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Mesto Svit malo pre rok 2008 schválený rozpočet uzn. 219/2007 ako vyrovnaný rozpočet
finančnými operáciami vo výške 170 017 tis. Sk rovno s úpravou na 173 797 tis. Sk, čo bolo v
porovnaní s pôvodným rozpočtom v roku 2007 o 56,62% viac. Rozpočet pre príspevkové a
rozpočtové organizácie mesta bol schválený spolu s Rozpočtom Mesta pre rok 2008 tým istým
uznesením a MsZ vzalo na vedomie aj rozpočty pre roky 2009 a 2010.
Rozpočet príjmov a výdavkov roku 2008 bol postavený ako schodkový a za pomoci
finančných operácií predovšetkým vďaka úveru ŠFRB vo výške 32 102 tis. Sk ako vyrovnaný a aj po
úprave zostal vyrovnaný. Úpravy rozpočtu v roku 2008 boli dôsledkom nárastu rozpočtových
príjmov z týchto dôvodov:
a) príjem kapitálových zdrojov z predaja majetku mesta,
b) úpravy záväzných limitov pre delimitované oblasti,
c) nárast bežných príjmov napr. podielové dane, nové prenájmy, úroky terminovaných vkladov.
d) ďalšie doplnenie príjmových finančných operácií z FRR a FRB.
Úpravy rozpočtu prebiehali v súlade s uzneseniami MsZ 219/2007 a 164/2007 a následne 45
rozpočtovými opatreniami v priebehu roka v zmysle uznesení MsZ podľa prílohy č. 1 k Poznámkam
v rámci účtovnej závierky a v súlade s §14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení zmien a doplnkov. O týchto rozpočtových opatreniach je vedená v súlade s
vyššie citovaným zákonom operatívna evidencia. V konečnom dôsledku bol pôvodný rozpočet
upravený na 223 258 tis. Sk, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2007 o 56,86% viac.
Dôvodom takéhoto nárastu sú predovšetkým kapitálové aktivity.

MESTO SVIT – Hospodárenie za 01-12/2008 – REKAPITULÁCIA
VÝDAVKY
Bežné - spolu
Bežné – mesto
Bežné - rozp. org.
kapitálové-spolu
kapitálové - mesto
Kapitálové - rozp. org.
Medzisúčet (bez FO)
Finančné operácie (FO)
Celkom
PRÍJMY
Bežné - spolu
Bežné - mesto
Bežné - rozp. org.
Kapitálové-spolu
Kapitálové - mesto
Kapitálové - rozp. org.
Medzisúčet (bez FO)
Finančné operácie (FO)
Celkom

Pôvodný rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

114047
79437
34610
54762
54762
168809
4988
173797
Pôvodný rozpočet
122117
121142
975
19578
19578

119977
83152
36825
97693
97296
397
217670
5588
223258
Upravený rozpočet
134946
133795
1151
22133
22133

141695
32102
173797

157079
66179
223258

114649
77577
37072
97171
96745
426
211820
5522
217342
Skutočnosť
144302
142927
1375
22162
22134
28
166464
66179
232643

Poznámka: granty a dary sa nerozpočtujú, "FO = finančné operácie"

95,56
93,29
100,67
99,47
99,43
107,3
97,31
98,82
97,35
106,93
106,83
119,46
100,13
100,00
105,98
100,00
104,2

z toho rozpočtové
organizácie jednotlivo
pôvodný rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť
bez grantov

skutočnosťgranty

skutočnosť
spolu

ZUŠ

227

238

248

56

304

ZŠ Ul. Mieru

439

535

535

29

564

ZŠ Ul. Komenského

309

378

378

129

507

Príjmy bežné spolu

975

1151

1161

214

1375

ZŠ Ul. Mieru-kapitálové

0

0

0

28

28

Príjmy kapitálové spolu

0

0

0

28

28

Príjmy celkom

975

1151

1161

242

1401

ZUŠ

4163

3924

3923

56

3979

ZŠ Ul. Mieru

16740

18050

18067

29

18096

ZŠ Ul. Komenského

13707

14851

14868

129

14997

Výdavky bežné spolu

34610

36825

36858

214

37072

ZŠ Ul. Mieru

147

148

28

176

ZUŠ

250

250

Výdavky kapitálové spolu

397

398

28

426

37222

37256

242

37498

Výdavky celkom

34610

Výsledok rozpočtového hospodárenia (bez FO)
a) výdavkové FO (splátky leasingov a úverov)
b) príjmové FO
z toho: - úver
+33 114 tis. Sk
- doplnenie z fondov
+32 891 tis. Sk
- nevyčerpané z r. 2007
+ 174 tis. Sk
rozdiel príjmovej a výdavkovej časti celkom
štátne dotácie nevyčerpané v r.2008
výsledok rozpočtového hospodárenia na vysporiadanie

250

-45 356 tis. Sk -1 505 543,38 €
- 5 522 tis. Sk
-183 296,82 €
+66 179 tis. Sk +2 196 740,36€

+15 301 tis. Sk
- 68 tis. Sk
+15 233 tis. Sk

+507 900,15 €
-2 266,55 €
+505 633,60 €

Výsledok z hospodárenia z výkazu ziskov a strát v roku 2008 je iná kategória, lebo neporovnáva
rozpočtové príjmy a výdavky ale náklady a výnosy. Vykazuje sa za Mesto prvýkrát v roku 2008, keď MESTO
SVIT ako ostatné mesta a obce prešlo na akruálny princíp účtovníctva. Pre rok 2008 aj naďalej zostáva
finančné vysporiadanie podľa rozpočtového hospodárenia - zmeny stavu peňažných prostriedkov, viď vyššie
a pre posúdenie hospodárskeho výsledku z nákladov (trieda 5) a výnosov (trieda 6) je výsledok následovný
v SKK

MESTO SVIT
ROK 2008

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť
(ŠJ)

Účtovné obdobie spolu

náklady

-114 334 777,25

-912 266,00

-115 247 043,25

výnosy

119 735 776,20

912 266,00

120 648 042,20

5 400 998,95

0,00

5 400 998,95

výsledok hospodárenia
v €

MESTO SVIT
ROK 2008

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť
(ŠJ)

Účtovné obdobie spolu

náklady

-3 795 219,32

-30 281,68

-3 825 501,00

výnosy

3 974 499,64

30 281,68

4 004 781,32

179 280,32

0,00

179 280,32

výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia Mesta Svit za rok 2008 z výkazu ziskov a strát je vo výške je 5 400 998,95 Sk t.j.
179 280,32 € a výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2008 ako schodok Rozpočtu Mesta Svit za rok
2008 medzi príjmami a výdavkami a teda zmeny stavu peňažných prostriedkov vo výške -45 329 tis. Sk t.j. 1
506 tis. €, ktorý je vyrovnaný cez finančné operácie a to vo výške 33114 tis. Sk t.j. 1 099 tis. € z úveru
ŠFRB (výstavba 80 b.j.), vo výške 32 891 tis. Sk t.j. 1 092 tis. € a z fondov Mesta a 174 tis. Sk t.j. 6 tis. € z
nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov. Pre záverečný účet je v roku 2008 stanovené kritérium
rozpočtového hospodárenia a tento výsledok je aj predmetom finančného vysporiadania. Je len na škodu
veci, že úver, inak považovaný za vlastný zdroj príjmu (treba ho vrátiť aj s úrokmi), je vo finančných
operáciách aj keď sa nikdy nepočítal do vlastných príjmov a teda neovplyvňuje rozdiel medzi príjmami a
výdavkami až v rámci finančných operácií. Tak sa javí, že hospodárenie rozpočtu bolo so schodkom 45 329
tis. Sk, pričom úverom sa vyrovná 33 115 tis. Sk.

PODROBNE (v tis. Sk) ROK 2008: viď. Príloha - Výkaz Fin SAM 2-04
o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, VÚC a rozpočtových
organizácií v ich pôsobnosti, v členení na bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie:
ROK 2008 Mesto+školy
Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Mesto
rozpočtové organizácie
BEŽNÝ ROZPOČET (BR) spolu
Mesto
rozpočtové organizácie
KAPITÁLOVÝ ROZP. (KR) spolu
medzisúčet BR+KR

142 927 409,89

-77 577 432,11

65 349 977,78

1 375 030,00

-37 071 776,41

-35 696 746,41

144 302 439,89

-114 649 208,52

29 653 231,37

22 133 432,94

-96 744 677,09

-74 611 244,15

28 388,50

-425 875,00

-397 486,50

22 161 821,44

-97 170 552,09

-75 008 730,65

166 464 261,33

-211 819 760,61

-45 355 499,28

-496 575,93

-496 575,93

výsledok hospodárenia
leasingy
Nevyčerpané dotácie z r. 2007

173 685,00

173 685,00

úvery

33 114 172,93

FRR

23 896 000,00

23 896 000,00

8995000

8 995 000,00

IF
FINANČNÉ OPERÁCIE (FO) spolu
CELKOM BR+KR+FO
Nevyčerpané dotácie (do r.2009)
Konečný stav – vysporiadanie HV
ROK 2008 - školy

-5 025 705,74

28 088 467,19

66 178 857,93

-5 522 281,67

60 656 576,26

232 643 119,26

-217 342 042,28

15 301 076,98

-68 282,15
232 574 837,11
Príjmy

-68 282,15
-217 342 042,28
Výdavky

15 232 794,83
Rozdiel

ZŠ Mierová 134

564 066,15

-18 095 553,88

-17 531 487,73

ZŠ Komenského 2

506 973,78

-14 997 035,79

-14 490 062,01

ZUŠ

303 990,07

-3 979 186,74

-3 675 196,67

1 375 030,00

-37 071 776,41

-35 696 746,41

28 388,50

-175 877,50

-147 489,00

ZŠ Komenského 2

0,00

0,00

0,00

ZUŠ

0,00

-249 997,50

-249 997,50

KAPITÁLOVÝ ROZP. (KR) spolu

0,00

-425 875,00

-397 486,50

1 375 030,00

-37 497 651,41

-36 122 621,41

BEŽNÝ ROZPOČET (BR) spolu
ZŠ Mierová 134

medzisúčet BR+KR

2. HOSPODÁRENIE S FONDMI MESTA (v SKK)
Mesto Svit má vytvorené tieto fondy:
Fond rozvoja bývania
Fond rozvoja bývania k 1.1.2008 .................
9 927 549,79
doplnenie príjmov cez fin. operácie
-4 700 000,00
stav k 31.12.2008 (221)
5 227 549,79
Fond rozvoja a rezerv
Počiatočný stav k 1.1.2008 .....................
24 438 976,06
príjmy - z hosp. výsledku za rok 2007...
4 467 872,74
prevod do IF - oprava (HV 2007)
- 2 553 070,14
posilnenie príjmov v roku 2008
-26 296 000,00
vrátka nepoužitých príjmov 2008
+ 2 400 000,00
stav k 31.12.2008..(221)......................
2 457 778,66
Investičný fond (uzn. 81/2008 29.5.2008)
Počiatočný stav k 1.1.2008...................
0,00
príjmy - z hosp.výsledku za rok 2007
1 914 802,60
prevod z FRR oprava (HV 2007)
+2 553 070,14
posilnenie príjmov v roku 2008
-4 295 000,00
stav k 31.12.2008
172 872,74
Sociálny fond (472)
počiatočný stav k 01.01.2008........................
246 075.71
uzn. 37/2006 bol schválený prídel do SF vo výške 1,5% (doposiaľ 1,1%)
tvorba SF 2008.....................................
+290 177,68
čerpanie SF 2008
- 192 011,68
stav k 31.12.2008....................................
344 241,71
Okrem týchto fondových účtov Mesto eviduje na samostatnom účte zábezpeku na výstavbu
26 b.j. a 30 b.j. od dodávateľa stavby, ktorá k 31.12.2008 predstavuje čiastku 810 904,40 Sk
zvýšenú o úrok patriaci dodávateľovi stavby v zmysle zmluvy.
Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 35/2006 a rozpočtovým opatrením č. 5/2006
vyčlenilo prostriedky vo výške 3 742 tis. Sk za výrub stromov účelovo určených len na životné
prostredie a náhradnú výsadbu. K 31.12.2008 je na tomto účte čiastka 3 533 tis. Sk. Z prostriedkov
tohto účtu boli zafinancované výdavky spojené s projektom obnovy zelene v meste Svit vo výške 293
tis. Sk s navýšením kreditného úroku 5 tis. Sk je nový zostatok na tomto fonde 3 244 790,50 Sk.
Na samostatných účtoch sa vedú účelové dotačné prostriedky. Niektoré boli k 31.12.2008
vyúčtované: účet delitimitačných dotácií, na ktorom zostali vrátky nevyčerpaného dopravného (28
tis. Sk) a zostatok kapitálovej dotácie pre ZŠ na Ul. Mierovej (2,-Sk) zostatok odchodného (60,- Sk),
ďalej účet dotácií na hmotnú núdzu, účet na dotácie z fondov (napr. PRO SLOVAKIA). Vzhľadom k
tomu, že od 1. januára začínajú na tieto účty prichádzať dotácie na nové účtovné obdobie, neboli
zrušené ani k 31.12.2008.
Fond národného majetku SR v zastúpení na základe plnomocenstva DEXIOU bankou
Slovensko a.s. a na druhej strane MESTO SVIT uzatvorili Zmluvu o poskytnutí finančných
prostriedkov číslo 07/2004/498. Jedná sa o prostriedky získané v zmysle uzn. NR SR č. 759 o použití
majetku FNM podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v
znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení §28 taxatívne určuje použitie majetku FNM. Podľa
§28 ods.3 písm. b) bod 11 uvedeného zákona príjmy FNM SR možno použiť na finančné
kompenzácie nákladov obcí na vybudované plynárenské a elektroenergetické zariadenia, ktoré boli
bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu. Pre mesto Svit predstavovala táto kompenzácia čiastku
601 tis. Sk v roku 2005 a 191 tis. Sk v roku 2006. Vláda SR v bode B.1. Uznesenia vlády SR č. 1048

zo dňa 10. novembra 2004 určila, že mestá a obce prednostne účelovo použijú tieto prostriedky na
splatenie ich záväzkov po lehote splatnosti alebo na kapitálové výdavky na realizáciu rozvojových
programov. Mesto Svit tieto prostriedky použilo vo výške 601 tis. Sk na rozšírenie cintorína a uzn. č.
115/2006 vo výške 191 tis. Sk ako spolufinancovanie kapitálových výdavkov na zriadenie
autobusových prístreškov. V priebehu roka 2006 v zmysle uzn. MsZ boli tieto prostriedky vyčerpané.

3. SÚVAHA - bilancia aktív a pasív - viď. príloha – výkaz Súvaha Uc ROPO SFOV 11+poznámky v čl. III.
4. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Mesto eviduje záväzky v celkovej hodnote 94 978 tis. Sk. Z toho krátkodobé zákonné rezervy
v hodnote 1 326 tis. Sk, zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy - nevyčerpané prostriedky
dotácii 69 tis. Sk. Dlhodobé záväzky mesta predstavujú čiastku 74 185 tis. Sk - úvery ŠFRB na 26
b.j., 30 b.j a 80 b.j. predstavujú čiastku 72 165 tis. Sk:
a) Mesto podpísalo 5.3.2002 úverovú zmluvu č. 706/635/2002 so ŠFRB na výstavbu 26bytovej jednotky vo Svite s úrokovou sadzbou 3,9% (t.j. 6 269 036,- Sk) vo výške istiny 11 076 tis. Sk
na 30 rokov. Tento úver bol doplnený nenávratnou dotáciou MVaRR vo výške 11 076 tis. Sk. Ku
koncu roka 2008 bolo z tohto úveru splatených 66 splátok: Zostatok úveru k 31.12.2008 predstavuje
9 813 937,30 Sk. Mesačná splátka 52 242,- Sk. Na istine bolo splatených 1 259 061,61 Sk a na
úrokoch 2 188 910,19 Sk Úver je splatný v roku 2032.
b) Na výstavbu 30 b.j. bola 11.10.2004 podpísaná úverová zmluva č. 706/735/2004 so ŠFRB
uzn. MZ č. 9,10,11/2004 vo výške 24 243 000,- Sk s úrokovou sadzbou 1,2% na 30 rokov, ktorý na
výstavbu 30 b.j. je doplnený štátnou dotáciou vo výške 4 496 000,- Sk. Splácať sa začal až v roku
2005, kedy bola plánovaná aj dostavba bytovky. V roku 2004 bol tento úver čerpaný vo výške
1272860,- Sk a mesačná splátka predstavuje čiastku 80 223,- Sk. V roku 2005 bol vyčerpaný do
plnej výšky a začalo splácanie úveru od 02/2005 t.j. Do 31.12.2008 bolo uhradených 47 splátok. Od
roku 2005 bola splatená istina 2 692 492,17 Sk a úroky 1 077 988,83 Sk, pričom zostatok úveruistiny predstavoval k 31.12.2008 čiastku 21 550 507,83 Sk. MsZ uzn. 70/2006 a 71/2006 schválilo
záložné právo na tento bytový dom č. 941 parc. č. 294/759 vo výške 24 243 tis. + 4 496 tis. Sk. Úver
je splatný v roku 2034.
c) Mesto prijalo na výstavbu 80 b.j. Ďalší úver od ŠFRB č. zml. 706/574/2007 vo výške 42
102 tis. Sk s úrokovou sadzbou 1% na 30 rokov a mesačnou splátkou 135 417,- Sk (istina aj úrok)
počnúc 11/2007. V roku 2007 bolo z tohto úveru vyčerpaných 8 988 tis. Sk, čo predstavovalo aj
čiastku v záväzkoch ku koncu roka 2007. Ostávajúca časť bola vyčerpaná v roku 2008. Zostatok
úveru-istiny k 31.12.2008 bol 40 800 850,43 Sk, počet uhradených splátok od 11/2007 bol 14.
Záruky: Kultúrny dom, Krytá plaváreň, Internát ZP s.č. 838 s príslušnými pozemkami –
zabezpečenie návratnosti úveru – znalecký posudok 1,5 x 42 102 tis. Sk. Po ukončení výstavby bude
táto zábezpeka zrušená.
Mesto prevzalo úver za MsPBHaS Svit, (príspevková organizácia uzn. MsZ č. 198/2007
zrušená). Dňa 21.12.2007 bola podpísaná ďalšia úverová zmluva č. 32/084/07 s Dexia bankou
Slovensko a.s., ktorá nie je úverom ŠFRB a znamená úver, ktorý sa počíta v zmysle rozpočtových
pravidiel do dlhu mesta. Celková čiastka úveru 17 753 662,- Sk predstavuje zostatok úveru zrušenej
príspevkovej organizácie MsPBHaS Svit za výmenníkové stanice aj dispečing. Úver sa začal splácať
v úrokovej sadzbe 12-mesačného bríboru a úrokového rozpätia 0,3%. Splácanie úveru začalo za
obdobie od 21.12.2007 do 31.12.2007 len podielom úroku pre mesto Svit, lebo istina za december
už bola uhradená. Ďalšie splátky: 239 914,- Sk s výnimkou poslednej t.j. 239940,- Sk vždy k 20. dňu
v mesiaci prvýkrát v januári 2008 a splátky úrokov vždy k 1. dňu v mesiaci uzatvorenia zmluvy t.j.
Január 2008 prvýkrát. Koniec splátok: 20.02.2014, zabezpečenie úveru zmenkou. Za rok 2008 sa
splatilo na istine 239 914,- Sk x 12 = 2 878 968 Sk. so zostatkom k 31.12.2008 vo výške 14 874 694
Sk.

Celkom za tieto štyri úvery k 31.12.2008 na istine bez úrokov zostáva uhradiť 87 040 tis. Sk.
V priebehu roka 2007 nevyužívalo mesto žiadny kontokorentný úver na preklenutie časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami, lebo finančná situácia mesta si v priebehu roka nevyžiadala
čerpanie tohto úveru a zmluvné podmienky účtu boli postavené tak, že jeho nečerpanie
neznamenalo zvýšené výdavky.
Ostatné dlhodobé záväzky predstavujú záväzky zo sociálneho fondu 344 tis. Sk, záväzky z
leasingu (istiny+DPH) vo výške 1 674 tis. Sk (Škoda Fabia pre MsP a nákladné univerzálne vozidlo
pre TS Mesta Svit), 811 tis. - zábezpeka URANPRES).
Krátkodobé záväzky sú vo výške 4 524 tis. Sk, pričom 2 683 tis. Sk sú mzdy a odvody za
obdobie 12/2007 zúčtované do depozitu a uhradené v mesiaci január 2008, zostávajúca čiastka sú
ostatné krátkodobé záväzky v lehote splatnosti (1 mil. Sk - zadržaná čiastka UNISTAVU),
neuhradené faktúry v lehote splatnosti 507 tis. Sk, prijaté preddavky 156 tis. Sk.
5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Uzn. MZ č. 60/2002 schválilo úver pre TS vo výške 1,5 mil. Sk pre generálnu opravu
špeciálneho vozidla na odvoz TKO, uzn. MZ Mesto schválilo a zaručilo sa PKB a.s. Liptovský
Mikuláš na základe uzn. č. 96/2002, č. 120/2002 a č. 151/2002 za úver na nový systém vykurovania
MsPBHaS vo výške 31 mil. Sk. K 31. decembru 2004 je zostatok úveru ešte 24 mil. Sk. Uznesením
č. 152/2002 schválilo zmluvu o terminovanom úvere na vytvorenie kontokorentného účtu vo výške 3
mil. Sk na tento zámer. Tento úver, ktorý Mesto Svit zobralo na seba za zrušenú organizáciu
MsPBHaS Svit 21.12.2007 schválený uzn. 197/2007 je vo výške 17 753 662,- Sk ručený vlastnou
zmenkou Mesta.
Za úver v článku 4 na výstavbu 26 b.j. mesto ručilo poistnou zmluvou s Univerzálnou
bankovou poisťovňou v zmysle uzn. 88/2001 a na výstavbu 30 bj. mesto ručilo v zmysle uzn.
140/2004 nehnuteľnosťami t.j. Domom kultúry vo Svite a Plavárňou až do kolaudácie 30 b.j. V
súčasnej dobe po kolaudácii sa tieto záruky zrušili a teraz ručí mesto v zmysle uzn. 88/2001
bytovým domom vo výške 23 371 601 tis. Sk v prípade 26-bytovej jednotky a v prípade 30-bytovej
jednotky, kde je aj záruka notárskou zápisnicou na účet počas výstavby a po nej uzn. 70-71/2006
záložné práve vo výške 28 739 tis. Sk na predmetnú bytovú jednotku..
Uzn. MZ č. 117/2004 mesto odsúhlasilo ručiteľské vyhlásenie Recyklačnému fondu za úver
TS mesta Svit vo výške 8 544 805,- Sk a uzn. 189/2004 mesto zabezpečovalo úver MsPBHaS Svit
Domom kultúry vo Svite Pod Skalkou na zriadenie dispečingu Tepelného hospodárstva vo výške 3
897 636,- Sk.
MsZ svojím uzn. 9/2006 schválilo ručenie úveru ŠFRB na stavebné úpravy hotela Mladosť
nehnuteľnosťami: Dom kultúry vo Svite, Rehabilitačné stredisko vo Svite, Internát ZP s.č. 838 s
príslušnými pozemkami- blok “C” hotela Mladosť v hodnote znaleckého posudku vo výške
1,5x42102 tis. Sk. Po kolaudácii v roku 2008 bola táto záruka uvoľnená, aby bolo možné týmito
nehnuteľnosťami ručiť pri novej žiadosti na rekonštrukciu Penziónu na bytový dom cez ŠFRB - rok
2009.
6. FINANČNÉ VYSPORIADANIE S PRÍSPEVKOVÝMI ORGNIZÁCIAMI
K výročnej správe za rok 2008 ($16 ods.2 zák. 583/2004 Z.z. v znení zmien a predpisov)
V roku 2008 dosiahli Technické služby Mesta Svit hospodársky výsledok kladný vo výške
42,2 tis. Sk z hlavnej činnosti a 16,5 tis. Sk z podnikateľskej činnosti. Príspevok na bežnú činnosť od
Mesta predstavoval čiastku 17 489 184,62 Sk, pričom Mesto hradí ešte za TS Mesta Svit leasing za
nákladné univerzálne vozidlo, čo v roku 2008 predstavovalo čiastku 581 970,- Sk a príspevok na
kapitálové účely - chodníky v správe TS Mesta Svit a rekonštrukcia vozidla spolu 680 tis. Sk.
Celkom teda Mesto doplnilo tržby TS Mesta Svit o 18 751 154,62 Sk. Náklady oproti roku 2007
vzrástli z 26 445,5 tis. Sk na 30 746,0 tis. Sk t.j. o 16%.

V roku 2006 dosiahli Technické služby Mesta Svit ako príspevková organizácia kladný
výsledok hospodárenia vo výške 170 094,04 Sk, z toho z podnikateľskej činnosti zisk vo výške 169
543,93 Sk. Rok 2007 skončil stratou vo výške 240 908,17 Sk z hlavnej činnosti a ziskom 29 103,55
Sk z podnikateľskej činnosti, celkovo vykázali stratu 211 804,62 Sk. Je však potrebné zdôrazniť, že
31.12.2007 vrátili na účet mesta 1 211 tis. Sk ako navýšenie tržieb. Strata bola pri rozboroch dňa
4.4.2008 zdôvodnená zvýšením niektorých nákladových položiek (odchodné, či zvýšené nároky na
údržbu chodníkov a ciest) ako úhradou dotácie z Recyklačného fondu za rok 2007 až v roku 2008
(len za I. Polrok 2007 sa jedná o čiastku 203 320,- Sk).
Rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie za rok 2008 bol prerokovaný dňa
15.4.2009 s tým, že výsledok hospodárenia za rok 2008 t.j. zisk 42 158,64 Sk z hlavnej činnosti
navrhujeme odviesť na účet Mesta ako vyúčtovanie príspevku v súlade s §24 ods. 7, "zriaďovateľ
poskytuje príspevkovej organizácií príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol
vyrovnaný" a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 16 540,22 Sk navrhujeme ponechať na
doplnenie Rezervného fondu.
Technické služby Mesta Svit naplnili §21 ods. 2 zák. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a aj naďalej zostávajú ako príspevková organizácia
zaradená vo verejnej správe v súlade s §21 ods. 12 zák. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.
MsPBHaS Svit ako príspevková organizácia bol zrušený k 31.12.2007 uznesením č.
198/2007.
7. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Mesto nemá vo svojom rozpočte podnikateľskú činnosť. Uzn. MZ č. 115/2002 a 153/2002
bola však schválená podnikateľská činnosť pre príspevkové organizácie mesta a to: MsPBHaS Svit Tepelné hospodárstvo od 1.8.2002. Náklady na túto činnosť predstavovali za rok 2007 čiastku vo
výške 35 198 tis. Sk, výnosy 35 522 tis. Sk a výsledok hospodárenia - zisk bol +324 tis. Sk. Uzn.
MsZ č. 225/2005 schválilo pre túto organizáciu od 1.12.2005 vykonávanie podnikateľskej činnosti
aj v správe a údržbe bytových a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve, pričom náklady na
túto činnosť predstavovali za rok 2007 čiastku 1315 tis. Sk, výnosy 1567 tis. Sk a výsledok
hospodárenia - zisk bol +252 tis. Sk Uzn. č.190/2002 bola MZ rozšírená zriaďovateľská listina
Technických služieb mesta Svit od 01.10.2002 o správu lesov, ťažbu a predaj drevnej hmoty a
náhradnú výsadbu a uzn. č. 236/2002 o podnikateľskú činnosť od 1. 1. 2003 na zber a prepravu a
skládkovanie komunálneho odpadu. Náklady na túto podnikateľskú činnosť predstavovali za rok
2007 čiastku 2 748,6 tis. Sk, výnosy 2 777,7 tis. Sk a výsledok hospodárenia - zisk bol +29,1 tis. Sk.
Celkom z týchto podnikateľských činností Mesto cez svoju príspevkovú organizáciu získalo
17 tis. Sk čo je oproti roku 2007, keď dosiahli zisk 29,1 tis. pokles na 58,42%.
Uzn. 198/2007 bola zrušená príspevková organizácia MsPBHaS Svit a na výkon jej činnosti
od 1.1.2008 založilo Mesto Svit k 11.8.2007 obchodnú spoločnosť Bytový podnik Svit s.r.o. Svit.
PRÍLOHY záverečného účtu
A) Výkaz Fin SAM 2-04 o príjmoch a výdavkoch za rok 2008 v tis. Sk
B) SÚVAHA - bilancia aktív a pasív - výkaz Súvaha Uc ROPO SFOV 1-1 za rok 2008 v tis. Sk
C) POZNÁMKY
Vo Svite dňa 22.4.2009

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