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Záverečný účet mesta
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
1. Rozpočet mesta na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2018.
Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 30.11.2017 uznesením č. 816/201732/XXV.
Rozpočet bol zmenený mestským zastupiteľstvom jedenásťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 24.1.2018 uznesením č. 845/2018-15/XXVII
druhá zmena schválená dňa 22.2.2018 uznesením č. 856/2018-11/XXVIII
tretia zmena schválená dňa 27.3.2018 uznesením č.873/2018-4/XXIX
štvrtá zmena schválená dňa 26.4.2018 uznesením č. 890/2018-6/XXX
piata zmena schválená dňa 31.5.2018 uznesením č. 911/2018-16/XXXI
šiesta zmena schválená dňa 28.6.2018 uznesením č. 939/2018-10/XXXII
siedma zmena schválená dňa 23.8.2018 uznesením č. 966/2018-6/XV-M
ôsma zmena schválená dňa 27.9.2018 uznesením č. 985/2018-18/XXXIII
deviata zmena bola schválená dňa 22.10.2018 uznesením č. 1017/2018-14/XVI-M
desiata zmena bola schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 26/2018-8/I
jedenásta zmena bola schválená dňa 20.12.2018 uznesením č. 42/2018-15/II

Rozpočet bol schválený vnútorným rozpočtovým opatrením desaťkrát:
-

prvá zmena schválená vnútorným rozpočtovým opatrením č. 4/2018 dňa 26.3.2018
druhá zmena schválená vnútorným rozpočtovým opatrením č. 6/2018 dňa 31.3.2018
tretia zmena schválená vnútorným rozpočtovým opatrením č. 8/2018 dňa 2.5.2018
štvrtá zmena schválená vnútorným rozpočtovým opatrením č. 10/2018 dňa 1.6.2018
piata zmena schválená vnútorným rozpočtovým opatrením č. 12/2018 dňa 1.8.2018
šiesta zmena schválená vnútorným rozpočtovým opatrením č. 15/2018 dňa 30.8.2018
siedma zmena schválená vnútorným rozpočtovým opatrením č. 16/2018 dňa 1.9.2018
ôsma zmena schválená vnútorným rozpočtovým opatrením č. 18/2018 dňa 1.10.2018
deviata zmena schválená vnútorným rozpočtovým opatrením č. 21/2018 dňa 1.11.2018
desiata zmena schválená vnútorným rozpočtovým opatrením č. 24/2018 dňa 31.12.2018

Rozpočet bol schválený rozpočtovým opatrením primátora trikrát:
-

prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením primátora č. 2/2018 dňa 12.1.2018
druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením primátora č. 13/2018 dňa 31.8.2018
tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením primátora č. 19/2018 dňa 4.10.2018
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Rozpočet mesta k 31. 12. 2018

5 121 127,97

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
6 431 730,03

4 061 348,19
71 792,29
792 607,71
195 379,78
5 109 533,06

4 537 326,37
896 320,37
800 742,61
197 340,68
6 395 828,74

1 993 949,28
864 400
143 100
2 108 083,78
11 594,91

2 442 367,70
1 669 636,47
185 317,43
2 098 507,14
35 901,29

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
6 431 730,03

Skutočnosť k 31.12.2018
5 549 157,85

% plnenia
86,28

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 431 730,03 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
5 549 157,85 €, čo predstavuje 86,28 % plnenie.
1. Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií
Rozpočet na rok 2018
4 734 667,05

Skutočnosť k 31.12.2018
4 585 350,60

% plnenia
96,84

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 734 667,05 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
4 585 350,60 €, čo predstavuje 96,84 % plnenie.
a) daňové príjmy mesta
Rozpočet na rok 2018
2 602 236,00

Skutočnosť k 31.12.2018
2 632 705,89

% plnenia
101,17

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 262 436,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 297 783,55 €, čo predstavuje
plnenie na 101,56 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 244 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 247 728,97 €, čo je
101,36 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 56 209,13 €, dane zo stavieb boli v sume
189 383,96 € a dane z bytov boli v sume 2 135,88 €.
Daň za psa: 7 198,08 €
Daň za výherné hracie prístroje : 0,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 76 108,41 €
Daň za ubytovanie: 2 207,50 €
Sankcie uložené v daňovom konaní: 1 679,38 €
b) nedaňové príjmy mesta:
Rozpočet na rok 2018
440 384,20

Skutočnosť k 31.12.2018
308 288,01

% plnenia
70

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 440 384,20 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 308 288,01 €, čo predstavuje
70 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 9 699,60 €, príjem z úhrad za vydobité
nerasty 0 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume 74 275,15 €, príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 100 356,49 € a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia v sume 23 240,96 €.
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Nízke plnenie nedaňových príjmov je z dôvodu zapojenia do rozpočtu mesta vlastné príjmy
rozpočtových organizácii, avšak plnenie príjmov vykazujú rozpočtové organizácie samostatne.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby


Adminiostratívne (správne) poplatky:

Z rozpočtovaných 23 380,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 409,45 €, čo je
100,13 % plnenie.


Pokuty, penále a iné sankcie

Z rozpočtovaných 1 100 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 344,50 €, čo je 31,32 %.


Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:

Z rozpočtovaných 62 689,80 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 53 461,60 €, čo je
85,28 % plnenie.


Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby:

Z rozpočtovaných 1 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 909,63 €, čo je 90,96 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy mesta:
Rozpočet na rok 2018
30 497,97

Skutočnosť k 31.12.2018
22 499,30

% plnenia
73,77

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 30 497,97 €, bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo
výške 22 499,30 €, čo predstavuje 73,77 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované aj príjmy z dobropisov a vratiek, z odvodov
z hazardných hier a iných podobných hier.
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Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 494 975,45 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo
výške 1 465 960,72 €, čo predstavuje 98,06 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Verejná zbierka
Plzenský prazdroj Slovensko a.s.
Veľký Šariš.
Ministerstvo vnútra Bratislava
Prešovský samosprávny kraj
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Bratislava
ÚPSVaR Prešov
Okresný úrad Prešov
Ministerstvo dopravy, výstavby a
reg.rozvoja SR Bratislava
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
MDVaRR SR Bratislava
Ministerstvo kultúry Bratislava
Implementačná agentúra MPSVaR
Implementačná agentúra MPSVaR
Okresný úrad Prešov
ÚPSVaR Prešov
Okresný úrad Prešov
ÚPSVaR Prešov
ÚPSVaR Prešov

Suma v EUR
Účel
1 062,34 € Hrad
5 000,00 € Podpora miestnych aktivít
6 200,00 €
19 953,99 €
3 194,77 €
165,54 €
3 000,00 €
1 163,66 €
552,47 €
262,01 €
2 001,45 €
173,20 |€
8 136,25 €
6 732,15 €
35 000,00 €
36 461,83 €
26 241,74 €
2 700,00 €
74 087,89 €
3 000,00 €
226 723,42 €
15 959,80 €

Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov

2 807,69 €
857 789,00 €
8 797,00 €

Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov

10 150,00 €
215,00 €
40 320,00 €

Metodicko-pedagogické centrum
Prešov
Okresný úrad Prešov

54 803,52 €

Obnova cintorína 1. a 2. sv. vojny
Povodne
Vojnové hroby
Zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZ
Výkon osobitného príjemcu
Starostlivosť o životné prostredie
Cestná doprava a pozemné
komunikácie
Register obyvateľstva
Register adries
Matrika
Stavebný poriadok
Konzervácia a čiastočná obnova
hradu Šariš
Komunitná práca
Terénna sociálna práca
Škola v prírode
Podpora rozvoja miestnej a
regionálnej zamestnanosti
Lyžiarsky kurz
Zapojenie nezamestnaných do
obnovy kultúrneho dedičstva
Dávky v hmotnej núdzi – strava a
podpora k plneniu škol. povinností
Komunálne voľby
Normatívne finančné prostriedky
Príspevok na výchovu a
vzdelávanie pre 5-ročné deti
Príspevok na žiakov zo SZP
Príspevok na učebnice
Príspevok na žiakov so
zdravotným znevýhodnením
Škola otvorená všetkým

13 306,00 € Vzdelávacie poukazy

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

8

2. Kapitálové príjmy mesta:
Rozpočet na rok 2018
896 320,37

Skutočnosť k 31.12.2018
483 479,51

% plnenia
53,94

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 896 320,37 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
483 479,51 €, čo predstavuje 53,94 % plnenie.
Nižšie percento plnenia kapitálových príjmov bolo z dôvodu čiastočnej realizácie a refundácie
investičných akcií „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký
Šariš a Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 €, čo je 0 % plnenie.
Príjem z predaja budov a majetku mesta bol vo výške 0,00 € a príjem z predaja bytov bol vo výške
0,00 €.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 76 792,29 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 76 318,29 €, čo
predstavuje 99,38 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 819 528,08 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 407 161,22 €, čo
predstavuje 49,68 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra Bratislava
Slovenský futbalový zväz Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Btatislava
Slovenská inovačná a energetická
agentúra Bratislava

Suma v EUR
Účel
29 924,00 Hasičská zbrojnica
10 000,00 Rekonštrukcia futbalového
štadióna – zavlažovací systém
243 742,24 Zvýšenie atraktivity a cyklistickej
prepravy v meste 1. etapa
123 494,98 Zníženie energetickej náročnosti
budovy mestského úradu

3. Príjmové finančné operácie mesta a rozpočtových organizácií:
Rozpočet na rok 2018
800 742,61

Skutočnosť k 31.12.2018
480 327,74

% plnenia
59,96

Z rozpočtovaných finančných príjmov 800 742,61 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
480 327,74 €, čo predstavuje 59,96 % plnenie.
V roku 2018 sa na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 937/2018-8/XXXII zo dňa
28. 6. 2018 tvoril rezervný fond za rok 2017.
Schodok rozpočtu v sume -205 618,55 € zistený podľa ustanovenia § 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 predpisov, bol v rozpočtovom roku 2017 krytý návratnými
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zdrojmi financovania (úver SLSP a.s.), zostatkami finančných prostriedkov minulých rokov
(rezervný fond), čiastočne z prebytku bežného rozpočtu.
Vzhľadom k tomu, že výsledkom hospodárenia v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a písm. b) je schodok, mesto
nemohol vytvoriť rezervný fond z prebytku podľa § 15 ods. 4. Rezervný fond za rok 2017 bol preto
vytvorený z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií vo výške 53 663,07 €.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
197 340,68

Skutočnosť k 31.12.2018
181 858,66

% plnenia
92,15

Z rozpočtovaných bežných príjmov 197 340,68 € bol skutočný rozpočtovaný
k 31.12.2018 v sume 181 858,66 €, čo predstavuje 92,15 % plnenie.

príjem

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
101 194,70 €
Základná umelecká škola
22 475,05 €
Materská škola
58 188,91 €
Centrum sociálnych služieb
0,00 €
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 €,
čo predstavuje 0,00 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 €
Základná umelecká škola
0,00 €
Materská škola
0,00 €
Centrum sociálnych služieb
0,00 €

3. Rozbor čerpania výdavkov mesta a organizácií za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
6 395 828,74

Skutočnosť k 31.12.2018
5 267 699,44

% čerpania
82,36

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 395 828,75 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 5 267 699,44 €, čo predstavuje 82,36 % čerpanie.
1. Bežné výdavky mesta a organizácií
Rozpočet na rok 2018
4 540 874,84

Skutočnosť k 31.12.2018
4 304 430,62

% čerpania
94,79

10
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 540 874,84 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 4 304 430,62 €, čo predstavuje 94,79 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operáciách v sume 185 317,43 € na splácanie istiny
z prijatých úverov, vrátenie finančnej zábezpeky a odvod správnych poplatkov IOMO do ŠR bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 161 447,04 €, čo predstavuje 87,12 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
2 098 507,14

Skutočnosť k 31.12.2018
2 080 181,46

% čerpania
99,13

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 098 507,14 € boli skutočne rozpočtované výdavky
k 31.12.2018 v sume 2 080 181,46 €, čo predstavuje 99,13 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
1 231 028,56 €
Základná umelecká škola
390 648,58 €
Materská škola
458 253,52 €
Centrum sociálnych služieb
250,80 €
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2018
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018
0,00

% čerpania
-

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
0,00 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 €
Základná umelecká škola
0,00 €
Materská škola
0,00 €
Centrum sociálnych služieb
0,00 €
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku ods. a) + b)
Rozdiel minulých rokov
Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu RF

4 585 350,60
4 403 491,94
181 858,66
4 304 430,62
2 224 249,16
2 080 181,46
280 919,98
483 479,51
483 479,51
0
801 821,78
801 821,78
0
-318 342,27
-37 422,29
480 327,74
161 447,04
318 880,70
5 549 157,85
5 267 699,44
281 458,41
62 523,70
-18 786,16
200 148,55

Schodok rozpočtu v sume -37 422,29 € zistený podľa ustanovenia § 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 predpisov, bol v rozpočtovom roku 2018 krytý:
-

Návratnými zdrojmi financovania (úver SLSP a.s.)
Zostatkami finančných prostriedkov minulých rokov (rezervný fond)
Čiastočne z prebytku bežného rozpočtu

Vzhľadom k tomu, že výsledkom hospodárenia v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a písm. b) je schodok, mesto
nemôže vytvoriť rezervný fond z prebytku podľa § 15 ods. 4.
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Rezervný fond za rok 2018 navrhujeme vytvoriť z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií vo
výške 200 148,55 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. V roku 2018 z rezervného fondu boli
požičané finančné prostriedky na úhradu bežných výdavkov v sume 5 004,40 €, ktoré boli vrátené
dňa 12.2.2019.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v €
423 106,02
53 663,07

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

159 043,92

317 725,17

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva a vnútorný predpis
o úprave priaznivejších podmienok v oblasti poskytovania stravovania zamestnancov a použitia
sociálneho fondu č. 1/2016.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
3 194,20
8 873,16
6 185,30
200,00
5 808,07
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6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018/ v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

12 413 970,47

12 746 795,02

Neobežný majetok spolu

11 522 445,92

11 941 605,30

2 065,33

2 480,00

Dlhodobý hmotný majetok

10 685 556,28

11 104 300,99

Dlhodobý finančný majetok

834 824,31

834 824,31

Obežný majetok spolu

887 941,57

798 964,87

Zásoby

15 265,67

7 095,67

Zúčtovanie medzi subjektami VS

268 517,98

240 200,21

0

0

Krátkodobé pohľadávky

93 432,60

107 151,22

Finančné účty

510 725,32

444 517,77

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

3 582,98

6 224,85

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

12 413 970,47

12 746 795,02

Vlastné imanie

7 659 924,33

7 813 502,14

Oceňovacie rozdiely

0,00

0

Fondy

0,00

0

Výsledok hospodárenia

7 659 924,33

7 813 502,14

Záväzky

1 083 888,48

1 135 796,87

40 837,39

33 034,15

1,17

30 880

Dlhodobé záväzky

249 850,51

238 228,42

Krátkodobé záväzky

137 172,02

217 437,52

Bankové úvery a výpomoci

656 027,39

616 216,78

3 670 157,66

3 797 496,01

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018
Mesto k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

616 216,78 €
246 588,22 €
114 210,25 €
30 880,00 €
31 316,80 €
22 731,55 €
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Prehľad bankových úverov:
Poskytovateľ
úveru

VÚB
ŠFRB
Prima
banka
Prima
banka
SLSP

Účel

Výška
prijatého úveru

Výška
úroku

Zabezpečen
ie úveru

Zostatok
k 31.12.2018

Splatnosť

Výstavba
kotolne
Výstavba
nájomných
bytov
Investičný
úver
Preklenovací
úver
Investičný
úver

270 000 €

3,24

81 000,00

r. 2021

404 634 €

5,4

Bianco
zmenka
Bianco
zmenka

246 588,22

r. 2030

165 000 €

variabilná

0

r. 2018

129 121,28 €

2,5

29 366,28

r. 2020

716 998,46 €

1,0

505 791,22

r. 2026

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
Kultúrno-informačné centrum:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok

149 864,87 €
147 530,08 €
- 2 333,99 €

Technické služby Veľký Šariš:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok

392 654,39 €
387 875,68 €
- 4 778,71 €

z toho:
Hlavná činnosť:
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

366 272,90 €
361 283,13 €
- 4 989,77 €

Podnikateľská činnosť:
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

26 381,49 €
26 592,55 €
211,06 €

Vlastná
zmenka
Bianco
zmenka
Bianco
zmenka
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Mesto v roku 2018 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 08/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta v znení neskorších VZN č.1/2015, VZN č. 3/2014, VZN č. 8/2007, VZN
č. 7/2012 a VZN č. 8/2016 právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie na :
- bežné výdavky na .....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Klub ľudových tradícií
FC Pivovar
TJ Slavoj
Občianske združenie Stará škola Kanaš
OZ Občiansky klub Veľký Šariš
ŠK TAEKWON-DO Delta
Folklórne združenie Kanaš
Žrebčinec Veľký Šariš SK, s.r.o.
Tanečné divadlo Bodies
Dopravný podnik mesta Prešov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 400
19 000
20 200
900
600
800
400
400
1 900
155 419

1 400
19 000
20 200
900
600
800
400
400
1 900
170 839,47

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15 420,47

-4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN č 8/2007,VZN č. 7/2012
a VZN č. 8/2016.
Dotácia pre Dopravný podnik mesta Prešov bola poskytnutá na základe zmluvy o výkone vo
verejnom záujme na základe cestného zákona.

10. Podnikateľská činnosť
V roku 2018 Mesto Veľký Šariš prevádzkuje podnikateľskú činnosť na hrade Šariš.
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok – zisk

3 289,37 €
3 363,18 €
73,81 €

Inventarizáciou finančného majetku boli zistené inventarizačné rozdiely. Na účte pre PČ bol
zistený rozdiel v sume 988,73 €. Mzdové a odvodové povinnosti zamestnancov neboli uhrádzané
z bankového účtu podnikateľskej činnosti. Finančné prostriedky boli vrátené na bežný účet mesta
dňa 28.3.2019.
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým
poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Základná škola Veľký
ŠarišMaterská škola Veľký
Šariš
Základná umelecká škola
Veľký Šariš
Centrum sociálnych
služieb

140 236,88

140 220,74

16,14

378 587,00

378 454,16

132,84

368 190,00

368 173,53

16,47

280,00

251,10

28,90

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Základná škola Veľký
Šariš/bežný transfer
Materská škola Veľký
Šariš

1 000 803,92

996 933,92

3 870,00

12 810,60

12 724,60

86,00

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2017.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Kultúrno – informačné
centrum Veľký Šariš
Technické služby Veľký
Šariš

132 378,00

132 378,00

0,00

344 248,60

314 455,72

29 792,88
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Kultúrno – informačné
centrum Veľký Šariš
Technické služby Veľký
Šariš

892,46

892,46

0,00

-

-

-

Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

Kultúrno-informačné
centrum
Technické služby Veľký
Šariš

13 805,97

11 175,00

2 630,97

41 754,74

39 034,43

2 720,31

- prostriedky vlastné

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Ministerstvo Konzervácia a čiastočná obnova hradu
kultúry SR
Šariš – bežné výdavky
c)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

35 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

35 000,00

0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
Tu som skončila
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

-5-
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala:
Mgr. Magdaléna Pištejová

Vo Veľkom Šariši dňa 3. mája 2019

Predkladá:
JUDr. Viliam KALL.

