Stanovisko hlavného kontrolóra mesta
k návrhu Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2020.
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 14. aprila 2021 na úradnej tabuli mesta
Žiar nad Hronom v zákonom stanovenej lehote , t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením
1

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 501.443 € s plnením 177 %
skutočné výdavky boli 2.149.421 € s plnením 71 %.
V oblasti bežného rozpočtu boli skutočné príjmy 16.924.259 € s plnením 103,9 %,
skutočné výdavky boli 15.861.661 € s plnením 94 %.
V oblasti finančných operácii boli skutočné príjmy 1.536.337 € s plnením 42 %,
skutočné výdavky 950.957 € s plnením 101 %.
Príjmy celkom boli 18.962.039 € s plnením 91,1 %, výdavky celkom 18.962.039 €
s plnením 91,1 %. Čo sa týka porovnania skutočných príjmov a výdavkov z konca
hospodárskych rokov 2018,2019 a 2020 tie sú uvedené v nasledovných tabuľkách:
(eur)

Celkové príjmy
skutočné
Kapitálové príjmy
Bežné príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

2018
794.648
15.666.433
2.906.804
19.367.886

2019
1.559.593
16.838.893
863.331
19.261.817

2020
501.443
16.924.259
1.536.337
18.962.039

Celkové výdavky
skutočné
Kapitálové výdaje
Bežné výdaje
Finančné operácie
Výdavky spolu

2018
4.771.583
13.824.210
326.105
18.921.898

2019
2.955.200
15.605.329
623.725
19.184.254

2020
2.149.421
15.861.661
950.957
18.962.039
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Rozpočet mesta Žiar nad Hronom pre rok 2020 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.124/2019 zo dňa 9.12.2019.
V priebehu roka 2020 boli v mestskom zastupiteľstve schválené nasledovné zmeny rozpočtu:
I.
zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.26/2020 zo dňa 16.4.2020.
II.
zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.49/2020 zo dňa 11.6.2020.
III.
zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.81/2020 zo dňa 12.8.2020.
IV.
zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.90/2020 zo dňa 10.9.2020.
V.
zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.110/2020 zo dňa 15.10.2020.
VI.
zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.117/2020 zo dňa 10.12.2020.
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 49.381.193,34 eur, zostatková hodnota na strane
pasív taktiež 49.381.193,34 eur. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 je teda vo
svojich zostatkových hodnotách vyrovnaná.
Pohľadávky:
Inventarizácia účtu 311 – Odberatelia
311 2 29 81- Krátkodobé Jadran
Spolu za účet 311 k 31.12.2020 v € :
Inventarizácia účtu 315 – Ostatné pohľadávky
315 2 51- Pohľadávky za zmluvné úroky z omeškania
315 23 5- Ostatné pohľadávky krátkodobé
Spolu za účet 315 k 31.12.2020 v € :

654,60€
654,60€

16.359,02€
7.927,34€
24.286,36€

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 :
75.839,61€
318 20 31 – Poplatky za TKO min. r.:
27.199,41€
318 20 40- Pohľadávky za DOS:
118,47€
318 21 1 - Pohľadávky za škody :
727,22€
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318 21 11 – Prenájom stojiská :
318 21 12 – Prenájom MsKC :
318 21 14 – Prenájom Administratívna budova :
318 21 15- Prenájom tržnica:
318 21 16 – Prenájom MsKC krátkodobé:
318 21 20 – Nájomné byty Sever:
318 21 30- Pohľ. zo zmlúv zriaď. vecné bremeno
318 21 6 - KZ pozemky
318 21 5 - Nájomné pozemky:
318 23 5 – NZ Dom seniorov:
318 25 0 – KZ garsónky Hron:
318 25 1 - SP stav. úrad, reklamy:
318 25 1 - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia:
318 26 0 – Nájomné za byty – ostatné:
318 26 1 – Nájomné za BD č.1:
318 27 2 - Stráženie objektov MsP:
318 28 – Nájomné za byty Jadran :
318 29 – Pohľadávky za OF :
Spolu za účet 318 k 31.12.2020 v € :

283,43€
2,60€
7.379,34€
2.450,00€
815,10€
3.894,63€
976,00€
11.174,50€
8.758,41€
6.334,90€
1.482,59€
850,00€
2,27€
12.360,51€
2.643,48€
36,00€
12.338,27€
2.782,38€
178.449,12€

Inventarizácia účtu 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC
Účet :
319 20 1 - Daň za psa :
319 20 2 - Daň zo stavieb:
319 20 6 - Daň za ubytovanie :
319 21 1 – Daň z pozemkov :
319 21 2 - Daň za verejné priestranstvo :
319 21 3 - Daň z bytov:
319 23 3 - Daň za nevýherné hracie prístroje :
Spolu za účet 319 k 31.12.2020 v €

12.700,95€
249.475,24€
6.410,53€
15.884,35€
9.643,93€
49.018,61€
1.979,95€
345.113,56€

Inventarizácia účtu 335 - Pohľadávky voči zamestnancom
Účet:
335 21 –Pohľadávky PHL ZH 237 CA:
Spolu za účet 335 k 31.12.2020 v €
Inventarizácia účtu 378 – Iné pohľadávky
Účet:
378 1 - Iné pohľadávky:
378 2 – Poskytnuté preddavky energie cintorín:
378 21 –Poskytnuté preddavky energie-Sever:
378 23- Poskytnuté preddavky energie-Dom seniorov:
378 25- Poskytnuté preddavky energie a vody-Jadran PČ:
378 26- Poskytnuté preddavky energie- STS:
378 28 -Poskytnuté preddavky energie-BH-Jadran:
Spolu za účet 378 k 31.12.2020 v €

61,88€
61,88€

2,43€
3.917,33€
39.778,21€
11.428,25€
1.957,80€
19.876,02€
45.910,49€
122.870,53€
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Krátkodobé pohľadávky spolu k 31.12.2020
pohľadávky
účet
Eur
311
654,60
315
24.286,36
318
178.449,12
319
345.113,56
335
61,88
378
122.870,53
SPOLU
671.436,05
Záväzky k 31.12.2020
záväzky

účet

eur

rezervy zákonné dlhodobé

451 €

ostatné krátkodobé rezervy
zúčtovanie rozpočtu obce a VUC
zúč. transferov medzi subjektami
ostatné dlhodobé záväzky
dlhodobé prijaté preddavky
záväzky zo SF
dodávatelia
prijaté preddavky
ostatné záväzky
iné záväzky
zamestnanci
zúčtovanie s orgánmi SP a ZP
daň z príjmov
ostatné priame dane
zúčtovanie s Európskou úniou
Transfery a zúč. mimo VS
bankové úvery dlhodobé
bežné bankové úvery
Prijaté NFV od subjektov VS
SPOLU

323
357
359
479
475
472
321
324
325
379
331
336
341
342
371
372
461
461
273

112.963,35

€ 115.964,00
€ 140.906,91
€
351,10
€ 2.028.781,24
€
3.760,19
€
4.911,41
€ 435.470,24
€ 122.353,88
€
60.552,62
€
85.484,37
€ 149.349,80
€ 102.756,55
€
296,58
€
23.046,40
€
9.388,00
€
388,80
€ 3.149.903,44
€ 440.633,28
€
414.250,00
€ 7.410.512,16

4. Údaje o stave a vývoji dlhu
Mesto Žiar nad Hronom v roku 2020 splácalo päť úverov a návratnú finančnú výpomoc
z Ministerstva financií Slovenskej republiky.
 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“.
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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 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.
 Štvrtý úver bol prijatý uznesením MsZ č. 134/2009 na rekonštrukciu Domu pre seniorov.
 Mesto Žiar nad Hronom v roku 2020 čerpalo piaty 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
Slovenská sporiteľňa / Kaštieľ
ŠFRB/Byty Sever
ŠFRB /Dom seniorov
ŠFRB/Domov pri Kaštieli
VÚB /Verejné osvetlenie
MF SR/Návratná finančná
výpomoc
Spolu:

Počiatočný stav
2 527 777,84 €
1 589 435,27 €
287 852,78 €
0,00 €
1 917 642,16 €

Čerpanie úveru v
roku 2020

228 105,95 €

233 333,28 €
36 687,26 €
12 653,22 €
15 282,40 €
621 550,00 €

Stav k
31.12.2020
2 294 444,56 €
1 552 748,01 €
275 199,56 €
212 823,55 €
1 296 092,16 €

Splátka istiny

0,00 €

414 250,00 €

0,00 €

414 250,00 €

6 322 708,05 €

642 355,95 €

919 506,16 €

6 045 557,84 €

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 na nájomné mestské byty, pripadajúci na bežné príjmy, je vo výške 24,92 %.
V zmysle 17§ ods. 6 hore uvedeného zákona dlh mesta nesmie presiahnuť výšku 60%
bežných príjmov. Suma zaplatených úrokov z úverov bola vo výške 38 586,80 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 2020 príspevok
zriaďovateľa, teda mesta bol vo výške 433.800.- eur.
Rozpočet MsKC na rok 2020 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
Pre svoje finančné operácie má MsKC zriadený bežný účet a účet sociálneho fondu.
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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 MsKC predstavujú sumu 74 538,61 €.
Mestské kultúrne centrum vykázalo za rok 2020 zo svojej hlavnej činnosti kladný
výsledok hospodárenia 10 402,38 €. Kladný výsledok hospodárenia bude súčasťou
rezervného fondu organizácie.
Činnosť MsKC bola v roku 2020 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 2020 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 31.12.2020
Kód
212002
223001
312001
312007
321

Názov
Príjmy z prenajatých pozemkov
Beerfest, Deti v parku
Poplatky a platby z nepriemyselného
a náhodného predaja a služieb
Tuzemské bežné granty zo ŠR
Tuzemské bežné granty z rozp. obce
Tuzemské bežné granty
SPOLU:

Schválený
2020

Upravený stav
k 31.12.2020

Skutočnosť
stav
k 31.12.2020

%

0

60

60

100%

202 920

202 920

74 539

37%

0
443 800
0
646 720

37 825
443 800
420
685 025

37 825
433 800
420
546 644

100%
98%
100%
80%

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
130 000,00
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
39 674,93
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom
spol. s.r.o
Na verejné obstarávanie dodávateľov - plaváreň
40 000,00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom
spol. s.r.o
Na prevádzku zimného štadióna
225 000,00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom
spol. s.r.o
Na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne
800 000,00
MŠK Žiar nad Hronom spol. s.r.o
Na činnosť klubov MŠK
92 500,00
MŠK Žiar nad Hronom spol. s.r.o
Kapitálový transfer - na atletickú dráhu
30 000,00
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa Na činnosť futbalového klubu
62 000,00
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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.
Príjemca dotácie

Slovenský cyklistický zväz
MŠK, Občianske združenie

Účel dotácie
Dotácia na výdavky súvisiace organizovaním
cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“
v etapovom meste Žiar nad Hronom
Dotácia na výdavky spojené s činnosťou
cyklistického oddielu

( v euro)
Suma

10 000,00
3 000,00

OZ ZAŽIAR

Dotácia na prevádzku Materského centra

6 500,00

Mesto Prešov

Dotácia na odstránenie škôd v súvislosti
s tragickým výbuchom bytového domu.

3 000,00

OZ Šašovčan

Dotácia na ľudové a kultúrne tradície

V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme
Prijímateľ dotácie
SAD Zvolen a.s.

Účel dotácie
Dotácia na MHD

500,00

(v euro)
Suma
174 965,00

Finančné dary poskytnuté v zmysle internej smernice
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom
( v euro)
Príjemca finančného daru
Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov
Základná škola s materskou školou Š.
Moysesa
Salayová Sofia
Bahnová Jarmila
Kancková Radka

Účel
Úhrada nákladov spojených so zabezpečením
slávnostnej akcie MDŽ
Úhrada výdavkov súvisiacich s organizovaním
Živého Betlehéma na Námestí M. Slovenskej
Absolvovanie praktickej maturitnej skúšky na
Gastrofestivale
Absolvovanie praktickej maturitnej skúšky na
Gastrofestivale
Absolvovanie praktickej maturitnej skúšky na
Gastrofestivale

Suma
250,00
400,00
50,00
50,00
50,00

Bernát Adam

Celoslovenské stretnutie otužilcov

150,00

Gáliková Beata

10. žiarska motojazda

300,00

Obrtalová Zuzana
Bartoš Patrik
Mikócziová Diana
Kaločai Zdenko

Dar - narodenie dieťatka - prvý obyvateľ mesta v
roku 2020
Absolvovanie praktickej maturitnej skúšky na
Gastrofestivale
Absolvovanie praktickej maturitnej skúšky na
Gastrofestivale
Rómsky futbalový turnaj

70,00
50,00
50,00
150,00
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Dotácie poskytnuté v zmysle platnej legislatívy na sociálnu oblasť
( v euro)
Príjemca dotácie

Účel

Slovenský červený kríž

Dotácia na rozvoz obedov

DSS Margarétka

Dotácia na úhradu opravených nákladov
neverejným poskytovateľom sociálnej služby DSS

Suma
1 602,60
660,00

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Názov Názov položkypoložky
Náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné finančné náklady
Náklady spolu:
Výnosy
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Výnosy spolu:
Výsledok hospodárenia po zdanením:

Ssuma v euro
499,2
170,4
38,2
707,8
140,76
140,76
-567,04

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 2020
(v euro)

Bežné príjmy celkom

16 023 110,00

Upravený
stav k 31.12.2020
16 854 660,00

Bežné výdavky celkom

15 963 110,00

16 847 973,00

15 861 660,80

60 000,00

6 687,00

1 062 598,01

0,00

284 006,00

501 442,98

Kapitálové výdavky celkom

2 731 050,00

3 015 056,00

2 149 421,33

Sumár kapitálového rozpočtu

-2 731 050,00

-2 731 050,00

-1 647 978,35

3 201 050,00

3 668 621,00

1 536 337,06

530 000,00

944 258,00

950 956,72

2 671 050,00

2 724 363,00

585 380,34

Celkové príjmy spolu

19 224 160,00

20 807 287,00

18 962 038,85

Celkové výdavky spolu

19 224 160,00

20 807 287,00

18 962 038,85

0,00

0,00

0,00

-2 671 050,00

-2 724 363,00

-585 380,34

Názov

Sumár bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy celkom

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Sumár finančných operácií

Účtovný prebytok/schodok
Schodok hospodárenia mesta po vylúčení FO
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky z roku 2020
Schodok hospodárenia mesta po vylúčení FO
upravený/zvýšený o účelové určené prostriedky

Schválený
2020

Skutočnosť
stav k 31.12.2020
16 924 258,81

188 969,73
-774 350,07
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Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2020, 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 585.380,34 Eur. Schodok 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 2020 v sume 188.969,73 Eur. To znamená, že sa celkovo zvýši na sumu 774.350,07 Eur.
Prehľad nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020
Dotácia na CVČ
Dotácia na dopravné
Dotácia na DOS
Dotácia na hmotnú núdzu
Dotácia na nákup kníh - MsKC
Dotácia na projekt - Pracuj zmeň svoj život - aktivita 2 a 3
Dotácia na projekt - ZŠ na Ul. M.R. Štefánika
Dotácia na projekt Erazmus
Dotácia na projekt ZŠ na Ul. Jilemnického
Dotácia na sčítanie
Dotácia na projekty - ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho a Ul.M.R Štefánika
Nevyplatená exekúcia zo mzdy
Nevyplatené ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Stravné
Suma

Suma v Euro
351,10
892,00
772,00
93 639,60
4 000,00
23 011,48
4 980,00
9 388,00
3 462,90
9 237,73
1 600,00
276,60
14,40
37 343,92
188 969,73

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, vyjadrujem pred zákonným zverejnením
záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2020, súhlas s jeho celoročným
hospodárením bez výhrad.
V Žiari nad Hronom, dňa 5.4.2021
Ing. Eva Vincentová
HKM

10

