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1. Úvodné slovo primátorky MESTA SVIT
Výročná správa za rok 2021 je súhrn činnosti mesta za príslušné obdobie.
Opäť prešiel rok pokračujúcej pandémie, v ktorom sme sa stretávali a boli nútení riešiť
nepredvídateľné situácie. Už druhý rok sa náš život v našom štáte točí okolo zvládnutia covidu.
Žiaľ, znovu to nie je na prospech vývoja diania v našich mestách, v prospech našich občanov.
Ministerstvá neriešili a nerozhodovali o pridelení dotácií, či eurofondových financií. Štát
pridáva a prideľuje povinnosti pre samosprávy a čaká, že sa stým vysporiadajú sami. Naše
mesto robilo a robí všetko pre to, aby občania pocítili dopad minimálne. Avšak náš rozpočet si
bez financií z projektov poradí ťažko s väčšími projektami a potrebami toho, čo všetko by sme
chceli v meste realizovať a meniť k lepšiemu.

2. Identifikačné údaje MESTA SVIT
Názov
Sídlo
IČO
Štatutárny orgán mesta
Telefón
Mail
Webová stránka

MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
00326607
Ing. Dáša Vojsovičová
+421 / 052 / 78 75 111
msu@svit.sk
www.svit.sk

3. Organizačná štruktúra MESTA SVIT a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Primátorka mesta
Zástupca primátorky mesta
Prednosta mestského úradu
Hlavný kontrolór mesta
Mestské zastupiteľstvo

Ing. Dáša Vojsovičová
Ing. Ján Drobný
Ing. Ján Hutník
Ing. Drahomíra Polovková
12 poslancov

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

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Ing. Ján Hutník
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ZASTUPITEĽSTVO

PRIMÁTOR MESTA
HLAVNÝ
KONTROLÓR
MESTA

MESTSKÁ RADA

ZÁSTUPCA
PRIMÁTORA
MESTA

KOMISIE PRI MsZ

TECHNICKÉ
SLUŽBY MESTA
SVIT

PREDNOSTA
MESTSKÉHO ÚRADU
SEKRETARIÁT
PRIMÁTORA A
PREDNOSTU

ODD. VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ
SPRÁVY A SOCIÁLNYCH ČINNOSTÍ

-

Zariadenie opatrovateľskej služby
(1+9+2+0,5+0,5)
ZOS s denným pobytom (ambulantná
forma) (1+1+1)
Dom opatrovateľskej služby (1+2)
Opatrovateľky v domácnosti (13)
Referát sociálnej starostlivosti –
sociálny terénny pracovník (2)
Referát soc. a organizačných vecí, CO
a vnútornej správy (1)

SPOJENÁ ŠKOLA,
MIEROVÁ 134

a prednostu
(1)

BYTOVÝ PODNIK
SVIT, s.r.o.

(vedúci oddelenia 1)

Referát právny (1)
Referát majetku mesta (2+1)

ODD. ŠKOLSKÝCH, KULTÚRNYCH
A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ
(vedúci oddelenia 1)
-

Referát kultúrno-výchovnej činnosti (1)
Centrum voľného času (1+1+1)

-

-

Mestská knižnica (1+2+1)

Matričný úrad (1)
Referát evidencie
obyvateľstva (1)
Pracovisko prvého
kontaktu (1+1)
Koordinátor aktivačných
prác (1)
Upratovanie (0,5+0,5+0,5)
Vnútorná správa budovy
a autoprevádzka, referát
PO (1)

MŠ MIEROVÁ 141

ODD. INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ
ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ŽP

ODD. EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

SLUŽBY OBČANOM

(vedúci oddelenia 1)
-

ZŠ KOMENSKÉHO 2

- asistentka primátora

ODD. PRÁVNE A MAJETKOVÉ

(vedúci oddelenia 1)

MESTSKÁ
POLÍCIA
(1+11+0,5)

(vedúci oddelenia 1)
-

Referát finančný a účtovníctva (2)
Referát miezd a personalistiky (1)
Referát správy miestnych daní a
poplatku za TKO (2+1)
Referát rozpočtovníctva (1)

-

ODD. INFORMATIKY
-

Informatik – správca PC siete (1)

Preventivár BOZP a PO (1)

-

Referát územného plánovania,
výstavby a ŽP (1)
Referát výstavby a technických činností
(1)
Referát obchodu, podnikateľských
činností a ŽP (1)
Projektový manažér, referát verejného
obstarávania (1)
Prevádzkový pracovník – murár (1)

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
(2 + 0,56)

Dobrovoľný hasičský zbor mesta
(1+1+2)
-

ostatní členovia z radov DHZ

Príloha č. 1 Dodatku č. 4 Organizačného poriadku MsÚ vo Svite, účinnosť od 01.04.2021
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MESTO SVIT ako konsolidujúca účtovná jednotka
má tieto konsolidované účtové jednotky:
a) Rozpočtové organizácie Mesta Svit
So zameraním na výchovu, vzdelávanie, voľný čas a stravovanie žiakov:
Spojená škola, Mierová 134, 059 21 Svit – vznik 1. 9. 2017
spojením Základnej školy Mierovej a Základnej umeleckej školy
IČO 51102137
telefón 052/77 55 342
e-mail zs@ssmierovasvit.sk
štatutárny orgán – riaditeľka Mgr. Elena Berezovskijová
hodnota majetku
1 863 595,61
výška vlastného imania
- 6 670,28
výsledok hospodárenia
- 652,27
spojená škola – základná umelecká škola
IČO 42037913
e-mail
zus.mierova@gmail.com
zástupca riaditeľky Mgr. Peter Čapó, Dis. art.
Základná škola Komenského 2, 059 21 Svit
IČO 17068975
telefón 052/77 56 313
e-mail zssvit@zssvit.eu
štatutárny orgán – riaditeľka Mgr. Monika Dudinská
hodnota majetku
1 876 103,82
výška vlastného imania
- 9 804,42
výsledok hospodárenia
- 8 563,04
Materská škola, Mierová 141, 059 21 Svit
IČO 51048418
telefón 052/77 56 251
e-mail mssvit@stonline.sk
štatutárny orgán – riaditeľka Mgr. Katarína Dudášová
hodnota majetku
730 859,89
výška vlastného imania
- 48 441,88
výsledok hospodárenia
- 13 494,74
b) Príspevková organizácia Mesta Svit
Technické služby mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
IČO 00186864
telefón 052/78 75 135
e-mail riaditel.ts@svit.sk, sekretariat.ts@svit.sk
štatutárny orgán – riaditeľ Ing. Igor Hus
hodnota majetku
4 047 260,52
výška vlastného imania
- 114 968,04
výsledok hospodárenia
805,00
Organizácia bola zriadená Mestom Svit za účelom poskytovania verejno-prospešných služieb:
- odpadové hospodárstvo, doprav a odvoz komunálneho odpadu, separovaný zber, zber
biologicky rozložiteľného odpadu
- verejná zeleň
- pohrebné a cintorínske služby
- údržba mestských komunikácií
- čistenie mesta
- verejné osvetlenie.
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c) Obchodná spoločnosť – založená mestom
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o., Štúrova 275/87, 059 21 Svit
IČO 36816949
IČ DPH SK2022425174
telefón 052/77 55 039
fax 052/77 56 039
e-mail byty@bpsvit.sk
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 18971/P
100%-ná dcéra Mesta Svit
štatutárny orgán – konateľ
Ing. Igor Hus, MBA
riaditeľka
Ing. Anna Rybková
hodnota majetku
1 790 413,82
výška vlastného imania
387 618,66
výsledok hospodárenia
6 023,71
Prevažujúce činnosti spoločnosti:
- správa nehnuteľnosti (správa bytového a nebytového fondu)
- výroba tepla, rozvod tepla
- údržbárske práce (uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb, vodoinštalatérstvo, kúrenárske práce, montáž a údržba elektrických zariadení)
Služby spoločnosť poskytuje Mestu Svit, jednotlivým bytovým domom v správe (vo vzťahu k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu), fyzickým osobám (pri opravách a údržbe zariadení
v bytoch) a ostatným vonkajším subjektom na základe objednávky konkrétnej služby.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie mesta: je zabezpečiť starostlivosť o rozvoj mesta, zabezpečenie kvalitných služieb pre
občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta Svit, chrániť okolitú prírodu a životné
prostredie
Vízie mesta: bude bezpečným, transparentným a atraktívnym mestom, ktoré cieľavedomým
rozvojom zabezpečí ekonomický rast, zvýšenie vzdelanosti a kvalitný život svojich
obyvateľov zohľadňujú pritom vlastný vnútorný potenciál
Ciele mesta:
vytvorenie podmienok pre zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, zlepšenie
infraštruktúry, podpory výskumu, inovácií a cestovného ruchu za účelom dosiahnutia
konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov mesta Svit s ohľadom na životné
prostredie.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Mesto Svit je v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný, územný, samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce - mesto Svit sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Poprad, región Spiš.
Leží v severozápadnej časti Spiša, západne od mesta Poprad, pod Vysokými Tatrami. Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad.
Susedné mestá a obce: mesto Svit susedí s obcami Batizovce, Lučivná a Spišská Teplica.
Celková rozloha obce: územie mesta sa rozprestiera na rozlohe 4,48 km2. Z celkovej rozlohy zaberá 21
% poľnohospodárska pôda a 79 % nepoľnohospodárska pôda. Najväčšie územie
z celkovej rozlohy mesta tvorí zastavaná plocha o rozlohe 1,72 km2.
Nadmorská výška mesta je 725 m n. m..
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5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31. 12. 2021
Hustota obyvateľov
Národnostná štruktúra
Náboženstvo

7 741 obyvateľov
1 762,44/km2
v meste je evidovaných 14 rôznych národností
(s českou, maďarskou, poľskou, ukrajinskou, nemeckou, ruskou,
slovinskou, juhoafrickou a inou národnosťou)
v meste je evidovaných 19 vierovyznaní

Štruktúra obyvateľstva podľa veku: k 31. 12. 2021
deti do 18 rokov
1 364
muži od 18 do 62 rokov
2 221
ženy od 18 do 62 rokov
2 240
ostatní
1 916
Vývoj počtu obyvateľov
rok 2000
7 434
rok 2020
7 789
rok 2021
7 741
V roku 2021 bolo zrealizované sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SDBO). Sčítanie domov
a bytov bolo zrealizované od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 a sčítanie obyvateľov bolo zrealizované v dobe do 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
V meste Svit každoročne narastá počet obyvateľstva, pričom v roku 2021 nám počet obyvateľov
mierne poklesol o -0,62 %. V rámci ekonomickej aktivity obyvateľstva narastá kategória obyvateľstva
v produktívnom a poproduktívnom veku a klesá kategória obyvateľstva zaradená do predproduktívneho veku. Podľa národnosti sa najviac obyvateľov hlási k slovenskej národnosti. Druhú skupinu
zloženia obyvateľstva predstavujú obyvatelia rómskej národnosti. Vzdelanostná úroveň obyvateľstva
je skôr vidieckeho charakteru.
5.3 Ekonomické údaje
Miera evidovanej nezamestnanosti je ŠÚ SR uvádzaná len na úrovni okresov. Uvádzame
porovnávané ukazovatele za rok 2019, 2020 a 2021 na úrovni okresu Poprad nasledovne:
Rok
2019
2020
2021

počet aktívnych
obyvateľov
54 612
53 918
52 199

disponibilný počet
uchádzačov o zamest.
2 587
3 817
3 338

miera evidovanej
nezamestnanosti
4,74 %
7,08 %
7,36 %

5.4 Symboly mesta
Symboly mesta Svit tvorí erb, pečať a vlajka.
Erb mesta
v roku 1991 po konštituovaní Heraldického registra SR bol erb mesta zapísaný v registri
pod signatúrou S-23/91 v podobe v modrom štíte pred striebornou siluetou troch
tatranských štítov sa vinie modrá stuha v tvare písmena S. Heraldický ateliér Imago
zhotovil v roku 1999 erbovú listinu s vyobrazením erbu v jej strede. Tento erb, či už vo
farebnej, čierno-bielej alebo inej podobe, môže mesto Svit používať.
Pečať mesta je okrúhla, uprostred s erbom mesta a kruhopisom „Mesto Svit“, jej priemer je 37 mm.
Vlajka mesta pozostáva z troch pruhov v modrej, bielej a modrej farbe. Ukončená je dvomi cípmi.
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5.5 Logo mesta

5.6 História mesta
Mesto Svit je jedným z najmladších slovenských miest, ktoré vzniklo v roku 1934. Mesto Svit sa
rozprestiera na predhorí Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry. Nesie nálepku
„priemyselné mestečko“. História mesta je zaujímavá a vďačí za to firme „Baťa“ z moravského Zlína,
ktorá zakúpila pozemky od obce Veľká (odsúhlasené 9. 3. 1934 obecným zastupiteľstvom Veľkej
s podmienkou, aby názov osady bol vždy uvádzaný ako časť Veľkej) na postavenie podniku na výrobu
viskózových vlákien. Jednalo sa o cca 581 428 m2. Okrem závodu bolo postavených vyše 40
rodinných domov a továreň zamestnávala už 700 robotníkov. Názov Svit je odvodený od pomenovania
podniku – Slovenské Viskózové Továrne. Od roku 1937 sa datuje aj používanie názvu Svit pre novú
osadu. Svit sa osamostatnil 4. 6. 1946. Dňa 1. 7. 1946 rozhodnutím Povereníctva vnútra ČSR č1337/3-II/2 bola osada Svit vyhlásená za samostatnú politickú obec Svit.
Cez obec Svit prechádzala cesta európskeho významu a železničná trať. Dňa 1. 12. 1947 sa
obyvatelia Svitu zišli na vlakovej stanici, aby prvýkrát privítali vlak, ktorý neprišiel do stanice
Batizovce, ale do stanice Svit. Štatút mesta obdržal Svit dňa 30. 5. 1962. Formálne sa tak stalo
uznesením Rady Východoslovenského KNV č. 163 zo dňa 30. 5. 1962, ktorým sa Svitu priznal
charakter mesta a národný výbor dostal názov Mestský národný výbor vo Svite.
5.7 Pamiatky
Vek Mesta má vplyv aj na rozsah pamiatok a pamätihodností v ňom. Tu možno spomenúť sochu
zakladateľa Svitu – Tomáša Baťu, ktorá je nainštalovaná v parku, kde sa nachádza aj Pamätník padlým
vojakom 2. sv. vojny (1960). Mesto je však známe typickými stavbami ako sú dvojdomky podľa
Baťovej predstavy „továreň a mesto v záhradách“, ďalšie domky ako jednodomy a dvojdomy
neomietnuté s rovnou strechou a garážami – „červená kolónia“. Mesto rýchlo rástlo, pribúdali ďalšie
štvordomky a šesťdomky typu Martfu. Po roku 1948 sa začali stavať charakteristické činžové domy
(tzv. Panské). Významnou stavbou v meste je Spoločenský dom, v súčasnosti Spolcentrum postavený
v roku 1945 ako spoločenské a kultúrne centrum. V roku 1947 sa začali stavať drevené domčeky
podľa kanadského vzoru a nová štvrť dostala pomenovanie „Kanada“, ktoré sa neskôr ustálilo
pomenovaním Pod Skalkou. Toto boli okrem samostatných továrni prvé objekty v meste. V roku 2017
bola za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásená budova železničnej stanice so zaujímavou sklenenou
vitrážou od akademického maliara Vojtecha Stašíka.
5.8 Významné osobnosti mesta
Ján Antonín Baťa – priemyselník a obchodník
Tomáš Baťa – podnikateľ
PhDr.
Ľudovít Linczényi – prvý predseda MNV vo Svite, r. 1946
Mons.
Peter Fidermak – kňaz, výstavba katolíckeho kostola
PhLic.
Jozef Fulier – konštruktér, vynálezca
Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr. h. c. – bývalý prezident SR
Doc. JUDr. Ladislav Glórik, CSc. – propagátor a zakladateľ archívu Baťovej školy práce Svit
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Emil Horváth – herec, režisér a divadelný pedagóg
Ondrej Ivan – akademický maliar
Milan Legutky – umelecký fotograf, horolezec
a mnoho ďalších, nie menej významných ľudí.
prof.

6. Plnenie úloh mesta (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Kompetencie samosprávy boli rozšírené v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. v znení zmien
a doplnkov, keď prešli kompetencie štátu na mestá a obce, čo malo výrazný dopad aj na rozpočet
Mesta už od roku 2002.
Postupne prechádzali na Mesto od 1. 2. 2002 kompetencie zo štátu:
- matrika
- školstvo – Základné školy vrátane klubov a školských jedální, Základná umelecká škola,
Materská škola vrátane školskej jedálne, Centrum voľného času
- sociálna pomoc – Zariadenie opatrovateľskej služby, Dom opatrovateľskej služby
- stavebníctvo (stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie
a účelové komunikácie) – Spoločný stavebný úrad
- životné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami
a ochrana ovzdušia)
- hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
Financovanie týchto kompetencií sa odlišovalo podľa zdroja financovania: prenesené kompetencie
financované cez štátnu správu (OÚ resp. KÚ) alebo originálne kompetencie financované v rámci
fiškálnej decentralizácie priamo cez podielové dane resp. podiel obcí a miest na dani z príjmu FO
v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 O rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve či
564/2004 O rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení zmien
a doplnkov.
6.1. Výchova a vzdelávanie
Mesto je sídlom škôl a školských zariadení.
V súčasnosti vzdelávanie a výchovu v meste poskytujú:
- Základná škola Komenského
- Spojená škola Mierová
- Materská škola
- Špeciálna základná škola – vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ktorým ich postihnutie nedovoľuje vzdelávať sa v základných školách a pripraviť
žiakov pre ďalšie vzdelávanie
Na mimoškolské aktivity je zriadené:
- Centrum voľného času
- Základná umelecká škola, ktorá je súčasťou Spojenej školy Mierovej
Súkromné vzdelávanie zabezpečujú:
- Súkromná umelecká škola Fantázia – schválená Mestským zastupiteľstvom uznesením č.
69/2011
- Materská škola Chalúpka – súhlas so zriadením bol udelený uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 33/2015
- Materská škola Sv. Gianny Berettovej Mollovej – schválená Mestským zastupiteľstvom
uznesením č. 54/2016, poskytuje vzdelávanie od 1. 9. 2020
Stredoškolské vzdelávanie v meste ponúka:
- Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu Svit
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotníctvo je v meste zastúpené Obvodným zdravotným strediskom a je maximálnym záujmom
Mesta vychádzať v ústrety lekárom vo všetkých dostupných odboroch, aby tak museli občania
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dochádzať do iných miest len v minimálnom rozsahu. Lekárska starostlivosť je aj v objekte
spoločnosti Chemosvit, a. s. Svit. V meste pôsobí 8 samostatných ambulancií praktických lekárov
a štyri lekárne na výdaj liekov. Nemocnica sa nachádza v meste Poprad. Podľa dotazníkového
prieskumu uskutočneného medzi obyvateľmi v rámci zdravotníckych služieb obyvateľom chýbajú
niektorí lekári špecialisti a pohotovostná služba.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Poskytovatelia sociálnych služieb:
- Zariadenie opatrovateľskej služby, kde patrí aj služba s denným pobytom – poskytuje sociálne
služby na určitý čas podľa vopred stanovených podmienok uvedených v zmluve
- Dom opatrovateľskej služby
- Denné centrá
Opatrovateľská služba je poskytovaná aj neverejnými poskytovateľmi. V roku 2020 bol
vypracovaný nový Komunitný plán sociálnych služieb pre programové obdobie 2021 – 2025. Tento
dokument predstavuje významný koncepčný, strategický a záväzný dokument mesta Svit v sociálnej
oblasti, v ktorom bolo definovaných 2 ciele a 19 projektových zámerov, a to:
1. Cieľ – zvyšovanie kvality a kapacity sociálnych služieb pre prijímateľov
- Sociálne služby prioritne určené seniorom a hendikepovaným
- Sociálne služby prioritne určené pre obyvateľov v nepriaznivej sociálnej situácii
a marginalizované komunity
- Sociálne služby pre matky s deťmi
2. Cieľ – zlepšovanie povedomia a osvety o význame sociálnych služieb
- Informovanosť
Projektový zámer č. 1
Projektový zámer č. 2
Projektový zámer č. 3
Projektový zámer č. 4
Projektový zámer č. 5
Projektový zámer č. 6
Projektový zámer č. 7
Projektový zámer č. 8
Projektový zámer č. 9
Projektový zámer č. 10
Projektový zámer č. 11
Projektový zámer č. 12
Projektový zámer č. 13
Projektový zámer č. 14
Projektový zámer č. 15
Projektový zámer č. 16
Projektový zámer č. 17
Projektový zámer č. 18
Projektový zámer č. 19

podpora domácej opatrovateľskej služby
spolupráca subjektov poskytujúcich opatrovateľskú službu
modernizácia Domu opatrovateľskej služby vrátane úpravy okolia na
vhodné relaxačné zóny
zabezpečiť nové prevádzkové priestory pre poskytovanie sociálnej služby
v Zariadení opatrovateľskej služby
sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby ambulantnou formou
sociálna služba v Zariadení opatrovateľskej služby pobytovou formou
Denný stacionár pre zdravotne ťažko postihnutých
výstavba zariadenia pre seniorov
podporná sociálna služba – jedáleň
denné centrá
podpora terénnej sociálnej práce
realizácia komunitných programov aktivizácie a podpory rôznych cieľových skupín
podpora služieb krízovej intervencie – komunitné centrum
stredisko osobnej hygieny a práčovňa
vytváranie nových možností sociálneho bývania
sociálne podnikanie
zriadenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
zvýšenie informovanosti o sociálnych službách
zabezpečiť účasť na vzdelávacích programoch, seminároch, workshopoch, kurzoch

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v meste sa zabezpečuje v:
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Domoch kultúry, pričom jeden je priamo v centre mesta a druhý v časti Pod Skalkou. Sú
vlastníctvom Mesta a plne k dispozícií občanom mesta, dennými centrami, rôznym spoločenským organizáciám či občianskym združeniam.
- Mestská knižnica – od roku 1973 sa stáva strediskovou univerzálnou verejnou knižnicou pre
okolité obce Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Štôlu a Spišskú Teplicu.
- Spoločenský dom – vo vlastníctve spoločnosti Chemosvit a. s. Svit poskytuje ubytovacie,
reštauračné služby, športové využitie.
- Zariadenie Koliba, ktorá je centrom kultúrnych i športových podujatí
V oblasti kultúry sa angažujú viaceré občianske združenia, spolky, organizácie: napr. FS Jánošík,
FS Jánošík - Senior, folklórna skupiny Bystrianka, Dychová hudba Sviťanka, Zábavná skupina
SVITTASENIOR, Miešaný spevácky zbor Laudamus, Tanečná skupina Štýl.
Mesto je sídlom mnohých športových organizácií, ktoré ho zviditeľňujú v oblasti športu ako sú
napr. basketbal, futbal, cyklistika, lezecký šport, nohejbal, plastikoví modelári, hokej či atletika. Mesto
pre túto činnosť vytvára podmienky finančné – cez dotácie, ale aj priestorové, poskytuje za výhodných
podmienok športové zariadenia: - športová hala (malá a veľká)
- telocvične škôl a školských zariadení
- futbalový štadión
- krytá plaváreň
- cyklochodník
-

Zhrnutie a trendy z PHSR Svit 2016 – 2023: z analýzy vyplýva, že v oblasti kultúry a športu
pôsobí v meste niekoľko kultúrnych a športových klubov s dlhodobou históriou a tradíciou. Mesto,
vychádzajúc z potrieb obyvateľstva, je stálym organizátorom mnohých kultúrno-športových akcií,
ktoré sa snaží žánrovo vyvážene ponúkať verejnosti a uspokojovať ich potreby. Pre budúce obdobie sa
javí potreba ďalšej finančnej či nefinančnej podpory týchto klubov vzhľadom na ich kultúrnovzdelávaco-spoločenský charakter.
6.5. Doprava
Mesto Svit má dopravné napojenia na všetky druhy dopravy medzinárodného významu, a to cesta
1/18 a železničná doprava. Pre zvyšujúci nárast automobilovej dopravy je vybudovaný dieľničný úsek
D1. Mesto Svit má vybudovaný cyklochodník od Svitu popri rieke Poprad a jej prítoku Mlynica, pri
západnom okraji mesta Poprad poľom. V meste Svit je zabezpečená aj mestská hromadná doprava.
6.6. Územné plánovanie
Mesto Svit ako orgán územného plánovania je povinné obstarať územný plán mesta a môže mať
viacero územných plánov zón. Tieto základné nástroje územného rozvoja a starostlivosti o životné
prostredie tvoria územnoplánovaciu dokumentáciu mesta.
V súčasnom období sú platné a účinné dve územnoplánovacie dokumentácie mesta:
- Územný plán mesta Svit a
- Územný projekt zóny sídliska „E“ Svit.
Územný plán mesta Svit rieši celé katastrálne územie Svit. Územný projekt zóny sídliska „E“ Svit
rieši iba časť katastrálneho územia Svit.
6.7. Hospodárstvo
-

-

Priemyselný park mesta tvoria predovšetkým veľké firmy: Chemosvit a.s., Finchem a.s.,
Chemosvit Energochem a.s., Chemosvit Fólie a.s., Chedos s. r. o., Tatrasvit Svit SOCKS, a.s.
Okrem nich však pôsobí v meste aj niekoľko ďalších, menších a malých firiem a to napr.
Mäsokombinát NORD Svit, s. r. o., TATRAPEKO, a. s. - Pekáreň Svit.
Obchody – v posledných rokoch je zaznamenaný nárast obchodu a služieb, a to zveľaďovanie
potravinárskych predajní SINTRA, neskôr BILLA, LIDL
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Služby – bankového charakteru (Slovenská sporiteľňa, Poštová banka) zveľaďovanie
reštauračných služieb
História mesta Svit poukazuje na fakt, že mesto Svit vzniklo ako priemyselné mesto, preto má
rozvinutú výrobno-hospodársku základňu. V budúcnosti by mesto malo venovať zvýšenú pozornosť
odvetviu cestového ruchu, nakoľko má na to vhodné prírodné, kultúrne, geografické a historické
predpoklady.
-

7. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta na rok 2021 je rozpočet príjmov
a výdavkov zostavený v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v platnom znení. Pre rok 2021 bol za Mesto Svit schválený rozpočet uznesením Mestského
zastupiteľstva vo Svite č.187 C/2020 zo dňa 15. 12. 2020, a to ako rozpočet vyrovnaný v celkovej
výške 8 053 430,00 € vrátane zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.
Následne bol rozpočet mesta na rok 2021 v jeho priebehu podľa potrieb uzneseniami MsZ a v
súlade s uznesením 187 C/2020 o kompetenciách primátora mesta upravený na konečnú sumu
9 526 927,00 €, vrátane finančných operácií. Bolo to o 1 % menej v porovnaní s upraveným rozpočtom
na rok 2020 (9 617 949,00 €). V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 upravený rozpočet
pre rok 2021 je navýšený o 1 473 497,00 €, t.j. o 18,30 %. V priebehu roka to boli aj oznámenia o
záväzných limitoch delimitovaných prenesených kompetencií, o dotáciách, ale aj požiadavky v rámci
bežného rozpočtu, predovšetkým na presuny prostriedkov. Rozpočtové opatrenia boli schvaľované v
rámci kompetencií Mestského zastupiteľstva na týchto zasadnutiach resp. v rámci zverenej kompetencie primátorovi.
V roku 2021 bolo v súlade s ustanoveniami § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov Mestským zastupiteľstvom schválených 38
rozpočtových opatrení Mestského zastupiteľstva a 11 opatrení primátora. O rozpočtových opatreniach
je vedená v súlade s vyššie citovaným zákonom operatívna evidencia. Rozpočet pre príspevkovú a
rozpočtové organizácie mesta bol schválený spolu s Rozpočtom Mesta Svit pre rok 2021 (ďalej
Rozpočet) tým istým uznesením.
Pôvodný schválený Rozpočet príjmov a výdavkov (t.j. bez finančných operácií) roku 2021 bol
postavený v príjmoch vo výške 7 993 430,00 € a vo výdavkoch 7 711 770,00 € t.j. s prebytkom
281 660,00 € , ktorý bol vyrovnávaný finančnými operáciami.
V zmysle § 14 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec môže po 31. 08. vykonávať len také zmeny rozpočtu,
ktorými nezvýši schodok rozpočtu. V podmienkach mesta Svit schodok rozpočtu k 31. 08. 2021
predstavoval sumu – 377 594,00 €, k 31. 12. 2021 schodok rozpočtu bol nižší a predstavoval sumu
– 226 937,00 €, čím bolo splnené vyššie citované ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021
Celkový rozpočet mesta vrátane RO
s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozpočtové hospodárenie celkom

Schválený
rozpočet
8 053 430
8 053 430
0

Rozpočet
po zmenách
9 526 927
9 526 927
0

Skutočnosť
k 31. 12. 2021
9 869 290,84
9 119 843,76
749 447,08
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Bežný rozpočet mesta vrátane RO s právnou
subjektivitou a príspevkov pre PO
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

Schválený
rozpočet
7 993 430
7 702 770
290 660

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO
s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

Schválený
rozpočet

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO
s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO
s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavkové operácie

0
9 000
-9 000
Schválený
rozpočet
60 000
341 660
-281 660

Rozpočet
po zmenách
8 820 298
8 674 891
145 407

Skutočnosť
k 31. 12. 2021
9 058 010,61
8 265 114,49
792 896,12

Rozpočet
po zmenách
138 032
510 376
-372 344

Skutočnosť
k 31. 12. 2021
208 920,57
480 158,35
-271 237,78

Rozpočet
po zmenách
568 597
341 660
226 937

Skutočnosť
k 31. 12. 2021
602 359,66
374 570,92
227 788,74

Schválený
rozpočet
8 053 430

Rozpočet
po zmenách
9 526 927

Skutočnosť
k 31. 12. 2021
9 869 290,84

7 993 430
0
60 000
8 053 430

8 820 298
138 032
568 597
9 526 927

9 058 010,61
208 920,57
602 359,66
9 119 843,76

7 702 770
9 000
341 660

8 674 891
510 376
341 660

8 265 114,49
480 158,35
374 570,92

Celkom bola príjmová časť Rozpočtu mesta v roku 2021 vo výške 9 869 290,84 € splnená na
103,59 %, príjmy (bežné a kapitálové) vo výške 9 266 931,18 € splnená na 103,44 %. Celkom bola
príjmová časť Rozpočtu mesta v roku 2020 vo výške 9 706 617,59 € splnená na 100,92 %, príjmy
(bežné a kapitálové) vo výške 8 877 711,51 € na 100,44 %. Oproti roku 2020 súčet bežných a
kapitálových príjmov bol vyšší o 4,38 % a to o 389 219,67 € a to najmä z dôvodu vyšších daňových
príjmov, ako aj príjmov z transferov.
V dokumente je ďalej rozpočet mesta uvádzaný vždy s rozpočtami rozpočtových organizácií
mesta s právnou subjektivitou a príspevkami pre príspevkovú organizáciu mesta.
7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie mesta
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy mesta
bežné príjmy RO s právnou subjektivitou
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky mesta

Skutočnosť k 31.12.2021
9 058 010,61
8 806 610,33
251 400,28
8 265 114,49
4 488 032,30
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bežné výdavky RO s právnou subjektivitou
Bežný rozpočet - prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy mesta
kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky mesta
kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou
Kapitálový rozpočet - schodok
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu- prebytok
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného
a kapitálového rozpočtu:
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - prebytok
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií

3 777 082,19
792 896,12
208 920,57
207 920,57
1 000,00
480 158,35
476 15,35
4 008,00
- 271 237,78
521 658,34
-485 080,69

36 577,65
602 359,66
374 570,92
227 788,74

Vylúčenie z rozdielu a finančných operácií:

-

Upravený rozdiel finančných operácií mesta
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta
PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)
Rozpočtové hospodárenie mesta
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z rozdielu finančných operácií

34 723,83

193 064,91
229 642,56
9 869 290,84
9 119 843,76
749 447,08
- 485 080,69
- 34 723,83

Upravené rozpočtové hospodárenie mesta

229 642,56

Rozpočtové hospodárenie Mesta Svit za rok 2021 zistené podľa § 10 ods. 3 písm. a.) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predstavuje prebytok vo výške 521 658,34 € .
V zmysle ustanovenia §16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a.) a b) citovaného
zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2021
celkovo o sumu 485 080,69 € takto:
a) účelovo určené dotácie pre školstvo:
normatívy škôl ...........................................................
- SŠ Mierová............................. 28 575,00 €
- ZŠ Komenského..................... 43 030,00 €

161 046,11 €
71 605,00 €

prostriedky škôl na dopravné....................................
- SŠ Mierová............................... 3 060,44 €
- ZŠ Komenského....................... 2 719,16 €

5 779,60 €

Projekt ERASMUS.................................................
- SŠ Mierová............................ 26 410,61 €

26 410,61 €

Nevyčerpané prostriedky za stravné v hmotnej núdzi - do ŠR:

57 250,90 €
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-

SŠ Mierová............................. 23 373,60 €
ZŠ Komenského..................... 31 571,90 €
MŠ Mierová............................. 2 305,40 €

b) z toho na účelovo určené granty, projekty:
- CVČ špecifiká COVID................... 90,00 €
- CVČ vzdelávacie poukazy............. 763,65 €
- vitamíny COVID............................ 800,00 €
- sčítanie ODB............................... 2 852,47 €
- ENVIROFOND vozidlá............ 70 000,00 €
- ENVIROFOND ulož. odpadu... 20 379,39 €

94 885,51 €

c) prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu
- SŠ Mierová............................... 12 370,63 €
- ZŠ Komenského....................... 7 864,86 €
- MŠ Mierová............................. 15 609,78 €

35 845,27 €

d) z prijatých darov
- CVČ dar

330,36 €
330,36 €

e) prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín

142 121,14 €

f) prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj

24 070,71 €

g) prostriedky z príspevkov na zmeny územného plán

26 406,25 €

h) nevyčerpané príspevky od obcí
- SOU Svit
- CVČ

375,34 €
300,34 €
75,00 €

Po zohľadnení týchto skutočností upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok
2021 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je prebytok vo výške 36 577,65 €.
Zostatok finančných operácií za rok 2021 v celkovej sume 227 788,74 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol upravený o cudzie prostriedky v sume 34 723,83 € a to :
a) zábezpeka vo VO
33 665,29 €
b) zábezpeka od rodičov ŠJ SŠ Mierová
1 058,54 €
Po zohľadnení týchto skutočností upravený zostatok finančných operácií mesta za rok 2021 predstavuje prebytok v sume 193 064,91 €.
Upravený rozdiel finančných operácií v sume 193 064,91 € navrhujeme použiť na tvorbu Rezervného fondu.
Upravený prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 36 577,65 € navrhujeme použiť na tvorbu Rezervného fondu.
7.3 Rozpočet na roky 2022 - 2024

Príjmy celkom

Skutočnosť
k 31.12.2021
262 057,82

Rozpočet
na rok 2022
8 605 817

Rozpočet
na rok 2023
8 861 077

Rozpočet
na rok 2024
9 185 702
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z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Príjmy bez FO

Výdavky celkom

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Výdavky bez FO

251 400,28
1 000,00
0
9 657,54

8 438 629
0
167 188
8 438 629

8 850 077
0
11 000
8 850 077

9 174 702
0
11 000
9 174 702

Skutočnosť
k 31.12.2021
9 119 843,76

Rozpočet
na rok 2022
8 605 817

Rozpočet
na rok 2023
8 861 077

Rozpočet
na rok 2024
8 185 702

8 265 114,49
480 158,35
0
374 570,92

8 133 645
127 188
344 984
8 260 833

8 501 807
11 000
348 270
8 512 807

8 777 316
11 000
397 386
8 788 316

8. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku:

MESTO SVIT pred konsolidáciou

b) za konsolidovaný celok:

MESTO SVIT
ZŠ Komenského 2, Svit
Spojená škola, Mierová 134, Svit
Materská škola, Mierová 141, Svit
Technické služby mesta Svit
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o.

8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návrat. fin.výpomoci dlh.
Poskytnuté návrat. fin.výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12. 2020
28 434 004,69
24 071 776,16

Skutočnosť
k 31.12. 2021
28 699 999,06
23 121 415,08

70 067,38
22 553 678,03
1 448 030,75
4 350 477,13

18 812,63
21 654 571,70
1 448 030,75
5 564 128,91

28 925,32
3 331 006,10
0,00
63 158,69
927 387,02
0
0
11 751,40

30 131,24
4 229 697,35
0,00
184 646,89
1 119 653,43
0
0
14 455,07
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b) za konsolidovaný celok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návrat. fin.výpomoci dlh.
Poskytnuté návrat. fin.výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12. 2020
29 868 826,63
27 260 150,65

Skutočnosť
k 31.12. 2021
30 165 273,13
27 253 710,07

70 398,03
26 115 425,49
1 074 327,13
2 554 434,37

18 987,28
26 160 395,66
1 074 327,13
2 841 501,94

65 975,70
0,00
134,72
606 151,81
1 882 172,14
0,00
0,00
54 241,61

55 355,16
0,00
30 006,98
726 098,36
2 030 041,44
0,00
0,00
70 061,12

Skutočnosť
k 31.12. 2020
28 434 004,69
11 971 744,76

Skutočnosť
k 31.12. 2021
28 699 999,06
12 093 853,77

0,00
0,00
11 971 744,76
7 988 271,91

0,00
0,00
12 093 853,77
7 917 730,15

216 017,00
219 295,90
6 297 660,87
536 379,14
0,00
8 473 988,02

226 017,00
269 601,01
6 055 103,80
712 954,14
0,00
8 688 415,14

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovanie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovanie rozdiely

Skutočnosť
k 31.12. 2020
29 868 826,63
11 853 118,40

Skutočnosť
k 31.12. 2021
30 165 273,13
11 925 206,19

0,00

0,00
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Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00
11 853 118,40
9 443 858,85

0,00
11 925 206,19
9 465 260,74

230 855,47
227 894,90
6 632 066,00
1 634 123,48
0,00
8 571 849,38

242 079,14
269 601,01
6 405 487,03
1 894 039,36
0,00
8 774 806,20

a) za materskú účtovnú jednotku
Majetok v celkovej výške netto (zohľadnenie oprávok) 28 699 999,06 € za materskú účtovnú
jednotku MESTO SVIT nárast o 0,94 % v porovnaní s rokom 2020.
Neobežný majetok v sume 23 121 415,08 € je oproti roku 2020 je pokles o -3,95 %. Z dlhodobého
hmotného majetku najväčší podiel tvoria stavby v objeme 16 711 264,30 €, pozemky v hodnote
4 155 810,41 €, hnuteľné veci 274 466,67 €, dopravné prostriedky 180 036,50 €.
Najväčšou zložkou obežného majetku je zúčtovanie transferov rozpočtu mesta (vzťahy voči
rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii mesta) vo výške 4 229 697,35 €, ktoré oproti
roku 2020 narástli o 26,98%.
Zdroje krytia:
Vlastné imanie k 31.12.2021 narást oproti roku 2020 na 12 093 853,77 € € t.j. o 1,02 %.
Celková výška záväzkov je 7 917 730,15 €, pokleslo o -0,88 % oproti roku 2020, t.j. pokles o
70 541,76 €. Mesto má dlhodobé záväzky hlavne v úveroch so ŠFRB za bytové domy so stavom k
31.12.2021 vo výške 5 925 701,67 €. Záväzky voči ŠFRB týkajúce sa splátok ístín úverov, ako aj
úrokov sú zaúčtované ako záväzky do 1 roka do krátkodobých záväzkov.
Časové rozlíšenie ako výnosy budúcich období predstavujú k 31.12.2021 čiastku 8 688 415,14
€. Je to časové rozlíšenie výnosov z kapitálových transférov vo výške odpisov majetku obstaraného z
tohto zdroja.
b) za konsolidovaný celok
Materská účtovná jednotka sa na celkovom majetku konsolidovaného celku v hodnote
30 165 273,13 €, podieľa 94,89 %-tami. Ostatné konsolidované jednotky s podielom 5,11 %.
V neobežnom majetku došlo za konsolidovaný celok k poklesu o 6 440,58 €.
Na náraste obežného majetku sa najväčšou mierou podieľali finančné účty, ktoré narástli oproti
roku 2020 o 147 869,30 €, t. j. o 7,86 % z dôvodu čerpania prostriedkov minulých rokov na kapitálové
výdavky v materskej účtovnej jednotke. Pokles je aj v zásobách v sume o 10 620,54 €, t. j. -16,10 %.
Krátkodobé pohľadávky vzrástli o 119 946,55 €, t. j. o 19,79 %. Dlhodobé pohľadávky vzrástli
o 29 872,26 €.
Zdroje krytia:
Vlastné imanie – významná zmena nastala vo výsledku hospodárenia, keď v roku 2020 bola
strata -1 527 647,64 € a v roku 2021 zisk 459 230,88 € za konsolidovaný celok. Je však potrebné
zdôrazniť, že hospodárenie Mesta a tým aj celého konsolidovaného celku sa hodnotí podľa
rozpočtového hospodárenia vyplývajúceho zo Záverečného účtu – príjmy a výdavky nie podľa
nákladov a výnosov.
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V záväzkoch došlo k miernemu nárastu oproti roku 2020 o 0,23 % v hodnote o 21 401,89 €.
Pokles dlhodobých záväzkov o 226 578,97 € t. j. -3,42 %. Krátkodobé záväzky vzrástli o 15,91 %, v
absolútnej hodnote o 259 915,88 €.
Čo sa týka nárastu časového rozlíšenia o 202 956,82 €, vyplýva to z odpisov majetku získaného
z dotácii SR a EÚ, ktoré sa účtujú na účte časového rozlíšenia výnosov.
8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

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

b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Skutočnosť
k 31.12. 2020
0,00
63 158,69

Skutočnosť
k 31.12. 2021
0,00
184 646,89

Skutočnosť
k 31.12. 2020
134,72
606 151,81

Skutočnosť
k 31.12. 2021
30 006,98
726 098,36

Skutočnosť
k 31.12. 2020
6 297 660,87
536 379,14

Skutočnosť
k 31.12. 2021
6 055 103,80
712 954,14

Skutočnosť
k 31.12. 2020
6 632 066,00
1 634 123,48

Skutočnosť
k 31.12. 2021
6 405 487,03
1 894 039,36

Krátkodobé pohľadávky (netto) k 31.12.2021 za konsolidovaný celok vykazovali čiastku
726 098,36 €, ku koncu roka 2020 to bolo o 119 946,55 € menej, čo je medziročný nárast o 19,79 %.
Z významných položiek v pohľadávkach za konsolidovaný celok sú pohľadávky z nedaňových
príjmov, ktoré v brutto hodnote predstavujú čiastku 225 780,11 € a pohľadávky z daňových príjmov
69 373,53 €. K pohľadávkam z nedaňových príjmov je vytvorená opravná položka v sume
121 039,38 € a k daňovým pohľadávkam je vytvorená opravná položka 46 089,54 €. Významnú
čiastku pohľadávok v netto hodnote predstavujú tiež pohľadávky voči odberateľom v sume
132 666,66 € a iné pohľadávky v čiastke 350 783,74 €.
Významnú položku dlhodobých záväzkov mesta Svit predstavujú úvery ŠFRB za bytové domy
so stavom k 31.12.2021 vo výške 5 925 701,67 €. Záväzky voči ŠFRB týkajúce sa splátok ístín úverov,
ako aj úrokov na rok 2021 sú zaúčtované ako záväzky do 1 roka do krátkodobých záväzkov. Ďalšími
významnejšími zložkami dlhodobých záväzkov je ešte zádržné z investičných faktúr vo výške
14 763,08 € a záväzky zo sociálneho fondu za konsolidovaný celok v sume 31 531,66 €.
Najväčší podiel na krátkodobých záväzkoch mesta predstavujú úvery ŠFRB na rok 2021, t.j.
splatné do 1 roka v sume 277 316,47 €.
Krátkodobé záväzky za konsolidovaný celok vzrástli oproti roku 2020 z 1 634 123,48 € na
18

1 894 039,36 €, t. j. o 259 915,88 € predovšetkým z dôvodu nárastu záväzkov za dodávateľské faktúry
v lehote splatnosti zo sumy 257 944,92 € na 341 294,87 €, ktoré medziročne vzrástli o 31,31 %.
Ďalšiu podstatnú zložku tvoria prijaté preddavky za služby v sume 565 669,57 €.

9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný
celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12. 2020 k 31.12.2021
8 026 209,21
6 853 786,46

50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady
55 – Odpisy, rezervy a OP
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
59 – Dane z príjmov
Výnosy

113 440,17
453 581,97
1 761 703,58
3 267,07
657 916,63
2 147 141,46
115 390,22
0,00
2 773 768,11
0,00
6 442 372,06

114 772,85
517 175,45
1 857 746,03
1 286,86
173 245,20
955 925,24
97 237,64
0,00
3 136 397,19
0,00
7 328 898,68

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok

92 220,68
0,00
385,10
4 618 415,76
709 803,47

114 689,01
0,00
0,00
5 041 180,89
959 156,67

149 531,92
1 618,15
0,00

89 669,85
33 403,77
2 023,60

870 396,98

1 088 774,89

-1 584 076,35

475 112,22

( + kladný HV, - záporný HV)

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 475 112,22 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Náklady
za konsolidujúcu materskú účtovnú jednotku v roku 2020 vo výške
6 853 786,46 € boli o -1 172 422,75 € nižšie ako v roku 2020, čo predstavuje pokles o -14,61 %.
Najväčší pokles v nákladoch je v odpisoch, ktoré poklesli o 1 191 216,22 € na sumu 955 925,24 €.
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Tržby vzrástli zo 6 442 372,06 € v roku 2020 na 7 328 898,68 € v roku 2021, t. j. o 886 526,62
€, 13,76 %. U výnosov z transferov (najmä kapitálových) o 218 377,91 €, t. j. 25,09 % a tiež v tržbách
z predaja služieb o 22 468,33 €, čo znamená nárast o 24,36 %.
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2020
k 31.12.2021
11 178 462,19 10 325 860,33

50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy

1 093 452,72
647 787,32
5 676 606,25
25 765,25
686 764,46

1 288 016,32
672 559,08
6 078 175,75
31 918,84
202 505,42

2 376 977,58
128 528,54
0,00
542 580,07
9 966,93
9 660 781,48

1 268 398,27
111 980,15
0,00
672 306,50
3 776,35
10 788 867,56

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok

1 356 123,91
0,00
385,10
4 607 673,32
377 487,51

1 515 605,16
0,00
0,00
5 029 192,39
659 109,35

150 338,35
1 635,53
0,00

116 960,95
33 421,09
2 023,60

3 167 137,76

3 432 555,02

-1 527 647,64

459 230,88

(+ kladný HV, - záporný HV)

Hospodársky výsledok v roku 2021 bol za konsolidovaný celok kladný 459 230,88 €, pričom za
samotnú materskú účtovnú jednotku MESTO SVIT bol hospodársky výsledok 475 112,22 €.
Celkové náklady oproti roku 2020 poklesli o -7,63 %, t. j. o -852 601,86 €. Najvýznamnejší
podiel na nákladoch predstavujú osobné náklady, ktoré medziročne narástli o 401 569,50 €, t. j. o 7,07
%. V nákladovej časti sa prejavil nárast v spotrebovaných nákupoch – spotreba materiálu a energie
o 17,79 %, čo predstavuje sumu 194 563,60 €. Poníženie je na položke ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť o -484 259,04 €. Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti
poklesli oproti roku 2020 o -1 108 579,31 €, t.j. o -46,64 %.
Celkové výnosy medziročne vzrástli o 1 128 086,08 €, t. j. o 11,68 %. Najväčší podiel na
tržbách majú daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, kde je nárast oproti roku 2020 vo
výške 421 519,07 €, t. j. o 9,15 %. Nárast je predovšetkým v daňových výnosoch samosprávy - v
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podielových a miestnych daniach mesta. Ďalšími podstatnými položkami sú výnosy z transferov, ktoré
vzrástli o 265 417,26 € a tržby za vlastné výkony a tovar, ktoré vzrástli o 159 481,25 €, t. j. o 11,76 %.
Na tejto položke sa podieľa predovšetkým spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. svojou
podnikateľskou činnosťou. Nárast vidíme aj na finančných výnosoch o o 31 785,56 €.
Najväčší podiel na poklese/náraste tržieb majú ostatné výnosy, kde tržby z predaja majetku vzrástli
oproti roku 2020 o 281 621,84 €, t. j. o 74,60 %.
Tu je potrebné uviesť, že aj keď Mesto Svit účtuje akruálne o nákladoch a výnosoch, pre záverečný
účet a hodnotenie rozpočtového hospodárenia je stále východiskom rozpočet a jeho finančné plnenie v
príjmovej a výdavkovej časti.

10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosti
mesta
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2021 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné granty a transfery:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
Štatistický úrad SR
10 786,69 Sčítanie obyvat., domov, bytov
2.
OÚ Poprad – Ministerstvo vnútra SR
2 614,59 Register obyvateľstvo
3.
OÚ Poprad – Ministerstvo vnútra SR
17 572,16 Matrika
4.
OÚ Poprad – Ministerstvo vnútra SR
53,20 Register adries
5.
Ministerstvo dopravy a výstavba SR
14 453,35 SOÚ Svit – stavebný poriadok
6.
SOÚ – členské obce
10 757,16 SOÚ Svit
7.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
342,27 SOÚ Svit – CdaPK
8.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR
9 144,16 Podpora zamestnanosti
9.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR
747,00 Školstvo – školské potreby
10. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR
111 639,60 Školstvo – strava deťom v HN
11. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR
14 612,62 Terénny sociálny pracovník
12. Ministerstvo vnútra SR
54 685,23 COVID 19
13. Obce
3 932,20 Príspevky obcí pre CVČ
14. Ministerstvo hospodárstva SR
1 903,38 Dotácia na nájomné (Lex korona)
15. Ministerstvo vnútra SR
5 535,80 Vojnové hroby
16. Ministerstvo vnútra SR
6 775,36 Povodňová aktivita- most LD
17. Environmentálny fond
25 239,39 Za uloženie odpadu
18. Prešovský samosprávny kraj
1 500,00 Dotácia – oprava DK Svit
19. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR
1 428,14 Rodinné prídavky
20. Fond na podporu umenia
1 600,00 Pre Mestskú knižnicu
Krajský úrad životného prostredia
21.
776,45 Životné prostredie
Prešov
Školstvo-normatívy, nenormat.
22. Ministerstvo vnútra SR
2 301 627,00
prenes. kompetencie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
23.
3 990,00 ZŠ K. Projekt Moderná škola
a športu SR
Metodicko-pedagogické centrum (zriad.
24.
69 086,86 Projekt MPC pre ZŠ K.
MŠVVaŠ SR)
Metodicko-pedagogické centrum (zriad.
25.
52 033,46 Projekt MPC pre SŠ M.
MŠVVaŠ SR)
Ministerstvo investícií, regionálneho
26.
2 177,41 ZŠ K. odborné učebne
rozvoja a informatizácie SR
Ministerstvo investícií, regionálneho
27.
2 218,70 SŠ M. odborné učebne
rozvoja a informatizácie SR
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28.
29.
30.
31.
32.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka MPaRV SR

20,75 Osobitný príjemca,výkon os.príjem.
800,00 ZOS, DOS vitamíny
120 060,00

84 218,65 DOS –opatrovateľská služba
1 857,45

33.

Ministerstvo vnútra SR

14 669,20

34.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR

30 633,27

35.
36.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR
Dary a iné účelovo určené finančné
prostriedky. od FO a PO
Spolu

Zariadenie opatrovateľskej služby
(ZOS)

14 740,62
11 468,10

Projekt chodník pre cyklistov a
chodcov
Dotácia na odmeny VKZ-pren.
výkon ŠŠ
SŠ Mierová – Projekt“ Podpora
udržania zamestnanosti v ZUŠ“
ZŠ Komenského – projekty na
podporu vzdelávania
Dary pre mesto, rozp. organizácie,
na spolufinancovanie opravy mosta

3 005 700,22

V roku 2021 mesto Svit prijalo tieto kapitálové granty a transfery:
P. č.
1.
2.

Poskytovateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR

Suma v €

Účel

20 934,35
21 253,54

Projekt - Zlepš. kľúčových kompet. žiakov
ZŠ Komenského)
Projekt - Zlepš. kľúčových kompet. žiakov
ZŠ Mierová)
Projekt dobudov. tech. inf. v meste Svit –
zabezp. efektív. zberu KO
Projekt – Komplexná výmena palubovky
v Iskra Aréne
Spoluúčasť na finan. projektu –Komplexná
výmena palubovky v iskra Aréne

3.

Environmentálny fond

70 000,00

4.

Prešovský samosprávny kraj

40 000,00

5.

ISKRA SVIT, s.r.o.

9 000,00

6.

Prešovský samosprávny kraj

1 000,00 Projekt – Inovácia detských ihrísk

7.

Ministerstvo vnútra SR

4 008,00 Rozvoj. projekt na zlepš. vybav. ŠJ ZŠ Kom.

Prijaté dotácie od iných obcí
Obec
Lučivná SOÚ Svit
Spiš.Teplica SOÚ Svit
obce pre CVČ

Suma prijatých
finančných prostriedkov
3 232,82
7 524,34
3 932,20

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
3 142,55
7 314,27
3 857,20

Rozdiel
90,27
210,07
75,00

Nevyčerpané prostriedky z členských príjmov obcí združených v SOU vo výške 300,34€ zostávajú na
samostatnom účte pre použitie v roku 2022. Nevyčerpané prostriedky z príspevkov obcí pre CVČ (od obce
Štrba) v sume 75€ zostávajú na použitie v roku 2022.

10.2 Poskytnuté dotácie
Mesto v roku 2021 poskytlo dotácie v súlade s ustanovením §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. a VZN č.
3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu mesta Svit právnickým osobám, fyzickým osobámpodnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel. Celkový objem dotácií poskytnutých do sociálnej oblasti, kultúrnej ako aj športovej oblasti bol v roku
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2021 v objeme 93 200,00 €, pričom zúčtovaná - použitá suma bola v objeme 92 949,64 €. Suma 250,36 € bola
vrátená na účet mesta.
Dotácie - sociálna oblasť
Žiadateľ

Schválená
suma v €

Vyúčtovaná
suma v €

Vrátené
mestu

Únia žien Slovenska, ZO Svit – Pod Skalka

500,00

500,00

0,00

Familiaris, o. z.

750,00

750,00

0,00

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Poprad

350,00

350,00

0,00

Únia žien Slovenska, Základná organizácia Svit

300,00

229,59

70,41

Rodinné centrum AKO DOMA

450,00

450,00

0,00

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Svit

350,00

350,00

0,00

2 700,00

2 629,59

70,41

Spolu
Dotácie - kultúrna oblasť a cirkev
Žiadateľ

Schválená
suma v €

Vyúčtovaná
suma v €

Vrátené
mestu

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit

200,00

200,00

0,00

Umelecký klub Fantázia, o.z.

850,00

850,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

ROZPUK

750,00

570,05

179,95

Občianske združenie - Zábavná skupina SVITTASENIOR

200,00

200,00

0,00

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svit

200,00

200,00

0,00

Dychová hudba Sviťanka

300,00

300,00

0,00

Detský famózny svet

300,00

300,00

0,00

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo
Svite

200,00

200,00

0,00

Ľudová hudba Bystrianka

700,00

700,00

0,00

Klub absolventov Baťovej školy Svit

200,00

200,00

0,00

4 900,00

4 720,05

179,95

Folklórny súbor Jánošík - Svit

Spolu
Dotácie – športová oblasť
Žiadateľ
Atletický oddiel Svit
ISKRA Svit, s.r.o.

Schválená
suma v €

Vyúčtovaná
suma v €

Vrátené
mestu

1 800,00

1 800,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00
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Basketbalový klub mládeže

7 500,00

7 500,00

0,00

200,00

200,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Svit

350,00

350,00

0,00

Cyklistický klub Energia Svit

600,00

600,00

0,00

Futbalový klub Svit - dospelí

18 000,00

18 000,00

0,00

Futbalový klub Svit - mládež

6 800,00

6 800,00

0,00

Občianske združenie "GPO SVIT"

400,00

400,00

0,00

Športuj srdcom

600,00

600,00

0,00

Klub hasičského športu Svit

300,00

300,00

0,00

Klub rozvoja športovej a kultúrnej činnosti občanov
Podskalky

150,00

150,00

0,00

Tenisový klub Svit

900,00

900,00

0,00

Klub plastikových modelárov "Tatranskí orli" Poprad - Svit

150,00

150,00

0,00

ZO JDS Svit

250,00

250,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

Slovenský skauting, 101. zbor Veselé tváre Svit
Mládežnícky hokejbalový klub, MHbK Lords Ball Svit

Športový klub HORAL - ALTO Slovakia
Spolu
Čerpanie z dotácií primátora za rok 2021
Žiadateľ

Výška príspevku

Vyúčtovaná suma

Rodinné centrum AKO DOMA

300,00

300,00

Občianske združenie - Zábavná skupina SVITTASENIOR

300,00

300,00

Spolu

600,00

600,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021 (podľa programov):
Schválený Rozpočet po
% plnenie
Skutočnosť
Program
rozpočet
zmenách k
k rozpočtu
k 31.12.2021
2021
31.12.2021
po zmenách
Plánovanie, manaž. a kontr.:
0
100 200
94 618,23
93,43
Územný plán mesta
0
8 200
5 753,75
70,17
Projektové dokumentácie
0
92 000
88 864,48
96,59
Šport:
0
83 779
83 782,65
100,00
Projekt - Inovácia detských ihrísk
0
1 267
1267,20
100,00
Projekt - Komplexná výmena
0
80 000
80 003,45
100,00
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palubovky v Iskra Aréne
Vybavenie malá telocvičňa
Prostredie pre život:
Vianočná výzdoba
Prístrešok pre záchranku
Zvýšenie bezpečnosti nemotorových
účastníkov cestnej premávky na
priechode pre chodcov v intraviláne
mesta Svit - vybudovanie priechodu pre
chodcov NORD
Priechody pre chodcov- záhradky,
Chemosvit (1. etapa prác)
Rekonštrukcia cesty na ul. Štefánikovej

0
0
0
0

2 512
212 179
10 000
7 180

2 512,00
212 135,92
10 000,00
7 180,54

100,00
99,98
100,00
100,00

0

10 400

10 400,00

100,00

0

1 199

1 198,80

100,00

0

183 400

183 356,58

99,98

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
A) Plán obnovy chodníkov
Cyklochodníky
ÚSEK

ZDROJE

FORMA
REALIZÁCIE

(m)

ULICA

Vlastné
(EUR)

Cyklochodník pri
bagrovisku

HARMONOGRAM

POZNÁMKA

Rok 2022/2023

Podaná
žiadosť

Iné
(EUR)

860,0

Vnútrobloky
ZDROJE

ULICA

PLOCHA

Vlastné
(EUR)

(m2)

Kpt. Nálepku -1. a 2. 12 300,0

FORMA
REALIZÁCIE

Iné
(EUR)

15 000,0

300 000,0

Víťaz VO

HARMONOGRAM

POZNÁMKA

Rok 2022

Revitalizácia chodníkov,
mobiliáru a parkovísk
Podať žiadosť do 7/2021
Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a
informatizácie

Revitalizácia chodníkov,
mobiliáru a parkovísk
Jilemnického

15 700,0

Štúrova

Swietelský17 055,67
Slovakia,
Dotácia
5 % spolufin.
spol.s.r.o
Ministerstvo ŽP

15 000,0

300 000,0

69 491,83

Víťaz VO

Rok 2022

1 320 344,69

Rok 2023

Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a
informatizácie

Podaná žiadosť o dotáciu
12/2020
Vodozádržné opatrenia
v meste Svit

B) Plán obnovy ciest
Cesty
PLOCHA

ZDROJE

(m )

Vlastné
(EUR)

Iné
(EUR)

FORMA
REALIZÁCIE

HARMONOGRAM

Štúrova - vnútroblok

100,0

49 143,49

-

Víťaz VO

Rok 2023

Jilemnického

2500,0

80 000,-

-

Víťaz VO

Rok 2023

ULICA

2

POZNÁMKA
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Autobusové zastávky
ULICA

Horská, Skalná, Mierová
REALIZÁCIA

ÚSEK

ZDROJE

(m)
Vlastné
(EUR)

Iné
(EUR)

-

-

-

POZNÁMKA

FORMA
REALIZÁCIE

HARMONOGRAM

Víťaz VO

Rok 2022

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtového obdobia
Mesto Svit nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Mesto podalo žalobu na Krajskom súde v Bratislave o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre
verejné obstarávanie ohľadom zákona o VO pri obstaraní nájomných bytov v bytovom dome na ul.
SNP so súp. č. 263.

v. r.
Vypracovala: Bc. Mária Rusiňáková

v. r.
Predkladá: Ing. Ingrid Korenková

v. r.
Schválila: Ing. Dáša Vojsovičová

Vo Svite dňa 27. 07. 2022

Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
•

Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a
strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky

• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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