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Stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

k návrhu Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2021.  
  

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 13. aprila 2022 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  727.384 € s plnením 112 % 

skutočné výdavky  boli 1.879.149 € s plnením 86 %. Medzi najvýznamnejšie investičné akcie 

patrili: rekonštrukcia mestskej krytej plavárne a rekonštrukcia budovy zariadenia pre seniorov 

„DOMOV PRI KAŠTIELI“. 

V oblasti bežného rozpočtu boli skutočné príjmy  18.236.822 € s plnením 103,9 %, 

skutočné výdavky boli 16.918.025 € s plnením 94 %. 

V oblasti finančných operácii boli skutočné príjmy 765.068 € s plnením 37 %, 

skutočné výdavky 553.531 € s plnením   106 %. 

Čo sa týka porovnania skutočných príjmov a výdavkov z konca hospodárskych rokov 

2019,2020 a 2021 tie sú uvedené v nasledovných tabuľkách: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové príjmy 

skutočné 2019 2020 

 

2021 

Kapitálové príjmy 1.559.593 501.443 727.384 

Bežné príjmy 16.838.893 16.924.259 18.236.822 

Finančné operácie 863.331 1.536.337 765.068 

Príjmy spolu 19.261.817 18.962.039 19.729.274 

    

 

                                          

 

Celkové výdavky 

skutočné 2019 2020 

 

2021 

Kapitálové výdaje 2.955.200 2.149.421 1.879.149 

Bežné výdaje 15.605.329 15.861.661 16.918.025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Finančné operácie 623.725 950.957 553.531 

Výdavky spolu 19.184.254 18.962.039 19.350.705 
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Rozpočet mesta Žiar nad Hronom pre rok 2021 bol zostavený v zmysle §10 zákona 

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

niektorých predpisov a schválený uznesením MsZ č.119/2020 zo dňa 10.12.2020. 

 

V priebehu roka 2021 boli v mestskom zastupiteľstve schválené nasledovné zmeny rozpočtu: 

 I. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.2/2021 zo dňa 25.2.2021. 

 II. zmena rozpočtu –  schválená uznesením MsZ č.22/2021 zo dňa 29.4.2021. 

 III. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.93/2021 zo dňa 23.9.2021. 

 IV. zmena rozpočtu – schválená uznesením  MsZ č.129/2021 zo dňa 9.12.2021. 

 

Rozpočet mesta bol tiež upravený rozpočtovými opatreniami o prostriedky zo štátneho 

rozpočtu a ostatné účelovo určené prostriedky, v zmysle §14 ods. 2b) a c) zákona č. 583/2004 

Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe rozhodnutia primátora mesta 

boli rozpočtovými opatreniami, v zmysle VZN 1/2008 a §14, ods. 2a) zákona 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uskutočnené presuny medzi položkami v 

rámci jednotlivých programov. Zmeny rozpočtu sú zaznamenané v operatívnej evidencii 

rozpočtových opatrení mesta v zmysle §14 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

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 47 289 983,32 eur, zostatková hodnota na strane 

pasív taktiež 47 289 983,32 eur. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 je teda vo 

svojich zostatkových hodnotách vyrovnaná.  

Pohľadávky: 

Inventarizácia účtu 311 – Odberatelia 

311 2 29 81-   Krátkodobé Jadran             540,40€ 

Spolu za účet 311  k 31.12.2021 :                                                                      540,40€    

 

Inventarizácia účtu 315 – Ostatné pohľadávky 

315 23  5-    Ostatné pohľadávky krátkodobé         1.841,14€ 

Spolu za účet 315  k 31.12.2021:                                                                     1.841,14€    

 

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

a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC 

Spolu za účet 318 k 31.12.2021:                                                                             254.197,49€       

 

Inventarizácia účtu 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC                                 

Spolu za účet 319  k 31.12.2021:                                                                             143.101,41€  

 

Inventarizácia účtu 335  - Pohľadávky voči zamestnancom 

Spolu za účet 335  k 31.12.2021:                                                                              12.290,58€    

 

 Inventarizácia účtu 378 – Iné pohľadávky 

Spolu za účet 378  k 31.12.2021:                                                                            127.013,99€                                                                                                                                                                                      
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Krátkodobé pohľadávky spolu k 31.12.2021           

pohľadávky účet Eur 

 311         540,40 

 315      1 841,14 

 318  254.197,49 

      319  143.101,41 

      335    12.290,58 

     378  127.013,99 

SPOLU   538.985,01 

 

Záväzky k 31.12.2021 
 

záväzky účet eur 

rezervy zákonné dlhodobé 451 €    108 703,43  

ostatné krátkodobé rezervy 323 €    202 198,98 

zúčtovanie rozpočtu obce a VUC 357 €    167 395,90 

ostatné dlhodobé záväzky 479 € 2 453 834,85 

dlhodobé prijaté preddavky 475 €           120,51 

záväzky zo SF 472 €      10 325,22 

dodávatelia 321 €    255 167,84 

prijaté preddavky  324 €    124 449,56 

ostatné záväzky 325 €      67 147,49 

iné záväzky 379 €      68 587,27   

zamestnanci 331 €    201 644,72 

zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 336 €    135 468,21 

ostatné priame dane 342 €      33 525,91 

zúčtovanie s Európskou úniou    371 €        4 220,00 

Transfery a zúč. mimo VS 372 €        3 644,01 

bankové úvery dlhodobé 461 € 2 709 270,16 

bežné bankové úvery 461 €    440 633,28 

Prijaté NFV od subjektov VS 273 €    414.250,00 

SPOLU   € 7 400 587,34 

4. Údaje o stave a vývoji dlhu 

 Mesto Žiar nad Hronom v roku 2021 čerpalo úver zo ŠFRB na rekonštrukciu budovy 

zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI.  

 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. 

 Úver na rekonštrukciu Domu seniorov bol prijatý uznesením MsZ č. 134/2009.  

 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. 
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 Ďalší úver sa týka rekonštrukcie verejného osvetlenia a bol pôvodne čerpaný v ČSOB. Bol 

prijatý uznesením MsZ č. 134/2008 a uznesením MsZ č. 75/2009 a v roku 2019 bol 

refinancovaný úverom z VÚB. 

 Mesto Žiar nad Hronom v roku 2020 čerpalo úver zo ŠFRB na rekonštrukciu budovy 

zariadenia pre seniorov Domov pri Kaštieli a návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva 

financií Slovenskej republiky na výpadok finančných prostriedkov z Výnosu dani 

poukázaných územnej samospráve, ktorý bude splácaný až od roku 2024 a  bol prijatý 

uznesením č.109/2020. 
Poskytovateľ úveru/ 

účel 

Počiatočný stav 

1.1.2021 

Čerpanie úveru v roku 

2021 
Splátka istiny Stav k 31.12.2021 

SFRB/DOMOV PRI 

KAŠTIELI 
212 823,55 490 585,69 16 712,74 686 696,50 

 ŠFRB/Byty Sever              1 552 748,01    0,00                    37 061,08                 1 515 686,93    

ŠFRB /Dom seniorov                 275 199,56    0,00                    12 782,14                    262 417,42    

Slovenská sporiteľňa / 

Kaštieľ 
             2 294 444,56    0,00                  233 333,28                 2 061 111,28    

VÚB /Verejné 

osvetlenie 
             1 296 092,16    0,00                  207 300,00                 1 088 792,16    

MF SR/Návratná 

finančná výpomoc 
                414 250,00    0,00                                 0,00                      414 250,00    

Spolu:              6 045 557,84                    490 585,69   507 189,24              6 028 954,29    

 

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 

úverov zo ŠFRB, pripadajúci na bežné príjmy, je vo výške 21,96%. V zmysle 17§ ods. 6 hore 

uvedeného zákona dlh mesta nesmie presiahnuť výšku 60%  bežných príjmov 

z predchádzajúceho obdobia.  Suma zaplatených úrokov z úverov bola vo výške 35 118,64 

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 2021 príspevok 

zriaďovateľa, teda mesta bol vo výške 420.000.- eur. 

Rozpočet MsKC  na rok 2021  bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 

Celkové príjmy boli rozpočtované sumou  646 720,00€ výdavky sumou  646 720,00 €.   

Súčasťou rozpočtu je: 

• príspevok z rozpočtu zriaďovateľa 

• vlastné príjmy 

• prostriedky prijaté od iných subjektov 

Organizácia uhrádzala náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako 

aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z príspevku od zriaďovateľa, z vlastných 

zdrojov a sponzorských príspevkov, pričom vlastné zdroje používala prednostne.                   

Príjmy z vlastnej  činnosti (vstupné, služby, členské,...) predstavujú sumu  92 017,41 

Eur.  Mestské kultúrne centrum vykázalo za rok 2021 zo svojej hlavnej činnosti  kladný 

výsledok hospodárenia  22 842,09 Eur. Kladný výsledok hospodárenia bude súčasťou 

rezervného fondu organizácie. 

Pre svoje finančné operácie má MsKC zriadený bežný účet a účet sociálneho fondu. 
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Činnosť MsKC bola v roku 2021 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 2021  v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení na: 

▪ bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet 

▪ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový  rozpočet 

▪ príjmové operácie 

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

1-12. 

 

Príjmy rozpočtu k 31.12.2021 

Kód Názov 
Schválený 

2021 

Upravený 

stav 

k 31.12.2021 

Skutočnosť 

stav 

k 31.12.2021 

% 

212002 
Príjmy z prenajatých pozemkov   Beerfest, Deti 

v parku 
0 374 374 100% 

223001 
Poplatky a platby z nepriemyselného 

a náhodného  predaja a služieb 
202 920 202 920 92 017 221% 

292017 Príjmy z vratiek 0 39 39 100% 

312001 Tuzemské  bežné granty zo ŠR  0 32 232 32 232 100% 

312007 Tuzemské bežné granty z rozp. Obce 443 800 443 800 420 000 106% 

321 Tuzemské bežné granty 0 6 000 6 000 100% 

  SPOLU: 646 720 685 364 550 662 124% 

 

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

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v členení podľa 

jednotlivých príjemcoch. 

 

(v euro) 

Prijímateľ dotácie Účel dotácie Suma 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom 

spol. s.r.o 
Na prevádzku futbalového štadióna   139 000,00 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom 

spol. s.r.o 
Na prevádzku športovej haly   30 000,00 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom 

spol. s.r.o 
Na prevádzku plážového kúpaliska 39 688,39 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom 

spol. s.r.o 
Na verejné obstarávanie dodávateľov - plaváreň 44 000,00 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom 

spol. s.r.o 
Na prevádzku zimného štadióna   244 000,00 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom 

spol. s.r.o 
Na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne   926 000,00 

MŠK Žiar nad Hronom spol. s.r.o Na činnosť klubov MŠK 104 500,00 

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  Na činnosť futbalového klubu 84 000,00 

 

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v členení podľa 

jednotlivých príjemcoch. 

( v euro) 

Príjemca dotácie Účel dotácie Suma 

MŠK, Občianske združenie 
Dotácia na výdavky spojené s činnosťou 

cyklistického oddielu 
   3 000,00 

Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Povýšenia Dotácia na reštaurátorské práce  3 000,00 
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Sv.Kríža Žiar nad Hronom 

Oblastná organizácia Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov Žiar nad 

Hronom 

Dotácie na úhrada nákladov spojených so 

zabezpečením autobusovej prepravy členov SZPB 

"Po stopách SNP" 

404,40 

OZ Svetielko Dotácia na projekt "Nový priestor pre nádej" 1 000,00 

OZ Šašovčan Dotácia na ľudové a kultúrne tradície 500,00 

 

 

V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme                                                          ( v euro) 

Prijímateľ dotácie Účel dotácie Suma 

SAD Zvolen a.s. Dotácia na MHD   167 506,00 

 

Finančné dary poskytnuté v zmysle internej smernice  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom                                                    ( v euro) 

Príjemca finančného daru Účel  Suma 

Zuzana Beliančínová 
finančný dar- výdavky spojené s reprezentovaním 

mesta - "The Run Slovakia 2021" 
200,00 

Varechová Natália 
Finančný dar - Majstrovstvá Európy v 10  tancoch 

dospelých 
350,00 

Ihring Jaroslav 
Finančný dar - Majstrovstvá Európy v 10  tancoch 

dospelých 
350,00 

Šarniková Michaela 
Finančný dar na úhrada liečebných nákladov  - 

rehabilitácia 2-ročnej dcérky obdarovanej 
350,00 

Hrčková Štefánia Finančný dar – krízová intervencia 360,00 

Bytové spoločenstvo 1372 

Finančný dar - pokrytie nákladov - aktívne 

využívanie voľného času detí a mládeže bývajúcich 

v ZH 

300,00 

 

Dotácie poskytnuté v zmysle platnej legislatívy na sociálnu oblasť                                      ( v euro) 

Príjemca dotácie Účel Suma 

Domov pri Kaštieli n.o. Na prevádzku zariadenia pre seniorov 35 000,00 

Slovenský červený kríž Dotácia na rozvoz obedov   2 249,50 

DSS Margarétka 
Dotácia na úhradu opravených nákladov 

neverejným poskytovateľom sociálnej služby DSS 
1 980,00 

 

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti                                                                                                                                                           
              

Názov  položky Suma v euro 

Náklady   

Mzdové náklady 123,72 

Zákonné sociálne poistenie 43,56 

Ostatné finančné náklady 5,87 

Náklady spolu: 173,15 

Výnosy  

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 168,39 

Výnosy spolu:        168,39 

Výsledok hospodárenia po zdanením:          -33,20 

Vykonávanie správy troch nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve obchodnej 

spoločnosti Jadrany s.r.o. 
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1.5 Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia   

Výsledok hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2021                             

Hospodárenie obce  Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

Bežné  príjmy spolu 18 236 822,08 

z toho : bežné príjmy mesta  17 659 970,18 

             bežné príjmy RO 576 851,90 

Bežné výdavky spolu 16 918 025,85 

z toho : bežné výdavky  mesta  9 422 588,17 

             bežné výdavky  RO 7 495 437,68 

Bežný rozpočet 1 318 796,23 

Kapitálové  príjmy spolu 727 384,27 

z toho : kapitálové  príjmy mesta  724 874,27 

             kapitálové  príjmy RO 2 510,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 879 149,23 

z toho : kapitálové  výdavky  mesta  1 828 853,53 

             kapitálové  výdavky  RO 50 295,70 

Kapitálový rozpočet  -1 151 764,96 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 167 031,27 

-Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 282 581,39 

-Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  33,20 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu o nevyčerpané 

prostriedky a PČ 
-115 583,32 

Príjmové finančné operácie z bežného obdobia 765 068,24 

Zostatky finančných operácií z predchádzajúceho obdobia na bežnom účte. 353 074,81 

 - Finančné zábezpeky 50 489,89 

Výdavkové finančné operácie z bežného obdobia 553 530,52 

 - Finančné zábezpeky 46 212,56 

Rozdiel finančných operácií 560 335,20 

Rozpočtové hospodárenie spolu:  444 751,88 

Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2021, 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 167.031,27 Eur. Prebytok rozpočtu mesta zistený 

podľa hore uvedeného ustanovenia sa upravuje podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a účelovo určené finančné 

prostriedky poskytnuté a nespotrebované v roku 2021 v sume 282 581,39 Eur a o výsledok 

hospodárenia – stratu z podnikateľskej činnosti v sume 33,20 Eura. Rozdiel z finančných 

operácii po úprave je v sume 560 335,20 Eur. Rozpočtové hospodárenie mesta t.j. upravený 

výsledok hospodárenia o nevyčerpané prostriedky a rozdiel z finančných operácií je v sume 

444 751,88 Eur. Z uvedenej sumy výsledku hospodárenia navrhujeme tvorbu fondu rozvoja 

bývania vo výške 68 047,40 Eur a tvorbu rezervného fondu mesta vo výške 376 704,48 Eur. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, vyjadrujem pred zákonným zverejnením 

záverečného účtu mesta  Žiar nad Hronom za rok 2021, súhlas s jeho celoročným 

hospodárením bez výhrad.  

V Žiari nad Hronom, dňa 14.4.2022                                Ing. Eva Vincentová - HKM 


