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Stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

k návrhu Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2018.  

 Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov 

charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný kalendárny rok, ktorého 

povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Odborné stanovisko k danej problematike – ako hlavný kontrolór – predkladám v súlade s  § 

18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie 

všetkých tých aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo 

zákona disponovať. Jednotlivé jeho kroky možno zostaviť do nasledovnej postupnosti: 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom 

1.1 Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi     

Možno konštatovať, že návrh záverečného účtu Mesta Žiar nad Hronom je z tohto uhla 

pohľadu v plnom súlade s požadovanými právnymi normami, ktoré jeho zostavenie odborne a 

právne definujú a podmieňujú, a to predovšetkým so zákonom č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, konkrétne § 16 ods. 5. Preukázateľne obsahuje: 

• rozpočet mesta Žiar nad Hronom v členení podľa  § 10 ods. 3 citovaného zákona v 

súlade s rozpočtovou klasifikáciou a to vnútorne členený na bežné príjmy, bežné 

výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a finančné operácie 

• bilanciu aktív a pasív  

• prehľad o stave a vývoji dlhu  

• údaje o hospodárení príspevkovej organizácie – Mestské kultúrne centrum  

• prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom v členení 

podľa jednotlivých príjemcov 

• údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

• hodnotenie plnenia programov mesta 

Treba spomenúť, že popri zákone č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, pri zostavovaní záverečného účtu mesta boli plne zohľadnené aj ustanovenia 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č.597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace 

právne predpisy.  

 

1.2 Overenie účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtového hospodárenia audítorom 

Mesto Žiar nad Hronom v súlade s ustanovením § 16 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, má povinnosť dať si overiť účtovnú závierku. 

Účtovná závierka bola overená podľa zákona nezávislým audítorom. 

  

1.3 Zverejnenie návrhu záverečného účtu mesta zákonným spôsobom 

 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený 10. aprila 2019 na úradnej tabuli  mesta 

Žiar nad Hronom v zákonom stanovenej lehote , t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením 
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v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods.9 zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

1.4 Hospodárenie a finančné vzťahy mesta vo vzťahu k okolitým subjektom 

V súlade  s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

hovoriacom o tom, že mesto musí finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných 

vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám 

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, ako i 

usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k 

rozpočtom vyšších územných celkov, možno konštatovať, že všetky tieto vzťahy boli riadne 

vysporiadané a zúčtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a zákonom č 523/2004 Z.z. a rozpočtových pravidlách verejnej správy  v znení 

neskorších predpisov. 

Rovnako možno konštatovať, že návrh záverečného účtu bol zostavený a predložený 

v súlade so všeobecne záväznými predpismi a obsahuje všetky zákonné náležitosti, vrátane 

formálnej stránky návrhu a jeho predpísanej štruktúry.   

2. Plnenie rozpočtu mesta  

 

Ako bolo uvedené v bode 1 tejto správy, rozpočet mesta Žiar nad Hronom je v zmysle  

§ 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v 

súlade s rozpočtovou klasifikáciou vnútorne členený na kapitálové príjmy, kapitálové 

výdavky, bežné príjmy, bežné výdavky  a finančné operácie. 

V oblasti kapitálového rozpočtu boli skutočné príjmy  794.648 € s plnením 119 %  

skutočné výdavky  boli 4.771.583 € s plnením 82 %. 

V oblasti bežného rozpočtu boli skutočné príjmy  15.666.433 € s plnením 107 %, 

skutočné výdavky boli 13.824.210 € s plnením 95 %. 

V oblasti finančných operácii boli skutočné príjmy 2.906.804 € s plnením 52 %, 

skutočné výdavky 326.105 € s plnením   86 %. 

Príjmy celkom boli 19.367.886 € s plnením 92 %, výdavky celkom 18.921.898 € 

s plnením 90,8 %. Čo sa týka porovnania skutočných príjmov a výdavkov z konca 

hospodárskych rokov 2016,2017 a 2018 tie zohľadňuje nasledujúca tabuľka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               (eur) 

Celkové príjmy 

skutočné 2016 2017 

 

2018 

Kapitálové príjmy 613.749 339.008 794.648 

Bežné príjmy 13.748.389 14.481.141 15.666.433 

Finančné operácie 93.953 201.143 2.906.804 

Príjmy spolu 14.456.091 15.021.292 19.367.886 

    

 

                                          

 

Celkové výdavky 

skutočné 2016 2017 

 

2018 

Kapitálové výdaje 381.792 1.090.060 4.771.583 

Bežné výdaje 11.871.909 12.493.258 13.824.210 

Finančné operácie 946.319 1.023.511 326.105 

Výdavky spolu 13.200.020 14.606.829 18.921.898 
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Rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2018 bol schválený uznesením č. 

109/2017, prijatým na verejnom zasadnutí MsZ dňa 11.12.2017. Jednotlivé zmeny rozpočtu 

boli potom nasledovne, prostredníctvom rozpočtových opatrení priebežne schvaľované a  

ukladané jednotlivými uzneseniami nasledovne: 

▪ I. zmena rozpočtu -  uznesením MsZ č. 3/2018 zo dňa 22.2.2018 

▪ II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 18/2018 zo dňa 26.4.2018 

▪ III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ  č. 41/2018 zo dňa 25.6.2018 

▪ IV. zmena rozpočtu –uznesením MsZ č. 61/2018 zo dňa 28.8.201 

▪ V. zmena rozpočtu – uznesením MsZ č. 98/2018 zo dňa 10.12.2018 

V zmysle VZN 1/2008 boli uskutočnené presuny v rámci jednotlivých programov na základe 

rozhodnutia primátora mesta. 

Realizácia všetkých vyššie uvedených zmien rozpočtu prebehla v súlade s platnými 

citovanými uzneseniami a bola vykonaná oprávneným orgánom podľa § 14 ods. 1 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako i formou rozpočtových opatrení  podľa 

§ 14 ods. 2 toho istého zákona.  

Z dôvodu, že návrh záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom obsahuje pomerne 

prehľadné a podrobné členenie príjmov i výdavkov mesta podľa jednotlivých kategórii 

ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a moje závery z kontroly plnenia rozpočtu sú 

identické so závermi tohto návrhu, nebudem ich v tejto kapitole už bližšie špecifikovať.   

 

3. Bilancia aktív a pasív 

Zostatková hodnota na strane aktív je 54.756.647,42 eur, zostatková hodnota na strane 

pasív taktiež 54.756.647,42 eur. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 je teda vo 

svojich zostatkových hodnotách vyrovnaná.  

Pohľadávky: 

 

Inventarizácia účtu 315 – Ostatné pohľadávky 

315 2   51-   Pohľadávky za zmluvné úroky z omeškania        1.168,00€ 

315 23  5-    Ostatné pohľadávky krátkodobé       27.408,24€ 

Spolu za účet 315  k 31.12.2018 v € :                                                            28.576,24€    

 

Dokladová inventarizácia účtu 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC 

a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC 

Účet : 

318 20 3    – Poplatky za TKO :                  45.426,81€                                                                

318 20 31 –  Poplatky za TKO min. r.:        28.470,38€ 

318 20 40-   Pohľadávky za DOS                                                                                     97,48€ 

318 21 11 – Prenájom stojiská :                                                                                      250,23€                                                              

318 21 12 – Prenájom MsKC :                                      2.051,57€ 

318 21 14 – Prenájom Administratívna budova :                                                        9.617,82€ 

318 21 15-   Prenájom tržnica:                                                                                          50,00€ 

318 21 16 – Prenájom MsKC krátkodobé:          1.312,26€ 

318 21 20 – Nájomné byty Sever:                      3.448,28€ 

318 21 5  -   Nájomné pozemky:                                                                 5.842,78€ 

318 22    -    Popl. z predaja alkohol. a tabak. výrobkov:                   1.258,70€ 

318 23 5 –   NZ Dom seniorov:           7.296,87€ 

318 23 0 –   KZ  za odkúpené byty :                                                                   2.597,12€  



 

 4 

318 24    -   Pohľadávky za územný plán:                                                                       200,00€        

318 25 0 –   KZ garsónky Hron:           1.557,92€ 

318 25 1 -    SP stav. úrad, reklamy:               255,00€ 

318 26 0 –   Nájomné za byty – ostatné:                   20.667,69€  

318 26 1 –   Nájomné za BD č.1:           7.259,67€                        

318 28 – Nájomné za byty Jadran :                                                                            37.887,85€ 

318 29 – Pohľadávky za OF :                      1.378,55€ 

Spolu za účet 318 k 31.12.2018 v € :                                                                      176.926,98€       

 

Inventarizácia účtu 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC 

Účet :   

 319 20 1 -   Daň za psa :                              10.778,25€ 

 319 20 2 -   Daň zo stavieb:                                                                                     118.349,28€ 

 319 20 6 -   Daň za ubytovanie :                                                                                  6.190,09€                    

 319 21 1 –  Daň z pozemkov :                                                                                   14.629,34€ 

 319 21 2 -   Daň za verejné priestranstvo :                                                                  6.510,62€    

 319 21 3 -   Daň z bytov:                      45.476,42€                                               

 319 23 3 -   Daň za nevýherné hracie prístroje :                                                          1.679,95€                                             

Spolu za účet 319  k 31.12.2018 v €                                                                        203.613,95€  

 

Inventarizácia účtu 335  - Pohľadávky voči zamestnancom 

Účet: 

335 20 - Pohľadávky voči zamestnancom    :     76,87€      

335 21 –Pohľadávky PHL ZH  237 CA:                                                                           80,52€             

Spolu za účet 335  k 31.12.2018 v €                                                                               157,39€ 

 

Inventarizácia účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo verejnej správy 

Účet: 

372 21 – Posk. Transfer mimo VS – dar. zmluvy:                                                        3.000,00€ 

Spolu za účet 372  k 31.12.2018 v €                                                                            3.000,00€        

 

 Inventarizácia účtu 378 – Iné pohľadávky 

Účet: 

378 2 – Iné pohľadávky:                                                                                                  626,69€ 

378 21 –Poskytnuté preddavky energie-Sever:                                                           36.184,71€ 

378 23- Poskytnuté preddavky energie-Dom seniorov:                                              10.091,35€ 

378 25- Poskytnuté preddavky energie a vody-Jadran PČ:                                          1.972,20€ 

378 26- Poskytnuté preddavky energie- STS:                                                             16.559,07€ 

378 28 -Poskytnuté preddavky energie-BH-Jadran:                                                   42.124,53€ 

Spolu za účet 378  k 31.12.2018 v €                                                                        107.558,55€                                                                                                                                                                                        

   

Krátkodobé pohľadávky spolu k 31.12.2018             

pohľadávky účet Eur 

 315    28.576,24 

 318  176.926,98 

      319  203.613,95 

      335         157,39 

     372      3.000,00 

     378  107.558,55 

SPOLU  519.833,11 
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Záväzky k 31.12.2018 
 

záväzky účet eur 

rezervy zákonné dlhodobé 451  €     118.294,67 

ostatné krátkodobé rezervy 323  €     156.121,95 

zúčtovanie rozpočtu obce a VUC 357  €      81.266,82 

ostatné dlhodobé záväzky 479  €  1.938.416,22 

dlhodobé prijaté preddavky 475  €         3.913,53 

záväzky zo SF 472  €         4.516,53 

dodávatelia 321  €     136.148,47 

prijaté preddavky  324  €     120.801,02 

ostatné záväzky 325  €       48.898,26 

iné záväzky 379  €       66.672,90 

zamestnanci 331  €     121.373,22 

zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 336  €       81.100,40 

daň z príjmov 341  €              35,53 

ostatné priame dane 342  €       17.309,93 

daň z pridanej hodnoty 343  €            161,00 

bankové úvery dlhodobé 461  €  4.445.420,00 

bežné bankové úvery 461  €     440.633,28 

SPOLU    €  7.781.083,73 

4. Údaje o stave a vývoji dlhu 

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2018 splácalo štyri úvery. V roku 2018 na základe 

uznesenia č. 62/2018 zo dňa 28.8.2018 MsZ odsúhlasilo čerpanie  úveru v celkovej sume 

2.800.000,00 Eur zo Slovenskej sporiteľni a.s. na kúpu biskupského kaštieľa v Žiari nad 

Hronom. Splatnosť úveru je 12 rokov. 

V roku 2014 MsZ schválilo uznesením č. 141/2014 investičný zámer – kúpu 48 bytových 

jednotiek – stavba „Sever“. V roku 2015 bol čerpaný úver na kúpu bytov „Sever“.  

Uznesením č. 2/2015 MsZ súhlasilo s prijatím záväzku Mesta Žiar nad Hronom vyčleňovať 

finančné prostriedky v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania poskytnutého úveru zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania počas celej doby jeho splatnosti, t.j. 40 rokov pri úrokovej 

sadzbe 1 % v budúcich rokoch. 

Tretí úver sa týka rekonštrukcie verejného osvetlenia a je čerpaný v ČSOB. Bol prijatý 

uznesením MsZ č. 134/2008 a uznesením MsZ č. 75/2009. Štvrtý úver bol prijatý uznesením 

MsZ č. 134/2009 na rekonštrukciu Domu pre seniorov. 

                   ( v euro)  

Poskytovateľ úveru/ účel Počiatočný stav Splátka istiny Stav k 31.12.2018 

Úver Slovenská sporiteľňa / 

Kaštieľ 
2 800 000,00 € 38 888,88 € 2 761 111,12 € 

Úver ŠFRB/Byty Sever 1 661 660,50 € 35 861,20 € 1 625 799,30 € 

Úver ŠFRB /Dom seniorov 312 769,90 € 12 382,69 € 300 387,21 € 

Úver ČSOB refinancovaný úverom 

z VUB /Verejné osvetlenie 
2 332 242,16 € 207 300,00 € 2 124 942,16 € 

Spolu: 4 306 672,56 € 294 432,77 € 6 812 239,79 € 

 

Celkový dlh mesta Žiar nad Hronom podľa 17§ ods.7 zákona 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez 
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úverov zo ŠFRB na nájomné mestské byty, pripadajúci na bežné príjmy je vo výške 31%. 

V zmysle 17§ ods.6 hore uvedeného zákona dlh mesta nesmie presiahnuť výšku 60%.  Suma 

zaplatených úrokov z úverov bola vo výške 32 146,24 Eur.  

5. Hospodárenie príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta MsKC 

Mesto je zriaďovateľom jednej príspevkovej organizácie – Mestské kultúrne 

centrum), ktoré hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku 

hospodárenia (§24 ods. 1 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy). 

Súčasťou ich rozpočtu je aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. V roku 2018 príspevok 

zriaďovateľa, teda mesta bol vo výške 419.280.- eur a MsKC ju čerpalo po zmenách vo výške 

389.280 eur. 

Údaje o plnení rozpočtu 
 

 ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2018   

1. Údaje o plnení rozpočtu v                                                                                                                         €  

Bežný rozpočet Schválený Upravený Plnenie k 31.12.2018 % 

Príjmy 564 381,00 769 995,90  740 011,90  96% 

  v tom:  Nedaňové príjmy, granty a transfery 564 381,00 769 995,90   740 011,90  96% 

 Príjmy z ostatných finančných operácií 0,00 0,00  0,00 100% 

Výdavky 564 381,00 769 995,90        731 788,02   
   

95% 

 

Mestské kultúrne centrum vykázalo za rok 2018   zo svojej hlavnej činnosti  kladný 

výsledok hospodárenia  12 408,59  €  v podmienkach plnenia nákladov v objeme 729 712,08 

€ a dosiahnutím výnosov v objeme 742 120,67  €.  Kladný  výsledok hospodárenia  bude  

preúčtovaný na účet 428 – nerozdelený zisk minulého obdobia s prechodom do rezervného 

fondu účtovnej jednotky.  

Činnosť MsKC bola v roku 2018 zabezpečovaná predovšetkým transferom z  rozpočtu 

mesta, z časti z  vlastných zdrojov a  sponzorských príspevkov. Dôvodová správa MsKC 

obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu za rok 2018  v súlade s rozpočtovou klasifikáciou 

v členení na: 

▪ bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet 

▪ príjmové operácie 

Tieto údaje sa preberajú z  Finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy  Fin 

1-12. 

 

6. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom. 

 

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona 583/2004 o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov 

členení podľa jednotlivých príjemcov. 

 
a) V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme        

                                                                                                                                                     ( v euro) 

Prijímateľ dotácie Účel Suma 

SAD Zvolen a.s. Dotácia na MHD   141 499.97 

 
 
 
 
b) V zmysle zmluvy o finančnom príspevku                                                                                               (v euro)                                                                                                                                                                                                                                           
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Prijímateľ dotácie Účel Suma 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o 
Dotácia na prevádzku športovej haly 30 000,00 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o 

Dotácia na výdavky súvisiace s verejným 

obstarávaním na dostavbu Zimného štadióna 
30 000,00 

MŠK o.z. Dotácia na činnosť cyklistického klubu 3 000,00 

Sport Trend s.r.o Dotácia na prevádzku zimného štadióna 10 000,00 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o 
Dotácia na prevádzku futbalového štadióna   94 250,00 

FK Pohronie Dotácia na činnosť futbalového klubu 68 300.00 

MŠK s.r.o Dotácia na činnosť MŠK  90 500,00 

Slovenský červený kríž Dotácia na rozvoz stravy       1 487.60 

OZ Zažiar Dotácia na činnosť materského centra 6 500,00 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o 
Dotácia na dostavbu zimného štadióna 1 000 000,00 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o 
Dotácia na prevádzku plavárne a kúpaliska 231 665,37 

 

c) Dotácie a dary poskytnuté z rozpočtu mesta právnickým aj fyzickým osobám                                                                                      (v euro) 

Prijímateľ dotácie Účel Suma 

      

OZ ZAŽIAR Na činnosť Materského centra 6 500,00 

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, 

občianske združenie 
Na činnosť cyklistického oddielu 

3 000,00 

Únia žien Slovenska Na činnosť 200,00 

Bytové spoločenstvo domu č. 456 Vyasfaltovanie vstupných chodníkov 3 300,00 

Bytové spoločenstvo domu č.326 Úprava okolia domu 534,00 

Bytové spoločenstvo domu č. 491 Kamerový systém objektu 720,00 

Bytové spoločenstvo domu č. 495 Revitalizácia objektu bytového domu 918,00 

Bytové spoločenstvo domu č.440 Revitalizácia okolia domu  - Nová zeleň 1 190,00 

Bytové spoločenstvo domu č.353 Úprava vstupov do bytového domu 2 204,22 

Bytové spoločenstvo domu č.562 
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov bytového 

domu 1 873,62 

Bytové spoločenstvo domu č.341 Sadové úpravy - Revitalizácia zelene 2 229,45 

Bytové spoločenstvo domu č.412 Sadové úpravy - Revitalizácia zelene 2 305,03 

Pohronské osvetové stredisko 
Organizovanie podujatia - "Výtvarné spektrum - 

Jarný salón 2018" 
100,00 

Občianske združenie - Salus Vitalis 
Organizovanie podujatia - "Poučme sa z 

minulosti - Lešť 2018" 
100,00 

Sršňová Renáta Prvý občan mesta v roku 2018 70,00 

Oblastná organizácia Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov Žiar nad Hronom 
Organizovanie MDŽ pre členky SZPB 200,00 

Bernát Adam 
Organizovanie celoslovenského stretnutia 

otužilcov 
150,00 

Gáfriková Helena Odmena pri príležitosti Dňa učiteľov 200,00 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždáňa, 

s.r.o. 

Organizovanie medzinárodného futbalového 

turnaja  U10 
400,00 

Oblastná organizácia Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov Žiar nad Hronom 

Organizovanie v spomienkového zhromaždenia 

na Kališti 
200,00 

Beliančínová Zuzana Tímová štafeta "Beh od Tatier k Dunaju" 200,00 

Skladan Marián Organizácia podujatia "Búranie mýtov" 200,00 

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná 

organizácia Žiar nad Hronom 
Účasť členov na kultúrnom podujatí 250,00 
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Kaločai Zdeno Futbalový turnaj Rómov 150,00 

Hlôška Štefan 
Dar - reprezentácia a šírenie dobrého mena mesta 

Žiar nad Hronom 
300,00 

ŠAŠOVČAN, Občianske združenie Činnosť ochotníckeho divadla Šašovčan 500,00 

Základná škola s materskou školou Š. Moysesa "Živý Betlehém" na námestí 400,00 

Občianske združenie, Tanečno-športový klub 

STELLA 
účasť na ME v Latinsko-amerických tancoch 600,00 

Pleva Július 
Predstavenie moravskej reštaurácie v rámci 

Gastrofestu 
50,00 

Vargová Monika 
Predstavenie slovenskej reštaurácie v rámci 

Gastrofestu 
50,00 

Píšová Ľubomíra 
Predstavenie vietnamsej reštaurácie v rámci 

Gastrofestu 
50,00 

Kovalčíková Karin 
Predstavenie indickej reštaurácie v rámci 

Gastrofestu 
50,00 

Volfová Daniela 
Predstavenie francúzskej kaviarne v rámci 

Gastrofestu 
50,00 

Mlynáriková Patrícia 
Predstavenie ruskej reštaurácie v rámci 

Gastrofestu 
50,00 

BIKE RACING SLOVAKIA Organizácia preteku Pumpcup 200,00 

OZ ZAŽIAR Nákup cvičiacich pomôcok pre Úlik 300,00 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždáňa, 

s.r.o. 
Organizovanie športového podujatia 1260,00 

ELEMENTeam Realizácia projektu "Anjelský darček" 150,00 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 
Úhrada výdavkov na  poradenstvo pre rodiny s 

autistickým členom 
200,00 

 

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.  
                                                                                                                                                                (v euro) 

 

Názov  položky Suma 

Náklady   

Spotreba materiálu 10,5 

Opravy a udržiavanie 508,76 

Mzdové náklady 435,36 

Zákonné sociálne poistenie 153,6 

Ostatné finančné náklady 30,53 

Splatná daň z príjmov 35,53 

Náklady spolu: 1 174,28 

Výnosy   

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  1 307,95 

Výnosy spolu:        1 307,95 

Výsledok hospodárenia po zdanením:          133,67 

                                                                                                                                                            

Vykonávanie správy troch nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve obchodnej spoločnosti 

Jadrany s.r.o. 
 

 

 

 

 

1.5 Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia   

Výsledok hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2018        
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                                                                                                                                         (eur) 

Názov 
Schválený  

 2018 

Upravený Skutočnosť 

stav k 

31.12.2018 

stav k 

31.12.2018 

Bežné príjmy celkom 13 323 380,00 14 624 132,00 15 666 433,32 

Bežné výdavky celkom 13 323 380,00 14 624 132,00 13 824 209,79 

Sumár bežného rozpočtu 0,00 0,00 1 842 223,53 

        

Kapitálové príjmy celkom 0,00 593 821,00 794 648,32 

Kapitálové výdavky celkom 1 345 000,00 5 831 821,00 4 771 582,80 

Sumár kapitálového rozpočtu -1 345 000,00 -5 238 000,00 -3 976 934,48 

        

Finančné operácie príjmové 1 725 000,00 5 618 000,00 2 906 804,07 

Finančné operácie výdavkové 380 000,00 380 000,00 326 104,72 

Sumár finančných operácií 1 345 000,00 5 238 000,00 2 580 699,35 

        

Celkové príjmy spolu 15 048 380,00 20 835 953,00 19 367 885,71 

Celkové výdavky spolu 15 048 380,00 20 835 953,00 18 921 897,31 

Účtovný prebytok/schodok 0,00 0,00 445 988,40 

Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po 

vylúčení FO 
-1 345 000,00 -5 238 000,00 -2 134 710,95 

 

Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2018, v zmysle § 10 ods.3 

pism. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, je schodok v sume   2.134.710,95 Eur. Po pripočítaní sumáru 

finančných operácii v sume  2 580 699,35 Eur malo mesto Žiar nad Hronom účtovný 

prebytok v sume 445 988,40 Eur 

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo 

určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku a to na :  

- na dopravu v sume 649,54 EUR z MF SR; 

- na prevenciu kriminality 10 000,- EUR. z MF SR; 

- na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti 750,35 EUR z UPSVaR 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 63 884,93 EUR, na rekonštrukciu 

telocvične z MF SR 

- Na športové náradie v sume 734,00 EUR, z Úradu vlády SR. 

• nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume 64 286,32 EUR, (obec, RO); 

•  na program Erazmus v sume  5 246,00 EUR z prostriedkov EU; 

• nevyčerpané prostriedky z  fondu rozvoja bývania podľa zákona č.182/1993 Z.z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume 519,00 EUR; 

• exekúcie zo mzdového účtu v sume 729,19 Eur. 

Hore uvedené finančné prostriedky, ktoré sa vylučujú z tvorby mimorozpočtových fondov 

mesta boli v celkovej sume 146 801,29 Eur. Po odpočítaní uvedenej sumy od účtovného 

prebytku v sume 445 988,10 Eur. je zostatok finančných prostriedkov určených na tvorbu 



 

 10 

mimorozpočtových fondov mesta vo výške 299 187,11 Eur. Tieto prostriedky  navrhujeme na 

tvorbu:  

- Rezervného fondu v sume 178 595,21 EUR. 

- Fondu rozvoja bývanie v sume   120 591,90 EUR. 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, vyjadrujem pred zákonným zverejnením 

záverečného účtu mesta  Žiar nad Hronom za rok 2018, súhlas s jeho celoročným 

hospodárením bez výhrad.  

 

V Žiari nad Hronom, dňa 16.4.2019                                                              

        Ing. Eva Vincentová 

        HKM 
 


