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Stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

k návrhu Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2017.  

 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 2018 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  339.008 € s plnením 114 %  

skutočné výdavky  boli 1.090.060 € s plnením 97 %. 

V oblasti bežného rozpočtu boli skutočné príjmy  14.481.141 € s plnením 106 %, 

skutočné výdavky boli 12.493.258 € s plnením 93 %. 

V oblasti finančných operácii boli skutočné príjmy 201.143 € s plnením 11 %, 

skutočné výdavky 1.023.511 € s plnením 98  %. 

Príjmy celkom boli 15.021.292 € s plnením 96 %, výdavky celkom 14.606.829 € 

s plnením 93 %. Čo sa týka porovnania skutočných príjmov a výdavkov z konca 

hospodárskych rokov 2015,2016 a 2017 tie zohľadňuje nasledujúca tabuľka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               (eur) 

Celkové príjmy 

skutočné 2015 2016 

 

2017 

Kapitálové príjmy 9.824.751 613.749 339.008 

Bežné príjmy 12.681.731 13.748.389 14.481.141 

Finančné operácie           2.525.806                93.953 201.143 

Príjmy spolu 25.032.288 14.456.091 15.021.292 

    

 

                                          

 

Celkové výdavky 

skutočné 2015 2016 

 

2017 

Kapitálové výdaje 13.318.119 381.792 1.090.060 

Bežné výdaje 11.353.967 11.871.909 12.493.258 

Finančné operácie 360.202 946.319 1.023.511 

Výdavky spolu 25.032.288 13.200.020 14.606.829 
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Rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2017 bol schválený uznesením č. 

140/2016, prijatým na verejnom zasadnutí MsZ dňa 1.12.2016. Jednotlivé zmeny rozpočtu 

boli potom nasledovne, prostredníctvom rozpočtových opatrení priebežne schvaľované a  

ukladané jednotlivými uzneseniami nasledovne: 

▪ I. zmena rozpočtu -  uznesením MsZ č. 3/2017 zo dňa 26.1.2017 

▪ II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 24/2017 zo dňa 17.3.2017 

▪ III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ  č. 36/2017 zo dňa 22.5.2017 

▪ IV. zmena rozpočtu –uznesením MsZ č. 81/2017 zo dňa 28.9.2017 

▪ V. zmena rozpočtu – uznesením MsZ č. 111/2017 zo dňa 11.12.2017 

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 53.936.387,57 eur, zostatková hodnota na strane 

pasív taktiež 53.936.387,57 eur. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 je teda vo 

svojich zostatkových hodnotách vyrovnaná.  

Pohľadávky: 

Inventarizácia účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky 

314 25 91 – Správa nebyt. Priestorov Jadran:        1.957,80€ 

V tom: Veolia Energia s.r.o.                      1.783,60€ 

 VEOLIA –Stredoslov. vodárenská spoločnosťa.s.          174,00€ 

Spolu za účet 314  k 31.12.2017 v € :                                                             1.957,80€    

 

Inventarizácia účtu 315 – Ostatné pohľadávky 

315 2   51-   Pohľadávky za zmluvné úroky z omeškania           807,00€ 

315 23  5-    Ostatné pohľadávky krátkodobé       20.571,14€ 

Spolu za účet 315  k 31.12.2017 v € :                                                            21.378,14€    

 

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 :                  41.968,01€                                                                

318 20 31 – Poplatky za TKO min. r.:        29.451,33€ 

318 21      - KZ predaj DHM a DNM               98,00€ 

318 21 11 – Prenájom stojiská :                                                                                      226,00€                                                              

318 21 12 – Prenájom MsKC :                                             4,45€ 

318 21 14 – Prenájom Administratívna budova :                                                      15.027,99€ 

318 21 16 – Prenájom MsKC krátkodobé:          1.278,06€ 

318 21 20 – Nájomné byty Sever:                      2.108,11€ 

318 21 30-   Pohľ. zo zmlúv zriaď. vec. bremena:                    5.331,42€ 

318 21 5 –   Nájomné pozemky :                                                                 5.233,55€  
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318 21 6 -   KZ pozemky:                                                                     159,36€ 

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

318 23 5 –   NZ Dom seniorov:           6.973,46€ 

318 23 0 –   KZ  za odkúpené byty :                                                                 47.569,62€  

318 25 1 5- SP stav. úrad, reklamy :              150,00€        

318 25 0 –   KZ garsónky Hron:           1.580,34€ 

318 25 1 -    SP stav. úrad, reklamy:               780,00€ 

318 25 3 -    SP matričný úrad:                16,50€ 

318 26 0 –   Nájomné za byty – ostatné:                   20.726,71€  

318 26 1 –   Nájomné za BD č.1:           6.831,03€                        

318 28 – Nájomné za byty Jadran :                                                                            35.306,89€ 

318 29 – Pohľadávky za OF :                   231.122,91€ 

Spolu za účet 318 k 31.12.2017 v € :                                                                      453.052,44€       

 

Inventarizácia účtu 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC 

Účet :   

 319 20 1 -   Daň za psa :                               9.804,85€ 

 319 20 2 -   Daň zo stavieb:                                                                                     122.198,05€ 

 319 20 4 -   Daň za predajné automaty :                                                                          -65,00€ 

 319 20 6 -   Daň za ubytovanie :                                                                                  5.681,75€                    

 319 21 1 –  Daň z pozemkov :                                                                                   10.212,01€ 

 319 21 2 -   Daň za verejné priestranstvo :                                                                  6.727,69€    

 319 21 3 -   Daň z bytov:                      31.212,06€                                               

 319 23 3 -   Daň za nevýherné hracie prístroje :                                                          1.529,95€                                             

Spolu za účet 319  k 31.12.2016 v €                                                                        187.301,36€  

 

Inventarizácia účtu 335  - Pohľadávky voči zamestnancom 

Účet: 

335 20 - Pohľadávky voči zamestnancom    :    133,76€                    

Spolu za účet 335  k 31.12.2017 v €                                                                               133,76€

   

Krátkodobé pohľadávky spolu k 31.12.2017             

pohľadávky účet Eur 

 314      1.957,80 

 315    21.378,14 

  318  453.052,44 

      319  187.301,36 

     335         133,76 

     372      3.954,89 

SPOLU 

 

 667.778,39 

 

Záväzky k 31.12.2017 
 

záväzky účet eur 

rezervy zákonné dlhodobé 451  €     120.706,07 

ostatné krátkodobé rezervy 459  €       83.450,68 

zúčtovanie rozpočtu obce a VUC 357  €            538,08 

ostatné dlhodobé záväzky 479  €  2.017.273,93 

záväzky zo SF 472  €         9.491,47 



 

 5 

dodávatelia 321  €     135.156,52 

prijaté preddavky  324  €         1.972,20 

ostatné záväzky 325  €       71.813,26 

iné záväzky 379  €       56.495,42 

zamestnanci 331  €     115.015,41 

zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 336  €       77.929,23 

daň z príjmov 341  €            823,94 

ostatné priame dane 342  €       15.770,64 

bankové úvery dlhodobé 461  €  2.124.942,16 

bežné bankové úvery 461  €     207.300,00 

SPOLU    €  5.038.679,01 

4. Údaje o stave a vývoji dlhu 

 

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2017 splácalo 4 úvery a pôžičku z Audiovizuálneho 

fondu. Najstarší úver na výstavbu bytového domu č.1 v OTP banke, ktorý bol  prijatý 

uznesením MsZ č.130/1997, doba splácania do 10/2017. Najväčší úver, ktorý mesto má sa 

týka rekonštrukcie verejného osvetlenia v ČSOB, ktorý bol prijatý uznesením č.134/2008 

a uznesením č.75/2009. Tretí úver bol prijatý uznesením č.134/2009 na rekonštrukciu Domu 

pre seniorov. 

V roku 2014 mesto prijalo na základe uznesenia č.101/2014 z Audiovizuálneho fondu 

pôžičku na digitalizáciu kina v sume 32 800, s trojročnou splatnosťou. 

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

jednotiek – stavba „Sever“. V roku 2015 bol čerpaný štvrtý 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. 
                                ( v euro) 

Poskytovateľ úveru/ účel Stav k 31.12.2016 Splátka istiny Stav k 31.12.2017 

Audiovizuálny fond/ 

Digitalizácia kina 
10 800,00 € 10 800,00 € 0,00 € 

Úver OTP /bytový dom B1 51 386,29 € 51 386,29 € 0,00 € 

Úver ŠFRB/Byty Sever 1 697 248,96 € 35 588,46 € 1 661 660,50 € 

Úver ŠFRB /Dom seniorov 325 044,11 € 12 274,21 € 312 769,90 € 

Úver ČSOB refinancovaný 

úverom z VUB /Verejné 

osvetlenie 

2 540 766,16 € 208 524,00 € 2 332 242,16 € 

Spolu: 4 625 245,52 € 318 572,96 € 4 306 672,56 € 

 

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 je vo výške 17%. 

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

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

Súčasťou ich rozpočtu je aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. V roku 2017 príspevok 

zriaďovateľa, teda mesta bol vo výške 378.000.- eur a MsKC ju čerpalo po zmenách vo výške 

409.850 eur. 

Údaje o plnení rozpočtu 

                                                                                                                                                        ( v euro)  

Bežný rozpočet Schválený Upravený Plnenie k 31.12.2017 % 

Príjmy 503 363,00 679 724,39  679 724,39  100% 

v tom:  Nedaňové príjmy, granty a transfery 503 363,00 679 724,39 614 611,71  100% 

Príjmy z ostatných finančných operácií 0,00 30 401,64  30 401,64 100% 

Výdavky 503 363,00 710 126,03   710 126,03   100% 

 

Mestské kultúrne centrum vykázalo za rok 2017  zo svojej hlavnej činnosti  kladný 

výsledok hospodárenia vo výške 3 419,53 Eur  v podmienkach plnenia nákladov v objeme  

683 839,31 Eur a dosiahnutím výnosov v objeme 687 258,84  Eur.  Kladný  výsledok 

hospodárenia  bude  preúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

z minulých  účtovných období.   

Činnosť MsKC bola v roku 2017 zabezpečovaná predovšetkým transferom z  rozpočtu 

mesta, z časti z  vlastných zdrojov a  sponzorských príspevkov. Údaje o plnení rozpočtu 

MsKC za rok 2017 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou sa členenia 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. na MHD Dotácia na MHD         108 409,95 

 
b) V zmysle zmluvy o finančnom príspevku                                                                                               ( v euro)                                              

Prijímateľ dotácie Účel Suma 

Technické služby s.r.o Dotácia na prevádzku športovej haly 30 000,00 

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

OZ Šašovčan Dotácia na činnosť futbalového klubu 1 300,00 

Technické služby s.r.o Dotácia na prevádzku futbalového štadióna 52 000,00 

Sport Trend s.r.o Dotácia na prevádzku zimného štadióna 17 500,00 

Občianske združenie Cyklistika 2017 
Dotácia na Majstrovstvá SR a ČR v cestnej 

cyklistike 
10 000,00 

FK Pohronie  Dotácia na prevádzku futbalového štadióna      52 000,00 

FK Pohronie Dotácia na činnosť futbalového klubu 52 000,00 

MŠK s.r.o Dotácia na činnosť MŠK  77 000,00 

Slovenský červený kríž Dotácia na rozvoz stravy 1 958,00 

OZ Zažiar Dotácia na činnosť materského centra 6 500,00 

Technické služby s.r.o Dotácia na prevádzku plavárne a kúpaliska 212 749,00 
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c) Dotácie v zmysle VZN poskytnuté právnickým osobám                                                                        ( v euro) 

Prijímateľ dotácie Účel dotácie Suma Poznámka 

Oblastná organizácia Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov Žiar 

nad Hronom 

Na činnosť 400,00 Zúčtované 

Únia žien Slovenska Na činnosť 350,00 Zúčtované 

Klub Jiu Jitsu Žiar nad Hronom 
Účasť na MS v Spojených arabských 

emirátov 
600,00 Zúčtované 

Stredoeurópske startup centrum o.z. Projekt Start up po žiarsky 250,00 Zúčtované 

VOLEJBAL Žiar nad Hronom 
úhrada časti nákladov - medzinárodný 

turnaj v Mníchove 
300,00 Zúčtované 

Bytové spoločenstvo domu č. 489 
Odvodnenie  chodníka pred vchodom 

do  domu a oprava poškodenej dlažby 
486,12 Zúčtované 

Bytové spoločenstvo domu č. 493 Sadovnícka úprava pred BD 942,80 Zúčtované 

Stavebné bytové družstvo - Bytový 

dom 505/112 

Kamerový systém - ochrana pre náš 

dom 
1 000,00 Zúčtované 

BYTOVÉ SPOLOČENSTVO DOMU 

č. 534 
Rekultivácia zelene pred BD 534 1 700,00 Zúčtované 

Bytové spoločenstvo domu 335 Obnova okolia bytového domu 2 000,00 Zúčtované 

Bytové spoločenstvo domu č. 456 
Rekultivácia trávnatých plôch pri BSD 

456 
2 500,00 

Nezúčtované - 

vrátené v roku 

2018 

Bytové spoločenstvo domu 451 Úprava vstupov do bytového domu 451 3 300,00   

Bytové spoločenstvo domu 370 Skrášľovanie a zveľaďovanie BS 1 800,00 

Nezúčtované - 

vrátené v roku 

2018 

Bytové spoločenstvo domu 333 Skrášľovanie a zveľaďovanie BS 2 500,00   

Bytové spoločenstvo domu 395 Úprava okolia domu a vstupov 2 800,00 

Nezúčtované – 

prebieha správne 

konanie vo veci 

vrátenia dotácie 

Občianske združenie Horné Opatovce 

Na úhradu výdavkov spojených s 

vypracovaním projektovej 

dokumentácie  pre rekonštrukciu 

kostolnej veže Kostola sv. Vavrinca v 

Horných Opatovciach 

1 600,00 Zúčtované 

Občianske združenie Folklórny súbor 

Hron 

 60. výročie založenia folklórneho 

súboru Hron   
1 500,00 Zúčtované 

Základná škola s materskou školou Š. 

Moysesa 

Živý Betlehem na námestí v Žiari nad 

Hronom 
400,00 Zúčtované 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku 

Kremnica, dcérocirkev ZH 

dokončenie Evanjelického centra v 

Žiari nad Hronom 
1 600,00 Zúčtované 
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7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.  

         ( v euro) 

Názov  položky Suma 

Náklady   

Mzdové náklady                429,12 

Zákonné sociálne poistenie  151,2 

Opravy a udržiavanie 47,2 

Ostatné finančné náklady 28,44 

Splatná daň z príjmov 823,94 

Náklady spolu: 1479,9 

Výnosy   

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 4 579,52 

Výnosy spolu:        4 579,52 

Výsledok hospodárenia po zdanením:          3 099,62 

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 2017 

                                                                                                                                                             ( v euro ) 

Názov 
Schválený  

 2017 

Upravený Skutočnosť 

stav k 31.12.2017 
stav k 

31.12.2017 

Bežné príjmy  12 395 390,00 13 587 211,00 14 481 141,36 

Bežné výdavky 12 395 390,00 13 428 211,00 12 493 258,42 

Saldo bežného rozpočtu 0,00 159 000,00 1 987 882,94 

Kapitálové príjmy 0,00 296 000,00 339 007,24 

Kapitálové výdavky  375 050,00 1 122 450,00 1 090 059,69 

Saldo kapitálového rozpočtu -375 050,00 -826 450,00 -751 052,45 

Finančné operácie príjmové 1 256 850,00 1 749 250,00 201 142,81 

Finančné operácie výdavkové 881 800,00 1 081 800,00 1 023 511,45 

Saldo finančných operácií 375 050,00 667 450,00 -822 368,64 

Celkové príjmy spolu 13 652 240,00 15 632 461,00 15 021 291,41 

Celkové výdavky spolu 13 652 240,00 15 632 461,00 14 606 829,56 

Účtovný prebytok/schodok 0,00 0,00 414 461,85 

Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po vylúčení 

FO 
-375 050,00 -667 450,00 1 236 830,49 

 

Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2017, 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 prebytok v sume  1 236 830,49 eur. 

 

Tvorba rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za rok 2017 je navrhnutá vo výške  

256 586,38 Eur.  

Z výsledku hospodárenia pre účely tvorby peňažných fondov sa vylučujú prostriedky 

v zmysle §16, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z prostriedky zo ŠR, účelovo určené pre základné 

školy na „dopravné pre dochádzajúcich žiakov“  v sume 538.08 Eur, ktoré môžu byť použité 

do 31.3.2018. Výšku prostriedkov určených pre tvorbu peňažných fondov tiež ovplyvňuje 

záporné saldo z finančných operácii v sume 822 368,64 Eur: Pre účely tvorby fondov mesta 
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sa z príjmových finančných operácii vylučujú zapojené prostriedky z príjmu zo zábezpeky, 

z príjmu do fondu opráv bytového hospodárstva, príjem zo školského stravovania v školských  

jedálňach. 
Tabuľka: Prostriedky pre tvorby RF - výpočet 

 Výsledok hospodárenia za rok 2017 v zmysle § 10 ods.3 pism. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z.z 1 236 830,49 

Saldo z finančných operácii -822 368,64 

VH bez Finančných operácii 414 461,85 

Príjmové finančné operácie vylúčené tvorby mimorozpočtových fondov 

mesta - 

 z toho:   

Stravné z roku 2016 – školské jedálne 73 601,52 

Zábezpeky – bytového hospodárstvo 37 378,47 

Fondov opráv – bytové hospodárstvo 46 357,40 

Prostriedky vylúčené z rozdelenia do mimorozpočtových fondov mesta v 

zmysle zákona 5836§16, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z - 

Bežný transfer na dopravné 538,08 

Prostriedky na rozdelenie do mimorozpočtových fondov z VH 2017  256 586,38 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, vyjadrujem pred zákonným zverejnením 

záverečného účtu mesta  Žiar nad Hronom za rok 2017, súhlas s jeho celoročným 

hospodárením bez výhrad.  

 

V Žiari nad Hronom, dňa 16.4.2018                                                               

        Ing. Eva Vincentová 

        HKM 
 


