

Finančné operácie
+ 3 750
+ 3 610
+ 50
bez zmeny

+ 26 435
bez zmeny

39 297
5 552

Stav hospodárenia mesta k 31. 12. 2008 (v porovnaní na rozpočet po poslednej zmene t.j.
III. úprave rozpočtu mesta):
v tis. Sk
Rozpočet po III. úprave
Skutočnosť
%
1. Bežné príjmy spolu:
281 706
298 942
106,1
2. Bežné výdavky spolu:
274 221
268 586
97,9
Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu
+ 7 485
+ 30 356
3. Kapitálové príjmy spolu:
4. Kapitálové výdavky spolu:
Rozdiel - schodok kap. rozpočtu:

66 749
107 979
- 41 230

83 351
94 727
- 11 376

124,9
87,7

5. Príjmy spolu (bežné a kapit.)
6. Výdavky spolu (bežné a kapit.)
Rozdiel:

348 455
382 200
- 33 745

382 293
363 311
+ 18 980

109,7
95,1

7. Finančné operácie – príjmy:
8. Finančné operácie - výdavky:
Rozdiel:

39 297
5 552
+ 33 745

28 746
5 295
+ 23 451

73,2
95,4

Celkové príjmy
Celkové výdavky

387 752
387 752

411 039
368 606

106,0
95,1

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:

42 431

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v sume 42 431 tis. Sk predstavuje stav a pohyb
peňažných prostriedkov na bežných účtoch mesta s výnimkou prostriedkov na samostatných
účtoch mimorozpočtových peňažných fondov mesta.
V časti 4. Výsledok hospodárenia Záverečného účtu mesta za rok 2008 je uvedený
prebytok rozpočtu mesta za rok 2008 v sume 18 982 337,16 Sk, po vylúčení nevyčerpaných
účelovo určených finančných prostriedkov je prebytok rozpočtu v sume 3 942 984,16 Sk, čo
zodpovedá rozdielu medzi bežným a kapitálovým rozpočtom.
Prebytok rozpočtu bol dosiahnutý vyšším naplnením bežných príjmov, dodržaním
čerpania narozpočtovaných bežných výdavkov, vyšším naplnením kapitálových príjmov
(predaj majetku) a nižšieho čerpania kapitálových výdavkov účelovo určených na akcie
z dôvodu dodržania zmluvných a zákonných podmienok. Nevyčerpané finančné prostriedky
určené na jednotlivé akcie budú narozpočtované v roku 2009 z prebytku hospodárenia
a zostatku finančných operácií. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky, ktoré možno použiť
v súlade s osobitným predpisom na určené akcie, budú v rozpočte na rok 2009 v zmysle
predpisov.
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2. Plnenie príjmov rozpočtu
2.1 Bežné príjmy (viď tab. č . 1)
boli v sume 298 942 tis. Sk splnené na 106,1 % a tvoria ich:
2.1.1 Daň z príjmov - výnos dane z príjmov FO
V roku 2008 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 počas
roka oproti plánovanému rozpočtu (105,7 %). Táto daň je prerozdeľovaná
prostredníctvom daňového úradu v zmysle zákona a závisí od príjmov fyzických osôb
získaných do štátneho rozpočtu. Počas roka 2008 bol mestu poukázaný doplatok daní
z príjmov FO v sume 2 382 tis. Sk.
2.1.2 Dane z majetku
Medzi vlastné daňové príjmy patrí i daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa: daň z pozemkov,
daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Mesto zabezpečovalo v roku 2008
správu dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní v súlade s VZN mesta č. 69
o miestnych daniach (doplnok č. 2) 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 19 300 tis. Sk, dosiahnutý
príjem za rok 2008 bol v sume 21 471 tis. Sk, čo je 111,2 %-né plnenie. Dobré plnenie
na dani bolo z dôvodu platenia načas vyrubených platieb na dani za rok 2008 u fyzických
i právnických osôb, ale i nedoplatkov z minulých rokov, najmä u podnikateľských
subjektov. Nedoplatky na dani k 31. 12. 2008 predstavujú celkom 18 809 tis. Sk.
2.1.3 Domáce dane na tovary a služby – miestne dane
Mesto má vo VZN č. 69 o miestnych daniach zavedené tieto miestne dane, ktorých
plnenie v roku 2008 bolo:
 Daň za psa - (132,5 %) – vyššie plnenie bolo z dôvodu naplnenia predpisu na rok
2008 a nárastu úhrad za prihlásených psov do evidencie v priebehu roka 2008.
 Daň za nevýherné hracie prístroje – (76,0 %) – nižšie plnenie bolo spôsobené
zrušením nevýherných hracích prístrojov v niektorých reštauračných prevádzkach
mesta v roku 2008.
 Daň za predajné automaty - (38,9 %) – nízke plnenie bolo spôsobené zmenou
zákona 582/2004 Z.z. platnou od 1. 1. 2008, kde sa zmenil predmet dane. Predmetom
dane sú predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti, čím
vypadli z daní všetky automaty nachádzajúce sa vo firmách a školách. Práve tieto
automaty tvorili väčšiu časť narozpočtovanej sumy.
 Daň za ubytovanie – (121,9 %) - je to pohyblivá daň a závisí od počtu ubytovaných
v jednotlivých ubytovacích zariadeniach na území mesta. Vyššie plnenie za rok 2008
bolo z dôvodu vyššieho počtu ubytovaných v jednotlivých ubytovacích zariadeniach.
 Daň za užívanie verejného priestranstva – (47,6 %) – je pohyblivou daňou a závisí
od množstva podaných žiadostí za užívanie verejného priestranstva občanmi mesta
a následného vyrubenia za užívanie verejného priestranstva.
 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - (90,7 %).
Vo VZN mesta č. 68 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2008 mesto stanovilo sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2008 1,48 Sk na osobu a deň, čo činí 541,- Sk na osobu
a kalendárny rok. Poplatok bol stanovený jednotný pre bytové domy a rodinné domy.
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Rozpočet TKO na rok 2008
Uhradené k 31. 12. 2008
z toho:
Uhradené k 31. 12. 2008
Uhradené za množstvový zber

13 772 tis. Sk
12 497 tis. Sk
12 070 tis. Sk
427 tis. Sk

Z uhradenej sumy k 31. 12. 2008 12 497 tis. Sk, bolo uhradené z predpisu na rok 2008
10 839 tis. Sk, z nedoplatkov z predchádzajúcich rokov 1 231 tis. Sk a za množstvový
zber 427 tis. Sk.
Uvedené nižšie plnenie vzniklo z nasledovných dôvodov:
- zmena trvalého pobytu občanov v priebehu roka 2008,
- úmrtie občanov,
- poskytnutie úľav na základe žiadostí v zmysle VZN,
- zmena počtu zamestnancov u podnikateľských subjektov,
- žiadosti o zavedenie množstvového zberu u podnikateľských subjektov,
- uhrádzanie splátok poplatníkov po dobe splatnosti,
- úhrada poslednej splátky za IV. štvrťrok 2008 do 31. 3. nasledujúceho kalendárneho
roka správcami bytových domov (Bytové družstvo, Byttherm s.r.o.), ktorí vyberajú
miestny poplatok mesačne v nájomnom.
2.1.4 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Túto skupinu príjmov tvoria dividendy (Dexia banka), príjmy z prenajatých pozemkov,
príjem z prenájmu majetku mesta nehnuteľného a hnuteľného a z prenájmu nebytových
priestorov. Plnenie týchto príjmov v sume 5 313 tis. Sk predstavuje 113,9 %.
Príjmy z prenájmu pozemkov (222,7 %) v sume 245 tis. Sk: Nubium Nitra (za reklamný
panel 20 tis. Sk), Final spol. s r.o. (53 tis. Sk), Kvetinárstvo Maja (13 tis. Sk), p. Petre
(pozemok pod predajňou 18 tis. Sk), p.Medeková – potraviny Bety (13 tis. Sk), p.
Krajčíková (12 tis. Sk), p. Bučko (11 tis. Sk), BKB Brisuda (12 tis. Sk), MVL Agro (12
tis. Sk) a ostatné drobné prenájmy pozemkov v sume 81 tis. Sk.
Nájom za hrobové miesta - príjem bol v sume 258 tis. Sk (103,2 %) 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. 2008 uhradili nájomné
stanovené dohodou v sume 2 200 tis. Sk (100 %),
- TEDOS, s. r. o. (100 %) – v zmysle nájomnej zmluvy na r. 2008 uhradili nájomné
stanovené dohodou v sume 660 tis. Sk (100 %).
Príjmy z prenájmu nebytových priestorov v školstve boli v sume 723 tis. Sk, z toho
preddavkových organizácií v sume 148 tis. Sk (Archa, pedagogicko-psychologická
poradňa, Hella, Anjelikovo a iné) a právne subjekty v sume 575 tis. Sk.
Položka Príjmy z prenájmu nebytových priestorov (bez školstva) (109,5 %) zahŕňa príjmy
z prenájmu priestorov pre PZ SR (bývalý ZK VAB) v sume 336 tis. Sk, príjem
z výsledku hospodárenia Bytthermu s.r.o. z nebytových priestorov za rok 2007 v sume
791 tis. Sk, T-mobile Bratislava za prenájom komínu CTZ v sume 40 tis. Sk.
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2.1.5 Administratívne poplatky a iné platby
Príjmy na tejto položke mali dobré plnenie (124,4 %) a tvoria ich:
- správne poplatky vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch a matriky
z osvedčovania listín (586 tis. Sk),
- správne poplatky za rybárske lístky (92 tis. Sk),
- správne poplatky na úseku stavebnej činnosti – rozkopávky, výrub drevín, stavebné
povolenia a pod. (232 tis. Sk),
- ostatné správne poplatky (14 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 (5 278 tis. Sk),
- pokuty uložené MsP (134 tis. Sk),
- pokuty za znečisťovanie ovzdušia (5 tis. Sk),
- pokuty za priestupky (31 tis. Sk),
- ostatné pokuty: za oneskorené podanie daňového priznania (2 tis. Sk) a pokuty
vyrubené odborom regionálneho rozvoja za porušovanie predpisov v stavebnom konaní
(6 tis. Sk),
- sankcie za porušovanie predpisov v roku 2008 boli vybrané v sume 1 tis. Sk.
2.1.6 Poplatky z náhodného predaja tovarov a služieb
Príjmy v celkovej sume 4 796 tis. Sk (124,4 %) boli nasledovné:
- za predaj tovarov a služieb v školstve – za kuchynský odpad, internet, zberné
suroviny,
- za predaj tovarov a služieb - z predaja monografie, z likvidácie smetných nádob, za
známky za psa, poplatky za kúpne zmluvy,
- za relácie v mestskom rozhlase,
- za služby Zásah (zmluva),
- z jarmoku,
- z poplatkov za opatrovateľskú službu v zmysle VZN a zákona o sociálnom
zabezpečení vybrané od občanov (583 tis. Sk), ale aj od obcí, pre ktoré mesto
opatrovateľskú službu zabezpečuje (5 tis. Sk),
- za spoločenskú hodnotu drevín, ktorá sa mestu uhrádza pri výrube drevín, ak žiadateľ
o výrub drevín nezabezpečí ich náhradnú výsadbu,
- z poplatkov vyberaných na úseku školstva od rodičov (poplatky za MŠ, stravné,
školské kluby detí, krúžky v CVČ),
- z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (malé zdroje znečisťovania),
- z recyklačného fondu – prostriedky poskytnuté z Recyklačného fondu na základe
žiadosti za nami vyseparovaný odpad.
2.1.7 Úroky z vkladov
Plnenie rozpočtu na tejto položke bolo v sume 358 tis. Sk (155,7 %). Dosiahlo sa
obchodovaním s voľnými finančnými zdrojmi vo fondoch mesta a na bežných účtoch
mesta na depozitoch alebo terminovaných vkladoch v bankách.
2.1.8 Iné nedaňové príjmy (269,4 %)
Tieto príjmy tvoria:
- príjmy z náhrad z poistného plnenia od poisťovní za škody spôsobené na optickej
telekomunikačnej sieti (27 tis. Sk) a na verejnom osvetlení pri dopravných nehodách
(55 tis. Sk), za čelné sklo na aute (2 tis. Sk) a z náhrad poistného plnenia v školstve
(20 tis. Sk),
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- príjmy z výťažku lotérií a iných hier od prevádzkovateľov vo výške 0,5 %
z preukázaného výťažku z hernej istiny stávkových kancelárií (448 tis. Sk) a 5 %
z výťažku z hazardných hier (845 tis. Sk),
- príjmy z dobropisov z minulých rokov:
 školstva, tie tvoria preplatky za energie v základných školách (300 tis. Sk),
 mesta (170 tis. Sk) – prefakturácia nákladov mesta za prenajaté priestory bývalej
III.ZŠ Živnostenskej komore (33 tis. Sk), spolufinancovanie aktualizácie
územného plánu mesta firmou Milsy a.s. (120 tis. Sk), vrátenie súdneho poplatku
(17 tis. Sk),
- iné príjmy – príjem z Katastrálneho úradu za Register obnovy evidencie pozemkov
(133 tis. Sk), z predpísaných mánk a škôd, ktoré vznikli v minulých obdobiach (4 tis.
Sk), škoda na verejnom osvetlení (19 tis. Sk).
2.1.9 Granty a transfery (dotácie) (103,2 %)
V tejto skupine príjmov boli zúčtované granty, transfery a dotácie zo štátneho rozpočtu,
štátnych fondov a spoločností na zabezpečenie prenesených kompetencií a financovanie
bežných výdavkov s daným účelom (viď rozpis v tabuľke bežné príjmy) v celkovej sume
88 530 tis. Sk.
2.2

Kapitálové príjmy (viď tab. č. 1)
boli splnené v sume 83 351 tis. Sk na 124,9 %.
Dobré plnenie bolo z dôvodu zrealizovania narozpočtovaných príjmov z predaja budov
i z predaja pozemkov a získania nenávratných finančných prostriedkov a dotácií na
financovanie investičných akcií mesta.
2.2.1 Príjem z predaja kapitálových aktív
Z narozpočtovaných 25 900 tis. Sk bol skutočný príjem v sume 26 910 tis. Sk (103,9 %)
a to z nasledovných predajov:
- 26 900 tis. Sk z predaja Nákupného strediska Stred s pozemkami,
- 10 tis. Sk z predaja nákladného auta Microcar.
2.2.2 Príjem z predaja pozemkov
Z predaja pozemkov bol príjem mesta v sume 9 592 tis. Sk (106,6 %).
Zrealizované boli nasledovné predaje pozemkov na základe kúpnych zmlúv:
- Sollus Estates s.r.o. – predaj pozemkov na Pažiti
8 500 tis. Sk
- p. Jane Holej – Stred pod Autoškolou
617 tis. Sk
- AH Realinvestu – pri kruhovom objazde (Trenčianska cesta)
210 tis. Sk
- p. Radoslavovi Gráčovi – Horné Ozorovce
71 tis. Sk
- p. Jozefovi Bočincovi – tržnica na Dubničke
66 tis. Sk
- p. Štefanovi Žiklovi – Sever pri pekárni
30 tis. Sk
- Ing. Branislavovi Harušťákovi – pod garážou
25 tis. Sk
- p. Alžbete Černej- za jej podnikateľských objektom
20 tis. Sk
- p. Petrovi Benkovskému - záhrada pri dome
16 tis. Sk
- drobné predaje pozemkov
37 tis. Sk
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2.2.3 Kapitálové transfery (dotácie)
V roku 2008 mesto získalo nasledovné dotácie a transfery s účelovým určením použitia
v celkovej sume 46 849 tis. Sk:
- nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia
SR na náhradu fosílnych palív biomasou
29 589 tis. Sk
- nenávratný finančný príspevok z Nadácie SPP a Úradu vlády na projekt
„Viacúčelové ihrisko na Dubničke“
1 200 tis. Sk
- dotáciu z Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce na rok
2008 na sanáciu kultúrneho domu v Malých Chlievanoch
200 tis. Sk
- dotáciu z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na projekt „Dom pamätný
(meštiansky ) - sanáciu vlhkosti fasády budovy MsÚ“
860 tis. Sk
- dotácia z Ministerstva školstva SR na materiálno-technický
rozvoj športu – Rekonštrukciu a prestrešenie zimného štadióna
15 000 tis. Sk.
3. Čerpanie výdavkov rozpočtu
3.1. Bežné výdavky ( viď tab. č. 2 )
Bežné výdavky boli v sume 268 586 tis. Sk čerpané na 97,9 %. Čerpanie výdavkov sa
realizovalo podľa rozpočtu a úmerne k plneniu príjmov.
Zdôvodnenie čerpania položiek výdavkov ukazovateľov:
Výdavky verejnej správy
Výdavky na zabezpečenie výkonu samosprávy, chodu mestského úradu a občianskych
výborov v miestnych častiach boli vo výške 30 071 tis. Sk a vcelku neboli prekročené
(89,4 %). Prekročená bola položka Nájomné za prenájom, čo bolo spôsobené
doúčtovaním nákladov na služby spojené s užívaním priestorov v budove obvodného
úradu za rok 2007.
Výdavky verejnej správy – bežné transfery
Úhrady bežných transferov rozdelených jednotlivými komisiami sa realizovali podľa
akcií, na ktoré boli určené a vcelku neboli prekročené (74,5 %). Transfery MsR
a primátora sa realizovali podľa ich rozhodnutia.
Výdavky verejnej správy – MsZ
Rozpočtovaná suma nebola prekročená (100,0 %), avšak vzhľadom na to, že v priebehu
roka 2008 bola výška odmien upravovaná, adekvátne tomu bol upravený aj rozpočet.
Položka zahŕňa odmeny poslancom – členom MsR, MsZ, predsedom komisií, predsedom
OV, komisiám pri MsZ, poslaneckým klubom a boli realizované podľa schválenia v MsZ.
Celková vyplatená suma odmien poslancom je závislá od počtu zasadnutí MsZ
a prítomných poslancov na zasadnutiach.
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 a z vlastných príjmov mesta.
Iné všeobecné služby – matrika
Rozpočtované výdavky na zabezpečenie chodu matriky boli dodržané (95,9 %). Ich
financovanie je kryté dotáciou (transferom) zo ŠR a vlastnými príjmami mesta vybranými
zo správnych poplatkov. Matrika užíva priestory v budove obvodného úradu, pričom
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elektrická energia je dodávaná cez samostatný merač, ktorý bol zapojený koncom r. 2007.
Z toho dôvodu náklady odhadnuté pre rok 2008 boli mierne podhodnotené a položka
Energií prekročená (110,0 %).
Transakcia verejného dlhu
Výdavky na úhradu úrokov z prijatých úverov boli v celkovej sume 1 882 tis. Sk
(105,4 %). Položka bola prečerpaná z toho dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu banka
predložila umorovací plán, kde splátky boli stanovené správne, avšak nesprávny bol jej
rozpis na istinu a úroky z úveru. Takže vyššie čerpanie na úrokoch z úveru bolo
kompenzované nižším čerpaním na splátkach istiny z úveru. Uhradené boli úroky
z nasledovných úverov:
 úveru zo ŠFRB na nájomný bytový dom 90 M v sume
729 tis. Sk
 úveru zo ŠFRB na 42 b.j. v sume
19 tis. Sk
 úveru na Rekonštrukciu MsNsP – kuchyňa – n.o. v sume
40 tis. Sk
 úveru na Rekonštrukciu námestia v sume
1 094 tis. Sk
Policajné služby – MsP
Celkové narozpočtované výdavky na zabezpečenie chodu mestskej polície boli dodržané
(98,8 %). Vyššie čerpanie bolo na položke Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania
(100,4 %), nakoľko od 1. 5. 2008 došlo k úprave platov, kde v rámci osobného príplatku
sa riešila diferenciácia výkonnosti jednotlivých príslušníkov MsP vzhľadom na dĺžku
služby v MsP hodnostným príplatkom. Jednotlivé hodnostné stupne okrem dĺžky praxe
vyžadujú aj získavanie nových druhov odbornosti. Tieto hodnosti boli podmienené
získaním špecializácií a odborných kurzov (spôsobilosť odchytu túlavých a zabehnutých
zvierat, úloha preventistu, skúška odbornej spôsobilosti). Z toho vyplynuli vyššie
finančné nároky na školenia a s nimi súvisiace cestovné náhrady (121,2 %). Prekročená
bola aj položka Nájomné za prenájom priestorov (128,3 %), nakoľko sa od 1. 4. 2008
rozširovali priestory z pôvodných 109,74 m2 na súčasných 135,78 m2.
V roku 2007 mesto v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo
pracovisko chránenej dielne za účelom obsluhy kamerového systému mesta. Do 30. 4.
2008 boli dodatočné náklady preplácané ÚPSVaR vo výške 90 % a celková cena práce
vo výške 65 %. Po novelizácii zákona č. 5/2004 Z.z. zo dňa 1. 5. 2008 zákonom č.
139/2008 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, uhrádza celkovú
cenu práce do výšky 100 % a neuhrádza dodatočné náklady.
Požiarna ochrana
Celkové rozpočtované výdavky na zabezpečenie chodu požiarnej ochrany v meste
a v pričlenených častiach neboli prekročené (80,8 %). Podarilo sa to dosiahnuť aj vďaka
presunom plánovaných výdavkov medzi jednotlivými položkami, pretože v priebehu roka
bolo potrebné reagovať na aktuálne požiadavky jednotlivých dobrovoľných hasičských
zborov.
Veterinárna oblasť
Čerpanie výdavkov bolo dodržané (100,0 %). Odchyt, príp. útrata zvierat je vykonávaná
v súčinnosti s MsP.
Výstavba
Čerpanie výdavkov bolo dodržané (89,9 %). V roku 2008 sa realizovala Aktualizácia
územného plánu – II. Projekt predstavoval celkovú hodnotu 2 195 tis. Sk, jeho krytie bolo
z nasledovných zdrojov:
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- 75 % z prostriedkov európskych spoločenstiev (Európsky
fond regionálneho rozvoja) v sume
1 646 tis. Sk
- 20 % ako spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v sume
439 tis. Sk
- 5 % ako vlastné zdroje mesta v sume
110 tis. Sk
V rámci Štúdii, expertíz boli vypracované projekty na získanie finančných prostriedkov
z eurofondov na rekonštrukciu ZŠ Komenského, aktualizáciu územného plánu mesta,
zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v meste, intenzifikáciu separového
zberu v meste, pasportizáciu kanalizácií a ostatné.
Výstavba a majetko - právne
Celkové výdavky boli čerpané vo výške 347 tis. Sk (31,0 %). Výdavky na úhradu
nájomného za pozemky, ktoré užíva mesto boli v sume 35 tis. Sk použité na nájom
prístupovej cesty na Pažiť, silážneho žľabu a ostatné drobné nájmy. V rámci služieb sa
finančné prostriedky použili na úhrady za geometrické plány, znalecké posudky školskej
budovy, hotela Kanada, pasport budovy Nákupného strediska Stred a iné poplatky.
Cestná doprava
Celkové rozpočtované finančné prostriedky neboli prekročené (85,7 %). Priebežne bola
prevádzaná údržba dopravných značení a dopravných zariadení, čistenie mesta a zimná
údržba. V roku 2008 boli zrealizované povrchové úpravy chodníkov najmä na sídlisku
Dubnička (aj prepoje), na Ul. 9. mája, Ul. Vystrkov, Strážovská a vysprávky v rámci
celého mesta. Po celom sídlisku Dubnička sa urobili bezbariérové nábehy na chodníkoch.
Bola vykonaná obnova vodorovného značenia, najmä na uliciach A. Hlinku,
Sládkovičova, Svätoplukova, K nemocnici, Radlinského, Moyzesova, časť 5. apríla, J.
Gabora, Novomeského. 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 (104,6 %). Celkové výdavky boli v sume
14 672 tis. Sk. Prekročená bola položka Nákup odpadových nádob (103,3 %) z dôvodu
výmeny starých smetných nádob za nové vo väčšom množstve podľa reálnych
požiadaviek (1 100 aj 110 litrové nádoby). Rutinná a štandardná údržba kontajnerov bola
prekročená (141,3 %) a vykonáva sa priebežne podľa potreby a 80 % kontajnerov je po
životnosti. Ďalej bola prekročená aj položka Odvoz odpadu (108,3 %) z dôvodu zvýšenej
frekvencie vývozu veľkoobjemových kontajnerov firmou SOBA. Poplatky za uloženie
a likvidáciu odpadu boli vyššie z dôvodu zvýšenia cien za uloženie odpadu na skládku
Veronika a.s., Dežerice a od 3. 12. 2008 uloženie dopadu na skládku BORINA EKOS –
Livinské Opatovce. Ďalším dôvodom je aj neustále sa zvyšujúce množstvo
vyprodukovaného odpadu na území mesta (v roku 2008 zvýšenie o 720 ton).
Manipulačné poplatky správcom bytových domov (Bytthermu a Bytovému družstvu) za
výber poplatku za TKO boli zaplatené v sume 131 tis. Sk.
Nedočerpaná bola položka Likvidácia divokých skládok.
Všeobecná pracovná oblasť (AČ)
Čerpanie prostriedkov bolo úsporné (82,2 %). Projekt aktivačných prác sa realizoval
v období od 1. 1. 2008 do 30. 10. 2008 a projekt dobrovoľníckych prác od 1. 7. 2008 do
30. 11. 2008. Projekty sa uskutočňovali pod vedením 8 koordinátorov. V priebehu roka
2008 bolo možné do projektov týchto prác zapojiť 240 uchádzačov o zamestnanie. Mesto
v projekte pre zapojených uchádzačov o zamestnanie určilo povinnosť denne odpracovať
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4 hodiny podľa časového rozpisu určeného v Dohode č. 23/§52/2008/ŠR o poskytnutí
príspevku na aktivačnú činnosť uzatvorenej medzi mestom a Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Partizánskom. Tým si mesto plní svoj záväzok voči
Európskemu sociálnemu fondu (ESF) a ÚPSVaR – aktivizovať v projekte zapojených
občanov a každodennou prácou udržať ich pracovné návyky.
V rozpočte mesta je určená skupina položiek, ktoré podporujú realizáciu projektu
aktivácie, pričom časť týchto výdavkov je pokrytá príspevkom ÚPSVaR Partizánske.
Z ÚPSVaR bola poskytnutá dotácia v sume 1 329 tis. Sk. Mesačne bola refundovaná časť
mzdových nákladov a odvodov do poisťovní zamestnancov určených pre výkon
AČ, náklady na pracovné odevy, obuv, pracovné náradie, predmety potrebné na
zabezpečenie prác a úrazové poistenie UoZ. Ostatné výdavky v sume 2 285 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, 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 požiadavky
Európskeho sociálneho fondu – spolufinancovanie projektu aktivácie z rozpočtu mesta.
Verejná zeleň
Z tejto kapitoly sa vyčerpalo 7 551 tis. Sk (98,3 %). 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, chemický postrek proti burine v jednotlivých lokalitách, aranžmá, drtenie
drevnej hmoty zo záhradkárskych osád a miestnych častí, zabezpečovanie odvozu trávy,
konárov a pod. Vzhľadom na poveternostné podmienky bolo nutné vykonať aj tretiu
kosbu trávnikov na jednotlivých sídliskách. Jarná výsadba živých plotov na námestí si
vyžiadala náročné kosenie trávnikov ako aj zalievanie drevín v živých plotoch. Okrem
uvedeného sa realizoval aj výrub drevín v areáli bývalej III. ZŠ a následne aj zdrvenie
drevnej hmoty.
Výsadba námestia sa realizovala celá na jar na začiatku vegetačného obdobia.
V rámci MŽP sa realizovali výruby a orezávky drevín na základe vydaných rozhodnutí,
dovoz piesku do novovybudovaných detských ihrísk a úprava pieskovísk, oprava
oddychových lavičiek, terénne úpravy, nájom kafilérneho boxu a silážneho žľabu.
Položka Štúdie a posudky nebola prekročená (96,0 %), vykonalo sa meranie hluku
vo vonkajšom prostredí v 3 lokalitách mesta, rozbor pitnej vody, vypracovanie pasportu
a návrh riešenia sadových úprav a ďalšie znalecké posudky.
Verejné osvetlenie
Čerpanie finančných prostriedkov bolo mierne prekročené (100,7 %).
V rámci opráv a údržby boli finančné prostriedky použité okrem štandardnej údržby
verejného osvetlenia aj na:
 montáž stožiaru osvetlenia na Ul. Palkovičova, na Trenčianskej ceste pri predajni
automobilov AUTOJAKUB, na Ul. K Zornici, na tržnici Dubnička,
 predĺženie káblového vedenia na Ul. Ku splavu v Dolných Ozorovciach,
 opravu rozvodov verejného osvetlenia k ubytovni za SOU Juraja Ribaya,
 vianočnú výzdobu.
Bývanie a občianska vybavenosť
Rozpočtované finančné prostriedky neboli prekročené (60,6 %), prekročená bola položka
Zrážková voda, kde sa v roku 2008 na základe zmluvy uhradilo 841 tis. Sk. Zároveň bola
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podpísaná dohoda o odklade splátky sumy 1 mil. Sk za rok 2008 v roku 2009. Ostatné
prostriedky sa použili 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 SŽK do príjmov mesta), energie verejné WC
a studňa, opravy vodovodného systému (poruchy a úniky vody), údržbu fontány a studne
na námestí.
Úhrady za služby tvorili výdavky za: funkciu vodohospodára, sprostredkovaciu odmenu
(províziu) za odpredaj bytov a súdne poplatky spojené so súdnymi spormi v súvislosti
s bytmi.
Prostriedky určené na údržbu domu smútku sa v priebehu roka presunuli na zvýšené
výdavky za odvoz odpadu.
Rekreačné a športové služby
Čerpanie prostriedkov bolo podľa rozpočtu (98,0 %) a použili sa na činnosť a prevádzku
športových klubov v meste.
V rámci položky Údržba športovej haly sa vykonala oprava svietidiel v športovej hale,
oprava sociálnych zariadení, montáž plastových okien a oceľových mreží a osadil sa rošt
pod basketbalový kôš, ktorý sa financoval v sume 150 tis. Sk z kapitálových výdavkov.
Na údržbu areálu TJ Spartak boli v priebehu roka presunuté prostriedky z údržby ihriska
a spolu s pôvodne rozpočtovanými prostriedkami sa použili na opravu brány, tribúny,
zvukovej aparatúry.
Ďalej sa prostriedky použili na údržbu športových ihrísk v meste, H. Ozorovciach
a Biskupiciach – kosenie a hnojenie trávnika.
Na položke Bežné transfery na prevádzkové náklady a na činnosť TJ, klubov a školám
boli prostriedky čerpané podľa rozpočtu. Prekročený bol Transfer TJ Horné Ozorovce,
kde na konci roka bolo nutné uhradiť vyúčtovaciu faktúru za elektrickú energiu ako aj
faktúru za vodné a stočné. Transfer TJ Sokol Biskupice bol tiež o úhradu výdavkov
na energie.
Kultúrne služby- MsKS s.r.o.
Čerpanie rozpočtu bolo prekročené (102,1 %), vzhľadom na vyššie čerpanie transferu na
kultúrne poukazy. Tieto sú však kryté dotáciou zo ŠR v plnej výške (186 tis. Sk). Sú to
finančné prostriedky získané z Ministerstva kultúry SR ako forma podpory prístupu
žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám. Ostatné čerpanie
v ukazovateli bolo dodržané. Dotácia na prevádzkové náklady bola poukázaná v sume
5 750 tis. Sk, dotácia na Bánovské noviny v sume 530 tis. Sk a dotácia na Chlievanskú
mlynicu v sume 50 tis. Sk.
Pamiatková starostlivosť
Rozpočet bol dodržaný (93,5 %). Prostriedky vo výške 375 tis. Sk sa použili
na reštaurovanie pomníka Ľ. Štúra na námestí. Časť zdrojov (350 tis. Sk) bola poskytnutá
vo forme dotácie z Ministerstva kultúry SR a zvyšok (25 tis. Sk) sa financoval z vlastných
zdrojov mesta.
Ostatné kultúrne služby
Čerpanie výdavkov bolo dodržané (89,9 %) a použité 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 života, pri obradoch uzavretia manželstva, jubilantom, vianočné potravinové
balíčky pre starobných dôchodcov), kvety, pohrebné, kancelárske potreby, čistiace

12



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 – súťaže, na akčný boj proti drogám a províziu vo výške 10% z predaja
monografie MsKS s.r.o.
V roku 2008 sa v meste uskutočnili nasledovné kultúrne akcie (v tis. Sk):
Rozpočet
Skutočnosť
Kultúrne leto
110
107
Vyhlásenie samostatnosti SR a Silvester
65
63
1. máj
165
165
Oslobodenie mesta a SNP
29
30
Mikuláš
30
30
Betlehem
30
29
Spevácka súťaž „Tri ruže Bánoviec“
118
117
Mestská akadémia ku Dňu učiteľov
77
77
Mestská akadémia ku Dňu matiek
12
12
Mestská akadémia ku Dňu detí
24
24
Vyhlásenie najlepších športovcov
20
19
Stretnutie občanov s predstaviteľmi vlády
35
34
Odhalenie tabule N. A. Kostina
20
18
Otvorenie viacúčelového ihriska na Dubničke
205
208

Rozpočet na kultúru bol v priebehu roka upravovaný podľa reálnych potrieb. Navýšenie
prostriedkov si vyžiadala položka Propagácia, reklama a inzercia, nakoľko organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií si vyžiadalo väčšie množstvo propagačných materiálov
(plagáty, pozvánky, ďakovné listy, navštívenky, letáky, reklamné kartičky, obrazy a pod.)
Vyššie náklady si vyžiadali aj akcia Oslobodenie mesta a SNP, nakoľko táto sa skladala
z dvoch častí – pietny akt kladenia vencov a kultúrno-spoločenská časť s premietaním
filmu „Kapitán Dabač“.
Prostriedky určené na družobné styky s Primorskom neboli čerpané z dôvodu
neuskutočnenia návštev bulharskej delegácie u nás, ani našej v Bulharsku.
Vysielacie a vydavateľské služby
Čerpanie prostriedkov v ukazovateli Vysielacie a vydavateľské služby bolo dodržané
(37,6 %). Finančné prostriedky sa použili na nákup materiálov, opravu a údržbu rozhlasu
a na odstraňovanie škôd spôsobených poveternostnými podmienkami, či krádežou
vedenia rozhlasu.
Náboženské a iné spoločenské služby – obradné siene
Čerpanie prostriedkov na prevádzku obradnej siene bolo dodržané (76,0 %). Prostriedky
boli prečerpané na položke Nájomné za prenájom priestorov (203,2 %), nakoľko
v mesiaci apríl 2008 došlo k odpredaju Nákupného centra Stred, v rámci ktorého sa
odpredala aj miestnosť sobášnej siene. V roku 2008 bol mesačný nájom vo výške 4 300,Sk (8 mesiacov), avšak z rozpočtu roku 2008 bol uhradený aj nájom na január 2009, kedy
sa nájomné už zvýšilo (28 tis. Sk).
Náboženské a iné spoločenské služby – cintoríny
Čerpanie prostriedkov na údržbu cintorína v meste i v pričlenených častiach mesta bolo
dodržané (97,8 %).
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Zakúpené boli i vývesné informačné skrinky. Prostriedky určené na bežnú údržbu
cintorínov sa použili na hrabanie lístia, výsadbu drevín, zimnú údržbu
a na orezávku stromov na cintoríne vo vegetačnom kľude.
Rekreácie, kultúra a náboženstvo
Výdavky v tomto oddieli bolo dodržané (92,5 %). Prekročená bola položka Usporiadanie
jarmoku vo výške 289 tis. Sk (115,6 %), avšak tržby z jarmoku pokryli nákladovú
položku so ziskom (82 tis. Sk).
Transfery cirkvám boli vyplatené podľa rozpočtu. Po dohode sa nevyplatil transfer
katolíckej cirkvi.
Vzdelávanie
Na originálne kompetencie pre školy a školské zariadenia boli z výnosu DzP FO
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 75 144 tis. Sk. Na zabezpečenie prenesených
kompetencií na úseku školstva bola poskytnutá dotácia zo ŠR vo výške 71 652 tis. Sk
a ostatné účelové dotácie vo výške 7 242 tis. Sk. Okrem uvedených prostriedkov sa na
výdavky v školstve použili aj nedaňové príjmy škôl a školských zariadení v celkovej
sume 4 317 tis. Sk. Čerpanie výdavkov v ukazovateli 09 – vzdelávanie k 31.12.2008 je
rozpísané v prílohe „ Rozbor hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a rozpočtu
mesta za obdobie 1–12/2008 za oddiel 09-vzdelávanie“.
Z roku 2007 boli presunuté finančné prostriedky vo výške 27 tis. Sk na dopravu žiakov,
a do roku 2009 boli presunuté nevyčerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov
v sume 39 tis. Sk.
Opatrovateľská služba
Čerpanie prostriedkov na poskytnutie opatrovateľskej služby bolo dodržané (100,1 %),
avšak v priebehu roku 2008 musel byť rozpočet zvýšený vzhľadom na rastúci počet
obyvateľov, ktorých zdravotný stav im nedovoľuje zabezpečiť si základné životné
potreby. Výdavky boli prekročené na položke Mzdy a odvody z dôvodu prijatia nových
zamestnancov a zvyšovania pracovných úväzkov doterajších zamestnancov. V roku 2008
v meste pracovalo 55 zamestnancov opatrovateľskej služby a služba bola poskytovaná 78
opatrovaným. Od decembra 2008 sa začala poskytovať opatrovateľská služba aj matke,
ktorej sa narodili trojčatá. Výdavky na opatrovateľskú službu boli hradené z výnosu DzP
FO a z príjmov, ktoré mesto získalo z vybraných poplatkov za túto službu od občanov
(583 tis. Sk) a od ostatných obcí, pre ktoré mesto túto službu zabezpečovalo (5 tis. Sk).
Zariadenia sociálnych služieb
Celkové čerpanie prostriedkov na zariadeniach sociálnych služieb bolo dodržané (62,0 %)
a prebiehalo v súlade s rozpočtom. V roku 2008 mesto spravovalo Dom opatrovateľskej
služby a 5 klubov dôchodcov: Bánovce nad Bebravou, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce,
Biskupice a Malé Chlievany. V klube dôchodcov Bánovce nad Bebravou sa zvýšili
mesačné zálohové platby na energie z dôvodu, že vykurovacie zariadenie v Klube
dôchodcov Bánovce nad Bebravou je zastaralé a má vysokú spotrebu energie.
Dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti
Rozpočet bol prekročený (115,0 %), nakoľko počet poberateľov prídavku na dieťa,
ktorým bol ustanovený osobitný príjemca, mal stúpajúcu tendenciu. K 31. 12. 2008 ich
bolo 26. Výdavky sú však v plnej výške kryté príjmom.
Ak dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky (záškoláctvo), ÚPSVaR vydá
rozhodnutie s tým, že rodinné prídavky zašle na účet mesta. Z toho sa financujú
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individuálne potreby dieťaťa – žiaka, určené zákonom po dohode so školou a rodičom.
V roku 2008 bolo takto poukázaných na účet mesta 227 tis. Sk, tieto boli aj vyčerpané
(prídavky na dieťa v sume 1 tis. Sk boli vyplatené z roku 2007 a zároveň v rovnakej sume
zostali k 31. 12. 2008 na účte mesta neprevzaté).
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. V roku 2008 sa vyčerpala suma 3 tis. Sk a to na dopravu,
stravu a poplatok za ubytovanie v krízovom centre.
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi
Výdavky neboli prekročené (87,8 %). Jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola zo 101
žiadostí priznaná v 82 prípadoch v celkovej sume 141 tis. Sk. Okrem toho boli zakúpené
vianočné balíčky pre sociálne odkázané rodiny s deťmi v sume 24 tis. Sk takisto balíčky
ku Dňu detí v sume 5 tis. Sk. V decembri bolo pre starobných dôchodcov, ktorí sa
nachádzali v hmotnej núdzi zakúpených 50 eurobalíkov v hodnote 500,- Sk v celkovej
sume 25 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.
Čerpanie prostriedkov bolo nižšie oproti rozpočtu (89,4 %) vzhľadom k tomu, že počet
osôb zaradených do systému osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi (DHN) sa znížil.
Celkový počet osôb, ktorí boli zaradení do systému osobitného príjemcu DHN
k 31. 12. 2008 bol 17 a počet spoločne posudzovaných osôb 70. V 2 prípadoch došlo
k uvoľneniu zo systému osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi vzhľadom k tomu, že
došlo k oddĺženiu a poberateľ je schopný samostatne účelne hospodáriť s finančnými
prostriedkami. V ďalších prípadoch došlo k uvoľneniu zo systému osobitného príjemcu
DHN rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, poberatelia porušili
oznamovaciu povinnosť o výške príjmu voči úradu a následne im boli pozastavené
príspevky na sankčné obdobie v trvaní 12 mesiacov. Niektorí poberatelia DHN, ktorí sú
v súčasnej dobe zaradení do systému osobitného príjemcu, boli zároveň zapojení do
dobrovoľníckych prác a 50 % z príjmu z dobrovoľníckej služby sa započítaval pre
výpočet výšky DHN ako príjem. Tým dochádzalo k zníženiu výšky DHN. Čerpanie
výdavkov bolo v sume 1 787 tis. Sk, z tejto sumy sa približne 51 % použilo 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 žiadosť poberateľa DHN sa uhrádzajú platby vzniknutej
vyživovacej povinnosti, splátky dlhu spojené s výkonom trestu ako i stravného
v školskom zariadení. Zvyšok dávky mesto poskytne občanovi v peňažnej forme.
3.2 Kapitálové výdavky (viď tab. č.3)
Čerpanie kapitálových výdavkov v sume 94 727 tis. Sk (87,7 %) bolo nižšie oproti
rozpočtu, čo spôsobilo nedokončenie niektorých investičných akcií a následne presun do
roku 2009:
 Zimný štadión – dobudovanie základových konštrukcií pod prekrytie ľadovej plochy
(2 200 tis. Sk),
 Prestavba bývalej III. ZŠ,
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Realizácia metropolitnej siete (D. Ozorovce, M. Chlievany).

Ostatné čerpanie výdavkových položiek kapitálového rozpočtu bolo dodržané a je
rozpísané v jednotlivých ukazovateľoch.
V rámci projektových prác sa nerealizovali niektoré plánované projekty z nasledovných
dôvodov:
 Viacúčelové ihriská – na výstavbu detských ihrísk boli použité typizované
a certifikované zostavy, kde nebolo treba projekt, nakoľko vizualizácia bola
súčasťou dodávky detských ihrísk,
 Rozšírenie parkovísk – položka zostala nedočerpaná, nakoľko do rozpočtu bola
zaradená realizácia len troch parkovísk,
 Priemyselné parky – tento zámer vyriešila aktualizácia územného plánu mesta a táto
bola financovaná z eurofondov,
 Rekonštrukcia mlynského náhonu – projekt sa nerealizoval z dôvodu majetkoprávneho stavu,
 Regenerácia sídlisk – projekt presunutý do roku 2009,
 Zosilnenie vodovodných rádov – bude riešiť Bytové družstvo v rámci blokových
kotolní,
 Bezbariérové vstupy – nerealizovali, nakoľko budovy, v ktorých bolo vybudovanie
bezbariérových vchodov plánované, nie sú v majetku mesta,
 Zimný štadión – za projektovú dokumentáciu bolo uhradených len 100 tis. Sk,
nakoľko dodávateľ projektovú dokumentáciu nedodal v termíne.
V rámci Výstavby miest a obcí bol rozpočet v priebehu roka upravovaný tak, aby bolo
možné zrealizovať ucelené časti stavebných prác.
 Cesta a chodníky na novom mestskom cintoríne – v priebehu roku 2008 bol rozpočet
upravený tak, aby sa mohli dokončiť chodníky v existujúcej hrobovej časti a v časti
plánovanej na pochovávanie v najbližšej dobe podľa požiadavky správcu cintorína,
 Dom smútku Horné Ozorovce – v roku 2008 sa dokončila hrubá stavba domu
smútku a hrubá stavba cesty,
 Zábrany na bývalom škvárovom ihrisku – rozšírila a zvýšila sa existujúca zábrana
a vybudovala sa nová od zimného štadióna,
 Rekonštrukcia KD Dolné Ozorovce – vybudovali sa sociálne zariadenia,
 Rekonštrukcia KD Malé Chlievany – odstránila sa vlhkosť muriva, chodníky,
výmena okien a dverí obvodového plášťa, renovácia vnútorných dverí, rekonštrukcia
osvetlenia a podhľadu, rekonštrukcia oplotenia, zmena vykurovania z plynových
kachlí na teplovodné kotlom na zemný plyn a vybudovanie skladu,
 Rozšírenie cintorína D. Ozorovce – boli vybudované chodníky v novej i v starej
časti,
 Rekonštrukcia KD Biskupice – je zrealizovaná hrubá stavba – obvodový a strešný
plášť,
 Prestavba bývalej III. ZŠ – stavba je zateplená, realizovala sa výmena okien a dverí,
vybudovali sa priečky, nové inštalačné rozvody, zrealizovali sa maľby a nátery.
Nedočerpanie finančných prostriedkov bolo spôsobené časovým sklzom –
zostávajúce finančné prostriedky budú presunuté do r. 2009.
 Detské ihriská – vybudovali sa 2 detské ihriská na sídlisku Dubnička (723 tis. Sk),
po 1 detskom ihrisku na sídlisku Stred (341 tis. Sk), Sever (340 tis. Sk), na Ul. 9.
mája (194 tis. Sk). Ďalej sa v roku 2008 doplnili o nové prvky detské ihriska
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vybudované v roku 2007 v Dolných Ozorovciach (126 tis. Sk), Malých Chlievanoch
(97 tis. Sk) a Biskupiciach (136 tis. Sk).
Náhrada fosílnych palív biomasou v celkovej sume 36 827 tis. Sk, na ktorej
realizáciu mesto časť finančných zdrojov (29 589 tis. Sk) získalo z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja na základe zmluvy s Ministerstvom životného
prostredia.

V ukazovateli Majetko-právne sa v kapitálových výdavkov pokračovalo vo výkupe
pozemkov pod silážnym žľabom v Dežericiach v celkovej sume 204 tis. Sk, ďalej bol
zrealizovaný doplatok za silážnu jamu v Dežericiach podľa kúpnej zmluvy z roku 2007
v sume 300 tis. Sk. V sume 377 tis. Sk sa realizoval nákup asfaltovej plochy za
obchodným domom Rokoš a za sumu 300 tis. Sk mesto kúpilo bývalú vrátnicu pri starej
nemocnici aj s pozemkom a ostatné kúpy pozemkov v sume 59 tis. Sk.
V rámci kapitálových výdavkov na ukazovateli Cestnej dopravy bolo nasledovné
čerpanie prostriedkov:
 Nákup 4 autobusových čakární, ktoré boli osadené v Horných Ozorovciach (2 kusy),
Biskupiciach, a na križovatke v smere na Topoľčany.
 Odstavná plocha na Ul. A. Hlinku 1120 sa nerealizovala pre nesúhlas občanov
obytného domu,
 Odstavné plochy na Ul. Hronského – Novomeského a Mojmírova – realizovali sa
ucelené časti, ktoré boli aj odovzdané do užívania.
 Chodník a prechod pre chodcov (pri bývalej Dyhárni) – rozpočet nebol dočerpaný,
nakoľko cenu upresnila súťaž na výber dodávateľa.
 Rekonštrukcia Ul. 9. mája – tu sa realizovala rekonštrukcia vodorovného aj zvislého
značenia.
Kapitálový transfer MsKS s.r.o. v sume 826 tis. Sk bol použitý na nákup:
 knižničného softwaru pre Knižnicu Ľ. Štúra v sume
98 tis. Sk
 ozvučovacej techniky s príslušenstvom v sume
197 tis. Sk
 videokamery s príslušenstvom v sume
95 tis. Sk
 prestrešenia pódia v sume
398 tis. Sk
 server pre knižničný software v sume
38 tis. Sk
Ostatné kapitálové výdavky sa použili na nákup softvéru, výpočtovej techniky, kopírky,
kamerového systému v budove MsÚ, sirény na zimný štadión, plávajúcich čerpadiel pre
potreby požiarnej ochrany, nákup montovaného dreveného stánku, rekonštrukciu
a rozšírenie verejného osvetlenia, transfer na nákup zdravotnej techniky pre Nemocnicu
Bánovce, s.r.o., nákup basketbalových košov do športovej haly, rolby na zimný štadión,
zavlažovacie zariadenie, rekonštrukciu skateboardovej dráhy, rekonštrukciu
chladiarenského zariadenia na ZŠ, strojov, prístrojov a zariadení, na rekonštrukciu
školských zariadení a nákup inventáru a techniky pre vzdelávanie.

4. Výsledok hospodárenia
Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC zaviedlo do účtovníctva subjektov štátnej
správy a samosprávy od 1. 1. 2008 akruálny princíp účtovníctva.
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Podľa tohto princípu sa náklady a výnosy účtovnej jednotky účtujú v časovom období,
s ktorým súvisia. Tento princíp zaviedol povinnosť časového rozlišovania nákladov
a výnosov, povinnosť tvorby rezerv a povinnosť tvorby opravných položiek.
Nová metodika sa zaviedla preto, že výsledky o hospodárení majú lepšiu vypovedaciu
hodnotu a výsledky účtovníctva sú legislatívne kompatabilné s EÚ a výkazníctvo nadväzuje
na Projekt jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva.
Od 1. 1. 2008 sa v účtovníctve nezisťuje výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok
a schodok). To znamená, že sa neúčtuje na účte 933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov.
Podľa Postupov účtovania účinných od 1. 1. 2008 na zistenie prebytku resp. schodku rozpočtu
mesta nie je v rámcovej účtovej osnove vymedzený žiadny syntetický účet. Mesto neúčtuje
o rozdelenie prebytku rozpočtu ani o úhrade schodku rozpočtu v účtovníctve. V účtovníctve
sa účtuje len o pohybe prostriedkov peňažných fondov na osobitnom analytickom účte k účtu
221 – Bankové účty. Podkladom pre zistenie výsledku rozpočtového hospodárenia za
rozpočtový rok je finančný výkaz o príjmoch a výdavkov FIN 1-04, kde sú vykázané príjmy
a výdavky bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančné operácie.
V zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa
zisťuje rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu mesta, ktorý vykazuje
prebytok alebo schodok rozpočtu mesta. Finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok
rozpočtu mesta.
(v tis. Sk)
Rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výsledok hosp.
Bežný rozpočet
298 942
268 584
+ 30 358
Kapitálový rozpočet
83 351
94 727
- 11 376
Spolu:
382 293
363 311
+ 18 982
Prebytok rozpočtu v sume 18 982 337,16 Sk zodpovedá rozdielu medzi bežným
a kapitálovým rozpočtom.
V zmysle § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy sú z prebytku rozpočtu vylúčené nevyčerpané účelovo určené finančné
prostriedky, ktoré možno použiť v súlade s osobitným predpisom v nasledujúcom
rozpočtovom roku a to:
- na Rekonštrukciu a prestrešenie zimného štadióna
v sume 15 000 000,- Sk
- na dopravné pre ZŠ Partizánsku
v sume 17 052, Sk
- na dopravné pre ZŠ Školská
v sume 22 301,- Sk
Spolu
v sume 15 039 353,- Sk
Takto upravený prebytok rozpočtu v sume 3 942 984,16 Sk navrhujeme celý 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 do Rezervného fondu).
Účtovný výsledok hospodárenia
Účtovný výsledok výsledok hospodárenia definuje ustanovenie § 11 ods. 2 Postupov
účtovania ako rozdiel výnosov účtovaných účtoch účtovnej triedy 6 – Výnosy a nákladov
účtovaných v účtovnej triede 5 – Náklady. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa
zisťuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, preúčtovaním konečných stavov
účtov nákladov a konečných stavov účtov výnosov na uzávierkový účet 710 – Účet výsledku
hospodárenia.
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Konečný stav účtov v účtovnej triede (Výkaz ziskov a strát)
- účtovná trieda 6 celkom
271 279 tis. Sk
- účtovná trieda 5 celkom
246 513 tis. Sk
Výsledok hospodárenia (pred i po zdanení)
24 766 tis. Sk
Mesto Bánovce nad Bebravou dosiahlo za rok 2008 kladný výsledok hospodárenia v sume
24 766 tis. Sk. V zmysle zákona 523/2004 Z.z. a § 53 ods. 4 Postupov účtovania, ktoré
upravuje tvorbu a použitie rezervného fondu nevzniká dôvod pre rozpočtové organizácie
na tvorbu rezervného fondu z účtovného výsledku hospodárenia.

5. Bilancia aktív a pasív
SÚVAHA - mesta Bánovce nad Bebravou k 31.12.2008
v tis. Sk
Brutto
AKTÍVA
A Neobežný majetok spolu:
v tom:
1 Dlhodobý nehmotný majetok spolu:
v tom:
1. Aktivované náklady na vývoj
2. Softvér
3. Drobný dlhodobý nehmotný majetok
4. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
2 Dlhodobý hmotný majetok spolu:
v tom:
1. Pozemky
2. Stavby
3. Samostat.hnuteľné veci a súbory hnuteľ.vecí
4. Dopravné prostriedky
5. Obstaranie dlhodob.hmotného majetku
3 Dlhodobý finančný majetok spolu:
v tom:
1. Podiely v dcérs.účtovnej jednotke (MsKS ,s.r.o.)
2. Ostat.dlhodobý fin.majetkok (Zsl.vodárne a
kanalizácie, Dexia Banka)
B Obežný majetok spolu:
v tom:
1. Zásoby, materiál (školstvo)
2. Zúčtovanie medzi subjektami verej.správy
3. Krátkodobé pohľadávky
4. Finančné účty (bankové účty,pokladnica,ceniny)
5. Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé
C
Časové rozlíšenie
SPOLU MAJETOK (A+B+C)

PASÍVA
A Vlastné imanie:
v tom:
1. Nevysporiadaný výsledok hospod.minul.rokov
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B Záväzky:
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Korekcia

Netto

1 056 334

388 279

668 055

717

493

224

593

493

100

124
936 489

387 786

124
548 703

112 647
682 476
84 555
3 299
53 512
119 128

316 599
68 120
3 067

112 647
365 877
16 435
232
53 512
119 128

400

400

118 728

118 728

183 148
111
74 588
27 099
81 317
33
608
1 240
090

650 493
625 727
24 766
98 402

19 862

19 862

408 141

163 286
111
74 588
7 237
81 317
33
608
831 949

C

v tom:
1. Rezervy (ostatné krátkodobé rezervy)
2. Zúčtovanie medzi subjektami verej.správy
3. Dlhodobé záväzky (ŠFRB, sociálny fond, nájom,
ostatné fondy)
4. Krátkodobé záväzky
5. Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÁZKY (A+B+C)

4 860
14 916
38 474
5 322
34 830
83 054
831 949

5.1 Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:
1./ 013 Dlhodobý nehmotný majetok
PS k 1.1. 2008
543 tis. Sk
Prírastky:
50 tis. Sk - nakúpený softvér pre zriaďovateľskú agendu
pre školy
KS k 31. 12.2008
593tis. Sk
2./ 021- Budovy a stavby:
PS k 1.1.2008
651 386 tis. Sk
Prírastky:
70 630 tis. Sk
z toho:
195 tis. Sk
1 065 tis. Sk
33 516 tis. Sk
11 903 tis. Sk
126 tis. Sk
136 tis. Sk
1 668 tis. Sk
1 500 tis. Sk
300 tis. Sk
256 tis. Sk
334 tis. Sk
3 772 tis. Sk
1 799 tis. Sk
1 696 tis. Sk
219 tis. Sk
3 491 tis. Sk
36 tis. Sk
121 tis. Sk
1 284 tis. Sk

- kam. systém a pasportizácia budovy MsÚ
- plynofikácia a prestavba archívu
- prestavba kotolne na biomasu a cestná váha
- presun DTZ z triedy strojov do stavieb
- detské ihrisko OV Dolné Ozorovce
- detské ihrisko OV Biskupice
- rekonštrukcia KD Malé Chlievany
- kabíny na ihrisku v Horných Ozorovciach
- skateboardová dráha
- zábrana pri býv. škvárovom ihrisku
- rozšírenie optickej siete
- vybudované cesty, chodníky a parkoviská
- vybudované verejné osvetlenie
- detské ihriská v meste
- autobusové čakárne v pričlenených obciach
- rekonštrukcia kotolní v materských školách
- montovaný drevený stánok (CVČ)
- presun hojdačiek z evidencie Tedosu na MŠ
- metropolitná sieť – Nám. Ľ. Štúra, Záfortňa,
Farská
6 467 tis. Sk - presun z Teodsu do MsÚ (podchod)
746 tis. Sk – rekonštrukcia kúrenia budovy Tedosu

Úbytky:

39 540 tis. Sk
6 694 tis. Sk - predané byty občanom
5 196 tis. Sk - predaná budova Stred
20 355 tis. Sk - presun na ZŠ Duklianska (budova ŠJ)
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707 tis. Sk - vyradená vodáreň, parenisko, skleník (Tedos)
6 467 tis. Sk - presun z evidencie Tedosu do evidencie MsÚ
121 tis. Sk - presun hojdačiek z Tedosu na školstvo
KS k 31. 12. 2008682 476 tis. Sk
3./ 022 – Stroje, prístroje a zariadenia:
PS k 1. 1. 2008
95 984 tis. Sk
Prírastky:
1 481 tis. Sk
z toho:
100 tis. Sk
36 tis. Sk
100 tis. Sk
36 tis. Sk
45 tis. Sk
150 tis. Sk
123 tis. Sk
274 tis. Sk
617 tis. Sk
Úbytky:
12 910 tis. Sk
z toho:
75 tis. Sk
402 tis. Sk
382 tis. Sk
11 903 tis. Sk
101 tis. Sk

KS k 31.12.2008

47 tis. Sk
84 555 tis. Sk

- notebook, kopírovací stroj pre MsÚ
- altánok pre akcie v meste
- 2 čerpadlá pre požiarnu ochranu
- sporák pre OV Malé Chlievany
- zavlažovacie zariadenie OV H. Ozorovce
- basketbalový kôš do športovej haly
- rolba pre zimný štadión
- siréna na zimný štadión
- kotol a výmenník tepla - Byttherm
- vyradenie likvidáciou počítač a tlačiarne
- vyradenie likv. Sústruh, kopírka, kosačka,
vysielačky (Tedos)
- vyradenie likvidáciou zváračka, vŕtačky,
telefónna stanica (Byttherm)
- presun zo strojov do stavieb
- vyradenie likvidáciou plynový kotol,
kuchynské stroje, počítač a televízor
z predškolských zariadení
- preradenie kotla z MŠ na ZŠ

4./ 023 – Dopravné prostriedky:
PS k 1.1.2007
3 296 tis. Sk
Prírastky:
53 tis. Sk
z toho:
53 tis. Sk - prívesný vozík pre MsP
Úbytok:
50 tis. Sk
z toho:
47 tis. Sk - vyradenie predajom – mikrokára školstvo
3 tis. Sk - príves za traktor (Tedos)
KS k 31.12.2008
3 299 tis. Sk
5./ 031- Pozemky:
PS k 1. 1.2008
Prírastky:
Úbytky:
KS k 31.12.2008

122 807 tis. Sk
1 016 tis. Sk – novovysporiadané pozemky počas roka
11 176 tis. Sk – predané pozemky na Pažiti a upravené
ROEP-om
112 647 tis. Sk

6./ 061+069 – Finančné investície:
PS k 1. 1.2008
119 128 000,- Sk
KS k 31.12.2008
119 128 000,- Sk
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b) Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku:
1./ 073 Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
PS k 1. 1. 2008
430 tis. Sk
Prírastky:
63 tis. Sk - účtovné odpisy
KS k 31. 12.2008
493 tis. Sk
2./ 081- Oprávky k stavbám:
PS k 1.1.2008
300 827 tis. Sk
Prírastok:
28 368 tis. Sk - účtovné odpisy
Úbytok:
12 596 tis. Sk - vyradenie budov a stavieb
KS k 31.12.2008
316 599 tis. Sk
3./ 082 - Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam:
PS k 1.1.2008
75 986 tis. Sk
Prírastok:
4 896 tis. Sk - účtovné odpisy
Úbytok:
12 762 tis. Sk - vyradenie strojov, prístrojom a zar.
KS k 31.12.2008
68 120 tis. Sk
4./ 083 - Oprávky k dopravným prostriedkom:
PS k 1.1.2008
2 742 tis. Sk
Prírastok:
375 tis. Sk - účtovné odpisy
Úbytok:
50 tis. Sk
KS k 31.12.2008
3 067 tis. Sk
c) Zostatkové ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:
1./ Zostatkové ceny dlhodobého nehmotného majetku
PS k 1.1. 2008
113 tis. Sk
KS k 31. 12.2008
100 tis. Sk
2./ Zostatkové ceny stavieb:
PS k 1.1.2008
350 559 tis. Sk
KS k 31.12.2008
365 877 tis. Sk
3./ Zostatkové ceny strojov, prístrojov a zariadení:
PS k 1.1.2008
19 998 tis. Sk
KS k 31.12.2008
16 435 tis. Sk
4./ Zostatkové ceny dopravných prostriedkov:
PS k 1.1.2008
554 tis. Sk
KS k 31.12.2008
232 tis. Sk
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5.2 Rozbor stavu pohľadávok
(v Sk)
Por.
čís.

Druh pohľadávky
1 Daň z nehnuteľnosti

Účtovný stav
k 31. 12. 2008

v tom:
v lehote
splatnosti

po lehote
splatnosti

18 809 463,00

18 809 463,00

2 Daň za psa

47 459,00

47 459,00

3 Daň za ANaTV

29 828,00

29 828,00

4 TKO

3 955 933,67

568 299,92

3 387 633,75

5 TKO - množstevný zber

27 296,50

27 296,50

6 Pokuty - neuhradené priestupky

41 000,00

41 000,00

7 Opatrovateľská služba

24 045,50

8 Škoda na majetku
9 Prenájmy majetku mesta

17 359,00

2 944,00

2 944,00

158 117,00

153 444,00

10 Kúpne zmluvy

208 000,00

208 000,00

11 Trovy konania

23 000,00

12 Voda ul. K nemocnici

380 501,28

13 Nemocnica - pôžička

2 034 383,40

14 Postúp.pohľad.na plnenie ručiteľ.záväzku

1 230 824,00

6 686,50

4 673,00

23 000,00
126 477,00

254 024,28
2 034 383,40

1 230 824,00

15 Dopravná nehoda - škoda

11 754,50

11 754,50

16 Prevod medzi účtami

20 000,00

20 000,00

17 Školské stravovanie

94 715,20

94 715,20

27 099 265,05

2 399 119,12

24 700 145,93

5.3 Rozbor stavu záväzkov
(v Sk)
Por.
čís.

Názov
1 Dodavateľské faktúry

Účtovný stav

v tom:
v lehote
splatnosti

po lehote
splatnosti

4 604 292,80

2 386 276,30

3 648,00

3 648,00

3 Iné záväzky ŠSZ

263 573,26

263 573,26

4 Záväzky voči stravníkom

441 801,00

441 801,00

39 353,00

39 353,00

15 000 000,00

15 000 000,00

-123 716,43

-123 716,43

3 446 761,50

3 446 761,50

672 872,00

672 872,00

740 379,00

740 379,00

11 Bankové úvery zo ŠFRB

18 168 203,79

18 168 203,79

12 Bankové úvery

34 829 561,10

34 829 561,10

42 467,60

42 467,60

402 725,15

402 725,15

2 Poistné- auto MsP

5 Dopravné ZŠ
6 Prestrešenie Zimného štadiónu
7 Nevyčerpané dovolenky z trnsferu zo ŠR
8 Rezerva na nevyčerpané dovolenky
9 Rezerva na nevyfaktúrované dodávky
10 Rezerva na hroziace spory

13 Leasing
14 Záväzky zo sociálneho fondu

23

2 218 016,50

15 Fond rozvoja bývania

2 094 043,18

2 094 043,18

15 439 251,72

15 439 251,72

2 228 872,68

2 228 872,68

95 007,82

95 007,82

1 061,61

1 061,61

11 682,00

11 682,00

21 MsKS prenájom majetku

1,00

1,00

22 Obecný úrad Ruskovce

5,00

5,00

98 401 846,78

96 183 830,28

16 ZFP
17 Byty 90M
18 Rezervný fond
19 Depozit
20 Statická doprava v meste

2 218 016,50

5.4 Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov mesta za rok 2008
Mesto v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojom peňažných fondov je
najmä:
a) prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok (rezervný fond),
b) zostatky fondov z minulých rokov,
c) ďalšie zdroje bežného roka.
5.4.1 Fond rozvoja bývania 2008
PS k 1.1.2008
Príjmy:
prevod výsl.hosp.byt.hospod.r.2007
za odpredané byty
úroky z účtu
Príjmy spolu:
Výdavky: prevod na BÚ na KV
z toho: prestavba kotolne na biomasu
viacúčelové ihrisko Gorazdova
vrátenie naviac odved.výsled.hosp.r.2006
poplatky za vedenie účtu
Výdavky spolu:
KS k 31.12.2008
5.4.2

10 623 143,84
319 959,00
1 620 675,00
204 622,18
2 145 256,18
5 537 000,00
4 237 000,00
1 300 000,00
10 737,00
40 476,00
5 588 213,00
7 180 187,02

Rezervný fond rok 2008
PS k 1.1.2008

6 403 648,68

Príjem:

8 949 363,84
119 058,32
9 068 422,16

prebytok hospodárenia r.2007
uroky z účtu
Príjem spolu:
Výdaje:

finančná výpomoc Harmoni, n.o.
poplatok za vedenie účtu
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50 000,00
24 050,50

5.4.3

Výdavky spolu:

74 050,50

KS k 31.12.2008

15 398 020,34

Sociálny fond rok 2008
PS k 1.1.2008

58 745,60

Príjmy:

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

351 845,00
17 000,00
368 845,00

Výdavky: príspevok na stravu
pitný režím
permanentky
pôžičky
zájazd Piešťany
Moskovský cirkus na ľade
vstupenky na kultúrne podujatie - individuálne
doprava do zamestnania
poplatky za vedenie účtu
Výdavky spolu:

175 350,00
11 067,00
37 000,00
24 000,00
19 285,00
21 830,00
11 710,00
13 250,00
658,00
314 150,00

KS k 31.12.2008

113 440,60
(v Sk)

5.4.4

5.4.5

Sociálny fond rok 2008 - školstvo
PS k 1.1.2008

208 654,03

Príjmy:

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

265 836,76
3 512,00
381,26
269 730,02

Výdavky:

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

102 188,00
3 512,00
24 000,00
53 000,00
18 966,00
5 000,00
10 500,00
638,50
217 804,50

KS k 31.12.2008

260 579,55

Združené finančné prostriedky rok 2008
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PS k 1.1.2008

14 248 167,85

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
na byty SOUO
zábezpeky na rozkopávku
úroky z účtu
Príjmy spolu:

1 108 747,00
1 276 487,00
194 120,00
284 928,00
14 000,00
75 696,00
75 511,00
20 000,00
174 526,37
3 224 015,37

Výdavky: mzdy 12/2007
vratka zábezpeky na byty SOUS
vratka zábezpeky na rozkopávku
na splátku úveru a úrokov 90-M
na splátku úveru a úrokov 42 b.j.
poplatky
Výdavky spolu:

3 079 036,00
53 511,00
50 000,00
1 097 508,00
75 696,00
36 204,50
4 391 955,50

KS k 31.12.2008
5.4.6

13 080 227,72

ZFP na byty 90-M
PS k 1.1.2008

2 132 307,97

Príjmy:

za byty
úroky z účtu
Príjmy spolu:

145 062,00
40 972,71
186 034,71

Výdavky: vratky za byt
poplatky za vedenie účtu
Výdavky spolu:
KS k 31.12.2008
5.4.7

80 000,00
9 470,00
89 470,00
2 228 872,68

Depozit - školstvo
PS k 1.1.2008

2 761 150,05

Príjmy:

prevod z iného účtu
úroky z účtu
Príjmy spolu:

2 000,00
82,77
2 082,77
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Výdavky:
Výdavky

mzdy 12/2007
poplatky za vedenie účtu
spolu:

KS k 31.12.2008

2 760 401,00
1 021,16
2 761 422,16
1 810,66

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. 2008 sa ponechá MsKS, s.r.o.
na umorenie straty z predchádzajúcich období)
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 1-12/2008 za oddiel 09-vzdelávanie. Iné rozpočtové organizácie ani
príspevkové organizácie nemá mesto zriadené.
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 súťaže (CVČ)
- na revitalizáciu školských stravovacích zariadení
- na školské potreby
- na výchovu a vzdelávanie MŠ
- na asistentov
- na dopravu
- na odchodné
- na štipendiá a školské potreby
- na jazykové laboratória
- na revitalizáciu školských knižníc
- na mimoriadne výsledky žiakov
Transfer na nákup os. potrieb detí (RP)
Dotácia z ÚPSVaR na osobitného príjemcu
Nenávratný fin príspevok na zriadenie chránenej dielne
Dotácia na výmenu okien ZŠ Duklianska
Dotácia na reštaurovanie pomníka Ľ. Štúra
Dotácia na sanáciu kultúrneho domu v Malých Chlievanoch
Dotácia na sanáciu vlhkosti fasády budovy MsÚ
Dotácia na kulturne poukazy
Nenávr. fin. príspevok na Územný plán mesta
Nenávr. fin. príspevok na vzdelávanie
Nenávr. fin. príspevok na náhradu fosílnych palív biomasou
Nenávr. fin. príspevok na viacúčelové ihriská

27

(v tis. Sk)
1 329
71 652
1 885
90
150
8
294
568
915
242
191
275
186
96
227
1 843
342
2 000
350
200
860
186
2 086
916
29 589
1 200

Nenávr. fin. príspevok na prekrytie zimného štadióna
15 000
Ostatné dotácie na prenes.kompetencie:
Dotácia na ŠFRB
226
Dotácia KSÚ-stavebný úrad
523
Dotácia na spoločný školský úrad-KŠÚ
741
Dotácia na matričnú činnosť
424
Dotácia na prenes. výkon-evidencia obyv.
206
Dotácia na cestnú dopravu
34
Dotácia na životné prostredie
82
Dotácia na spoločný úrad-od obcí
121
Poskytnuté dotácie zo ŠR boli do konca roku 2008 aj použité v súlade s ich účelom.
6.3 Štátnym fondom:
V roku 2008 mesto neuzatvorilo žiadnu zmluvu so Štátnymi fondmi.
6.4 Ostatným právnickým a fyzickým osobám:
Mesto v roku 2008 poskytlo v súlade so VZN č. 53 o poskytovaní dotácií a transferov
a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám transfery v nasledovných
sumách:
 bežné transfery poskytnuté na základe rozdelenia jednotlivých
komisií MsZ, MsR a primátora v sume
596 tis. Sk
 bežné transfery na prevádzku športových zariadení a športovú činnosť
v meste v celkovej sume
3 985 tis. Sk
 bežné transfery kultúrnym a cirkevným organizáciám v sume
165 tis. Sk
 kapitálové transfery zdravotníckym spoločnostiam v sume
100 tis. Sk.
K 31. 12. 2008 boli vyúčtované všetky dotácie a transfery, ktoré boli poskytnuté v súlade
so VZN č. 53.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta
Prehľad nesplatených úverov k 31. 12. 2008
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.

Rok
prij.
úveru

Amortiz.
úveru

Veriteľ

Účel poskytnutia

2003
2006
2005
2005
2008

30 rokov
30 rokov
10 rokov
3 roky
10 rokov

ŠFRB
ŠFRB
Dexia a.s.
Dexia a.s.
Dexia a.s.

Nájomné byty 90 M
Nájomné byty 42 b.j.
Rekonštrukcia námestia Ľ. Štúra
Rekonštrukcia kuchyne MsNsP
Prestavba býv. III. ZŠ

Výška prijatého
úveru
18 264 000,00 Sk
1 961 000,00 Sk
30 976 627,10 Sk
4 000 000,00 Sk
13 644 934,00 Sk

Zostatok úveru
k 31. 12. 2008
16 329 997,85 Sk
1 838 205,97 Sk
21 184 627,10 Sk
0,00 Sk
13 644 934,00 Sk

7.1 Bankové úvery
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 2008 splatené 3 264 000,- Sk. Zostatok nesplateného úveru
k 31. 12. 2008 je 21 184 627,10 Sk. Zabezpečenie úveru je vlastnou platobnou vista
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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 2008 bol splatený zostatok istiny úveru vo výške 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 2008 mestu poskytla Dexia banka Slovensko a.s. pobočka Trenčín na základe zmluvy
o termínovanom úvere č. 04/102/08 úver na Prestavbu III. ZŠ na Ul. Školská na
administratívnu budovu v max. čiastke 18 000 000,- Sk s dobou čerpania najneskôr
do 31. 3. 2009, amortizáciou úveru do 26. 11. 2018, s úhradou 1. splátky úveru dňa
27. 4. 2009. V roku 2008 bola z úveru vyčerpaná suma 13 644 934,- Sk. Zabezpečenie úveru
je vlastnou vista blankozmenkou č. 04/102/08 na rad banky.
7.2 Úvery zo ŠFRB
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 (malometrážne byty) Bánovce nad
Bebravou. Doba splatnosti úveru 30 rokov pri základnej úrokovej sadzbe 4,4 %. Zostatok
nesplateného úveru k 31.12.2008 bol 16 329 997,85 Sk. Zabezpečenie úveru je nájomným
bytovým domom 90M v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva podľa § 151 písm.b
Občianskeho zákonníka medzi ŠFRB a mestom Bánovce nad Bebravou zo dňa 15. 3. 2006.
V roku 2006 mestu poskytla OTP 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. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2008 je
1 838 205,97 Sk.

8. Prehľad o stave záruk a záväzkov mesta
8.1 Záruky mesta
 PKB a.s. Trenčín poskytla zmluvou č. 04/020/2000 Veronike a.s. Dežerice terminovaný
úver vo výške 15 442 tis. Sk. Prostriedky z úveru boli výhradne určené na: rozšírenie
činností na skládke Veronika Dežerice – vybudovanie samostatných stavebných
a technologických častí separátne upravujúcich odpady. Čerpanie prostriedkov bolo
podmienené predložením Zmluvy o grante na financovanie z fondu PHARE, určených
na rozšírenie činností na skládke Veronika. Zostatok postúpenej pohľadávky
k 31. 12. 2008 je vo výške 1 230 824,- Sk. Na základe Zmluvy o odplatnom postúpení
pohľadávky zo dňa 11. 9. 2007 bol ručiteľský záväzok postúpený vo výške

29

3 470 365,10 Sk na postupcu Tedos Bánovce nad Bebravou s.r.o. (predtým dlžník ENZOVeronika-Ves a.s. Dežerice.
Mesto Bánovce nad Bebravou na základe Zmluvy o zriadení záložného 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. Dežerice 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 záložného práva
a zmluva o zriadení vecného bremena. Medzi mestom a majiteľom skládky Veronika a.s.
Dežerice bola ešte podpísaná zmluva o zabezpečení ručenia, ktorou je zabezpečené
zneškodňovanie odpadu v prípade, že 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 záložného práva a zároveň ako záložný veriteľ súhlasila s výmazom záložného
práva na majetok mesta. Dňa 2. 1. 2007 bol predložený 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 Záložnú zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 9 719 900,- Sk na obstaranie
nájomných bytov v stavbe „Prestavba na BD 42 b. j. - nižší štandard, k. ú. Bánovce nad
Bebravou na par. č. 1460/1, s. č. 766. Záložné 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 záložného
so Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava o poskytnutí úveru 1 961 000,- Sk s tým, že
záložný veriteľ má postavenie prednostného veriteľa na nehnuteľnosť bytový dom 42 b. j.
s nižším štandardom, s. č. 766 a pozemok parc. č. 1460/1, k. ú. Bánovce nad Bebravou
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
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 Súdne spory
Súdne spory mesta sú evidované a o ich priebehu je každoročne vypracovaná informatívna
správa.

8.4 Ostatné finančné povinnosti
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Mesto Bánovce nad Bebravou uzavrelo v roku 2005 so spoločnosťou Volkswagen finančné
služby 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, v roku 2007 vo výške 175 374,- Sk
a v roku 2008 zostatok v sume 160 802,- 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, rovnako aj v roku
2008. Nesplatená čiastka k 31. 12. 2008 je 42 467,60 Sk.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Mesto Bánovce nad Bebravou nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevykazuje a nesleduje
náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti ani analyticky ani v samostatnom účtovníctve.
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 zostavuje mesto vrátane preddavkových
organizácií a rozpočtové organizácie školstva za školské jedálne, kde sa sledujú náklady
a výnosy z hlavnej a z podnikateľskej činnosti.

Všeobecné údaje
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1. Názov účtovnej jednotky: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo účtovnej jednotky: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 80 Bánovce nad Bebravou
Identifikačné číslo organizácie: 310 182
2. Počet zamestnancov:
140
V tom: zamestnanci MsÚ
68
MsP
17
OS
47
Aktiv.č.
8
Z toho riadiacich zamestnancov: MsÚ 10
MsP
1
Počet zamestnancov školstva (preddavkové organizácie):
151
v tom: zamestnanci MŠ
75 pedagogických 30 nepedagogických
ŠSZ
31
CVČ
8 pedagogických 3 nepedagogických
SSŠ
4
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Mestský úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor školstva a mládeže

Rozbor hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta za obdobie 112/2008 za oddiel 09-vzdelávanie

Originálne kompetencie na úseku školstva sú určené rozsahom samosprávnej pôsobnosti
obcí v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a rozsahom školských kompetencií prenesených zo štátu na územnú samosprávu podľa
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ako prenesená kompetencia sú od
1.1.2005 financované zo štátneho rozpočtu. Školské zariadenia a základná umelecká škola
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú financované z výnosu dane fyzických osôb.
Medzi originálne kompetencie obce patria základné umelecké školy, materské školy, školské
kluby detí, centrá voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl,
deti materských škôl a strediská služieb škole.
Na prenesené kompetencie z kapitoly Ministerstva školstva, prostredníctvom Krajského
školského úradu Trenčín dostali základné školy za rok 2008 finančné prostriedky, ako
normatívny príspevok 71 652 tis. Sk , oproti rozpočtovanej sume 71 350 tis. Sk .
Z týchto finančných prostriedkov boli financované bežné výdavky, vrátane výdavkov na
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní.
V skupine príjmov boli zúčtované aj iné transfery, granty a dotácie v celkovej sume 7 242 tis.
Sk na zabezpečenie prenesených kompetencií a na financovanie bežných výdavkov .( vid.
rozpis v tabuľke bežné príjmy ) . Nedaňové príjmy škôl a školských zariadení v celkovej
sume 4 317 tis. Sk , boli tvorené predovšetkým z poplatkov získaných od rodičov- poplatky
v MŠ, v ŠKD a za krúžky v CVČ, z prenájmu priestorov, z náhodného predaja tovarov
a služieb- za kuchynský odpad, internet v CVČ, za služby SSŠ, z dobropisov a za stravovanie.
( vid. rozpis v tabuľke nedaňové príjmy)
Z roku 2007 boli presunuté finančné prostriedky vo výške 27 tis. Sk na dopravu žiakov, do
roku 2009 boli presunuté nevyčerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov v sume 39 tis.
Sk .
Pre rok 2008 bol pre koeficient hodnoty1 suma 1 838,60 Sk ( ako podiel 40 % objemu
finančných prostriedkov z výnosu dane pre obce a prepočítaného počtu všetkých žiakov- deti
v obciach na Slovensku. Na originálne kompetencie boli prepočítané finančné prostriedky
na rok 2008 v sume 75 144 tis. Sk. V tomto objeme finančných prostriedkov je už
napočítaných 12,19 percent na kapitálové výdavky pre školy a školské zariadenia. Za rok
2008 z originálnych kompetencií boli prisunuté finančné prostriedky vo výške 65 404 tis. Sk
na bežné výdavky- z toho pre ZŠ a ZUŠ 24 064 tis. Sk ,pre preddavkové organizácie 40 513
tis. Sk, pre SDIC 827 tis. Sk. Na kapitálové výdavky boli určené finančné prostriedky vo
výške 9 740 tis. Sk, z toho pre právne subjekty- ZŠ a ZUŠ 6 214 tis. Sk a pre preddavkové
organizácie 3 526 tis. Sk.
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Jednotlivé členenie príjmov a čerpanie výdavkov za preddavkové organizácie- materské
školy, centrum voľného času stredisko služieb škole a za právne subjekty- základné školy
a ZUŠ sú rozpísané v tabuľkách .

Vypracovala : Ing. Zlatica Demeková

Mgr. Michal Uhrín
vedúci odboru
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Správa o inventarizácii majetku mesta, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31. 12. 2008
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.
Každá 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, vypožičaný 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. 2008 vydal primátor mesta pre všetky organizácie (oddelenia)
a spoločnosti, ktoré majetok mesta spravujú a prenajímajú príkaz na vykonanie riadnej
inventarizácie listom č. SPM-3514/7605/2008. 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 množstva a ceny podľa § 25,
d) miesto uloženia 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.
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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 predložili v zmysle Prílohy č. 1 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
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 2008
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 náležitosti 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. 2008 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 (peňažných a finančných),
- finančného majetku,
- cenných papierov (cenín),
- bankových úverov,
- pokladničnej hotovosti,
- platovú inventúru zamestnancov
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 môže mať dvojaký charakter:
1) manko – ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho
preukázať účtovným záznamom,
2) prebytok – ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho
preukázať účtovným záznamom.
Z inventarizačného zápisu majetku mesta vyplýva, že stav majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov uvedeného v inventúrnych súpisoch je zhodný so stavom v účtovníctve.
Možno konštatovať, že na majetku nevznikol žiadny inventarizačný rozdiel. t.j. manko alebo
prebytok.
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Súčasťou tejto správy je:
1) Inventarizačný zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2008 (podľa účtov),
2) Súpis majetku mesta po vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2008,
3) Súpis majetku mesta po inventarizácii k 31. 12. 2008 – v správe a nájme.
V Bánovciach nad Bebravou 23 1. 2009

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. 2008.
Inventarizácia bola vykonaná na základe príkazu primátora mesta Bánovce nad Bebravou č.
prim. – SPM-3514/7605/2008 zo dňa 3. 11. 2008,
Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov s účtovným stavom:
v Sk
Číslo
účtu
013
041
073
021
081
022
082
023
083
031
042
061
069
112
351
355
318
319
378
391
211
213
221
261
275
381
385
428
459
323
357

Názov účtu
Softvér
Obstar.dlhodob.nehmot.majetku
Oprávky k DNM
Stavby
Oprávky k 021
Stroje, prístroje a zariadenia
Oprávky k 022
Dopravné prostriedky
Oprávky k 023
Pozemky
Obstaranie dlhodob.hmot. majetku
Podielové CP
Ostatný dlhodobý fin. majetok
Material
Zúčt.odvod.príjmov RO do roz.m.
Zúčt.transferov rozp. obce
Pohľadávky nedaň. príjmov
Pohľadávky za daňové príjmy
Iné pohľadávky
Opravné položky k pohľadávkam
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Peniaze na ceste
Poskytnuté fin.výpomoci ost.org.
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Nevyspor.výsled.hospod. min.rok.
Ostatné rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy
Ostat. zúčt. rozp.obce a VUC

Zostatky účtov
Účtovný stav
Skutočný stav (zistený (pred zaúčtovaním
inventúrou)
inv. rozdielov)
592 620,37
592 620,37
123 760,00
123 760,00
492 598,10
492 598,10
682 476 542,53
682 476 542,53
316 599 386,80
316 599 386,80
84 554 999,27
84 554 999,27
68 119 748,51
68 119 748,51
3 298 647,99
3 298 647,99
3 066 826,79
3 066 826,79
112 647 607,44
112 647 607,44
53 511 760,92
53 511 760,92
400 000,00
400 000,00
118 728 000,00
118 728 000,00
111 222,85
111 222,85
160 283,70
160 238,70
74 427 626,98
74 427 626,98
4 820 837,95
4 820 837,95
18 886 750,00
18 886 750,00
3 391 677,10
3 391 677,10
19 862 147,40
19 862 147,40
214 361,55
214 361,55
70 350,00
70 350,00
81 246 343,86
81 246 343,86
214 361,55
214 361,55
33 000,00
33 000,00
448 737,40
448 737,40
158 701,00
158 701,00
625 727 467,82
625 727 467,82
740 379,00
740 379,00
4 119 633,50
4 119 633,50
14 915 636,57
14 915 636,57
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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
0
0

479
472
474
379
321
379
461
384

Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky z nájmu
Iné záväzky dlhodobé
Dodavatelia
Iné záväzky krátkodobé
Bankové úvery dlhodobé
Výnosy budúcich období

18 168 203,79
402 725,15
42 467,60
19 860 823,40
4 604 292,80
718 123,87
34 829 561,10
83 053 821,62

18 168 203,79
402 725,15
42 467,60
19 860 823,40
4 604 292,80
718 123,87
34 829 561,10
83 053 821,62

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 položiek, rezerv, odpisov, reálnej
hodnoty nebolo žiadne.
Ústredná inventarizačná komisia v zložení:
Predseda:
PaedDr. Štefan Kobza

podpis .........................................................

Členovia:
Ing. Mária Miková
Ing. Anežka Znášiková
Ing. Jozef Kšiňan
Ing. Marián Bódi
JUDr. Helena Zárubová
Mgr. Michal Uhrín
Ing. Peter Píš
Mgr. Ladislav Kuchta
Marián Šimoňák
JUDr. Pavol Škultéty
Ing. Jaroslav Matejka

podpisy:
......................................................
......................................................
......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

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

V Bánovciach nad Bebravou 23. 1. 2009

39

Príloha č. 2
Súpis majetku mesta po vykonaní inventarizácie k 31.12.2008
v Sk
1. Dlhodobý nehmotný majetok:
1) Software

592 620,37

2. Dlhodobý hmotný majetok:
1) Stavby
2) Stroje, prístroje a zariadenia
3) Dopravné prostriedky
4) Pozemky
5) Nedokončené investície

682 476 542,53
84 554 999,27
3 298 647,99
112 647 607,44
53 635 520,92
936 613 318,52

3. Finančné investície

119 128 000,-

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

1 056 333 938,52
111 223,06
70 350,00
214 361,55

4) Podsúvahové účty:
Drobný hmotný majetok
Drobný nehmotný majetok

23 022 870,41
1 811 676,63
24 834 547,04

BYTTHERM, s.r.o.
1) V prenájme a v správe (tepelné zariadenia, bytové domy)
Dlhodobý hmotný majetok
v tom:

dlhodobý hmotný majetok v správe (bytové domy)
 prenajatý dlhodobý hmotný majetok
(tepelné hospodárstvo)
v nájme OE-DrHM
2) V prenájme a správe: (Plaváreň, Termálny vrt,
tech. zariad. kotolňa Prednádražie, staničky stud. vody)
Dlhodobý hmotný majetok
OE-DrHM
3) Obstaranie dlhodobého hmot. majetku (nedokončené investície)
Bytové družstvo
v správe dlhodobý hmotný majetok
v tom:
Bytové domy
Primárny optický telekomunikačný kábel
TEDOS, s.r.o.
1) v prenájme:
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228 325 793,27 921 606,200 404 187,375 538,8 955 289,85 650,20
5 718 270,02
94 018 829,20
91 746 870,2 271 959,20

Dlhodobý hmotný majetok
OE-DrHM
2) v správe:
Dlhodobý hmotný majetok
OE-DrHM

13 520 842,183 240,08
190 147 963,36
8 243 639,10

MsKS s.r.o.
1) v prenájme:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
OE- DrHM , DrNM

25 000,3 106 318,48
715 078,48

V prenájme iných práv. fyzických osôb (nebytové priestory):
Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok
OE-DrHM

148 814 045,319 511,65

Školská správa (evidovaný majetok na MsÚ)
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
OE-DrHM, DrNM
Materiál na sklade

46 175 160,74
6 127 529,08
111 223,06

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

168 826 323,45

Mestský úrad
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
OE-DrHM, DrNM
Ceniny (knihy)
Pozemky
Nedokončené investície
Finančné investície

567 620,37
37 265 949,01
8 784 360,45
70 350,112 647 607,44
47 917 250,90
119 128 000,-

V Bánovciach nad Bebravou 23. 1. 2009

PaedDr. Štefan Kobza
Predseda ÚIK
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