MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Úvodná správa k záverečnému účtu mesta
Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom bol zostavený v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet mesta bol schválený na mestskom zastupiteľstve dňa 9.12.2004 ako
vyrovnaný. V priebehu rozpočtového roka bolo v mestskom zastupiteľstve schválených 5
zmien rozpočtu.
Rok 2005 bol prvým rokom, v ktorom sa už významným spôsobom prejavila fiškálna
decentralizácia verejnej správy. Predmetom fiškálnej decentralizácie boli hlavne originálne
kompetencie samosprávy, ktoré boli do 31.12.2004 financované prostredníctvom transferov
z rozpočtovej kapitoly – Súhrnný finančný vzťah k obciam a Vyšším územným celkom.
Prenesené kompetencie aj po tomto dátumu zostali naďalej financované zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom dotácií. Základom zmeny spôsobu financovania bol teda prechod na
financovanie kompetencií územnej samosprávy prostredníctvom daňových príjmov a nie
prostredníctvom transferov zo štátneho rozpočtu. Významná reforma prebehla aj v oblasti
miestnych dani.
Výsledok hospodárenia v roku 2005, ktorý vznikne porovnaním celkových skutočných
príjmov a výdavkov, je prebytok vo výške 32.789. tis. Sk Po ponížení kladného výsledku
hospodárenia o nevykrytý záporný výsledok hospodárenia z predchádzajúceho roka 803. tis.
Sk je jeho výška 31.986.tis. Sk.
Z tejto sumy sa 105.tis. Sk vracia na základnú školu na ulici Dr. Jánskeho – ide
o prostriedky základnej školy na projekt spolufinancovaný z Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií, ktoré táto základná škola odviedla na vyčlenený bankový účet mesta ako
svojho zriaďovateľa pred 31.12.2005, realizácia projektu sa však uskutočnila až po 1.1.2006.

Celkové príjmy rozpočtu mesta v roku 2005 boli: 250.854.tis. ,- Sk
Z toho:
1. Dane z príjmov a kapitálového majetku 96.179. tis. Sk
výnos z podielu na daniach v správe štátu
2. Dane z majetku – daň z nehnuteľností 46.095. tis. Sk
Výnos z miestnych daní, na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta
3. Dane za tovary a služby 2.768. tis. Sk
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4. Nedaňové príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 9.544. tis. Sk
Výnos z prenájmov pozemkov, bytových a nebytových priestorov.
5. Administratívne a iné poplatky a platby 12.675. tis. Sk
Výnos z kompetencií, činnosti obce
6. Kapitálové príjmy 24.629.tis. Sk
Výnosy z predaja kapitálových aktív, z predaja pozemkov, nehnuteľností
7. Príjmy z grantov a transferov 56.893. tis. Sk
Dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, ďalšie dotácie
v súlade so zákonom o štátnom rozpočtu

Celkové rozpočtové výdavky mesta boli na úrovni 222.515. tis. Sk
Z toho výdavky na rozpočtových organizáciách mesta – na školách a školských zariadeniach.
boli 77.311. tis. Sk
Z toho:
• bežné výdavky mesta, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby,
materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary, bežnú údržbu.:
131.556.tis. Sk
• kapitálové výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie zhodnotenie
hmotného majetku a nehmotného majetku. Spolu 9.635. tis. Sk
• výdavkové finančné operácie – ide prevažne o splácanie istiny z úverov, finančného
leasingu. Spolu 4.013. tis. Sk
Bežné výdavky mesta v členení podľa platnej funkčnej (štatistickej) klasifikácií mali skutočné
plnenie:
01.116 Obce
29.738. tis. Sk
Tento oddiel funkčnej klasifikácie v sebe zahŕňa výdavky na mzdu a odvody primátora,
zástupcu primátora, kontrolóra mesta, zamestnancov mestského úradu ako aj odmenu pre
poslancov mestského zastupiteľstva, odmeny na dohodu o vykonaní práce. Výdavky na
materiálno technické zabezpečenie chodu mestského úradu, všeobecné služby zabezpečované
dodávateľským spôsobom.
• Mzdy
14.874. tis. Sk
• Poistné a príspevok do poisťovní
4914. tis. Sk
• Tovary a služby
9.649. tis. Sk
• Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
278.tis. Sk
• Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi,
pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami - leasing
23. tis. Sk

01.12 Finančná a rozpočtová oblasť
319.tis. Sk
Tento oddiel obsahuje výdavky na audit účtovnej závierky mesta a poplatky v bankách za
vedenie účtu, účtovné položky a iné poplatky s tým súvisiace.
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01.33 Iné všeobecné služby
771. tis. Sk
Predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a materiálno-technické zabezpečenie
Matričného úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, je financovaný
z dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy ako aj z príjmov mesta za
overovanie a osvedčovanie, z činnosti ktorú matričný úrad vykonáva.
• Mzdy
524.tis. Sk
• Poistné a príspevky do poisťovní
183.tis. Sk
• Tovary a služby
63.tis. Sk
01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
292.tis. Sk
Výdavky na voľby do Vyšších územných celkov. Ide o prostriedky poskytnuté formou dotácií
zo Štátneho rozpočtu a sú so štátnym rozpočtom aj zúčtované.

01.70 Transakcia verejného dlhu
1.294. tis. Sk
Predstavuje výdavky na splácanie úrokov z úveru v OTP banke, v Dexii banke, Tatra banke.
03.10 Policajné služby
8.726. tis. Sk
Výdavky na mzdy a odvody príslušníkov mestskej polície, materiálno-technické zabezpečenie
činnosti mestskej polície.
• Mzdy
5.366. tis. Sk
• Poistné a príspevok do poisťovní
1.951.tis. Sk
• Tovary a služby
1.394.tis. Sk
• Bežné transfery
14.ti. sk
03.20 Ochrana pred požiarmi
43. tis. Sk
Predstavuje výdavky na energie a príspevok pre dobrovoľný požiarny zbor v meste.
04.51 Cestná doprava
2.000. tis. Sk
V roku 2005 bola z mestského rozpočtu schválená aj poskytnutá dotácia na mestskú
hromadnú dopravu akciovej spoločnosti SAD Zvolen. Dotácia bola zúčtovaná s rozpočtom
mesta na základe predloženého vyúčtovania zo strany SAD Zvolen. Vyúčtovanie je súčasťou
tabuľkovej časti záverečného účtu.
04.513 Správa a údržba ciest
12.327.tis. Sk
• Nákup posypového materiálu na zimnú údržbu v množstve 420 t Spolu 159 tis. Sk
• Strojné čistenie mesta, ktoré zabezpečovali Technické služby s.r.o., Žiar nad Hronom.
boli vykonávané pravidelne podľa dohodnutého harmonogramu. 1 940.tis. Sk
• Zimná údržba v meste (odstraňovanie snehu a posýpanie chodníkov a miestnych
komunikácií inertným a chemickým materiálom, zabezpečovanie pohotovosti pre
zimnú údržbu a pod.) v zimnom období 2004-05 a aj za mesiace november a časť
decembra 2005. Spolu suma 2 808 tis. Sk
• Výmena poškodených alebo doplnenie ukradnutých zvislých dopravných značiek
a obnova vodorovného dopravného značenia (prechody pre chodcov, parkovacie státia
a pod.). Práce realizovali Technické služby s.r.o. Žiar nad Hronom. Spolu 489 tis. Sk
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•
•

Bežné opravy a údržbu povrchu komunikácií – oprava asfaltového krytu a tiež
rekonštrukcia ulice Cyrila a Metoda. Spolu za údržbu chodníkov a ciest 6 501 tis. Sk.
V tejto položke sú zahrnuté náklady na čistenie a doplnenie chýbajúcich alebo
poškodených súčastí uličných kanalizačných vpustí. Suma spolu 430 tis. Sk

05.10 Nakladanie s odpadmi
781. tis. Sk
Fakturovanie odvozu TKO za rok 2004 a zber a likvidácia nebezpečných odpadov za rok
2005
06.20 Rozvoj obcí
7.406.tis. Sk
Výdavky na údržbu verejnej zelene, na ostatnú bežnú údržbu v meste, na vypracovanie
územnoplánovacej dokumentácie. Opilovanie stromov a úprava kríkov, kosba trávnikov štyri až päť krát, nákup a výsadba letničiek, vyhrabávanie lístia z trávnikov v meste aj parku
Š. Moysesa. Spolu 5 982.tis. Sk
Z tejto kapitoly boli hradené opravy schodíšť v meste, oprava poškodených zábradlí,
doplnenie piesku do detských pieskovísk a oprava a výmena poškodených lavičiek.
06.40 Verejné osvetlenie
5.598. tis. Sk
Výdavky na verejné osvetlenie mesta, zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, výdavky na
údržbu pouličných lámp a elektrických rozvodov. Prevádzkovanie verejného osvetlenia
v meste, v zmysle zmluvy zabezpečujú Technické služby s.r.o. Žiar nad Hronom. V položke
sú zahrnuté náklady na spotrebu elektrickej energie a bežné opravy a údržba 4 778.tis. Sk
V minulom roku sa realizovala aj prekládka podzemných vedení verejného osvetlenia na ul.
Vansovej, na ul. A.Kmeťa (v medziblokovom priestore), na ul. Cyrila a Metoda (pri bývalej
ZUŠ), na ul. M. R. Štefánika (v medziblokovom priestore), a vzdušné vedenie na ul. SNP čo
predstavuje sumu 820.tis. Sk
06.60 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná
12.472. tis. Sk
V tomto oddiely sú výdavky súvisiace so správou majetku mesta, výdavky na energie bežnú
údržbu a všeobecné služby súvisiace s objektmi, ktoré mesto prenajíma 7.785.tis. Sk. Zahŕňa
výdavky na zabezpečenie prevádzky krytej plavárne, ktorú pre mesto zabezpečujú technické
služby 4.687.tis.Sk. Dotácia na prevádzku mestských WC 132. tis. Sk. Nájomca musí doplniť
predložené vyúčtovanie – z tohto dôvodu nie je toto vyúčtovanie priložené k záverečnému
účtu.
08.10 Rekreačné a športové služby
7.025.tis. Sk
Tento oddiel v sebe zahŕňa výdavky na športové zariadenia futbalový štadión, športová hala,
zimný štadión a športový kalendár.
• Futbalový štadión:
1.331. tis. Sk
• Zimný štadión:
2.625. tis. Sk
• Športová hala
632. tis. Sk
• Športový kalendár:
469 tis. Sk
• Príspevok TS s.r.o. na vybudovanie umelého ihriska
2.000.tis. Sk
• Príspevky športovým klubom
82.tis. Sk
08.203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia
Príspevok mesta na prevádzku minizoo.
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270. tis. Sk

08.209 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
Príspevok pre Mestské kultúrne centrum.

12.541. tis. Sk

08.30 Vysielacie a vydavateľské služby
• výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu
• video magazínu v mestskej televízií Atv
• výdavky na vydanie knihy osobnosti pána Minku

2.139. tis. Sk
213.tis. Sk
1.785. tis Sk.
141 tis. Sk

08.40 Náboženské a iné spoločenské služby
Výdavky na údržbu mestského cintorína.

1.673. tis. Sk

08.60 Rekreácia kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
Výdavky na organizáciu žiarskeho jarmoku

395. tis. Sk

091.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
Výdavky na materské školy a detské jasle.

16.807.tis. Sk

Výdavky na detské jasle 1.083. tis. Sk
• Mzdy
• Poistné a príspevok do poisťovní
• Tovary a služby

765.tis. Sk
279.tis. Sk
39.tis. Sk

Výdavky na materské školy
Finančné prostriedky vo výške 15 651 tis. Sk boli použité v súlade s ich účelovým určením
na mzdy a odvody za zamestnancov, prevádzkové náklady, zahrňujúce energie, vodu,
všeobecný materiál, služby a rutinnú a štandardnú údržbu.
•
•

Na mzdy a odvody bolo vyčerpaných celkom 10 639. tis. Sk
Okrem výdavkov na energie 2 078. tis. Sk, vodu 204 tis. Sk a poštové a
telekomunikačné služby 52 tis. Sk výdavky boli použité na nákup všeobecného
materiálu vo výške 774 tis. Sk. Okrem kancelárskych a čistiacich potrieb na ktoré
bolo vyčerpaných 247. tis. Sk boli finančné prostriedky použité na interiérové
vybavenie a výpočtovú techniku pre novovytvorené právne subjekty. Interiérové
vybavenie v hodnote 135.tis. Sk a náklady na výpočtovú techniku predstavovali
116 tis. Sk. Ostatné náklady boli použité na nákup ochranných pracovných potrieb,
knihy a učebné pomôcky, a nákup špeciálnych strojov a prevádzkových strojov

•

Na služby rôzneho charakteru bolo použitých celkom 638.tis. Sk, z toho príspevok
na stravovanie zamestnancov 217.tis. Sk, prídel do sociálneho fondu 75 tis. Sk
a ochrana objektov vo výške 118 tis. Sk.

•

Rutinná a štandartná údržba bola zabezpečovaná podľa potreby na všetkých
školských zariadeniach (MŠ, ŠJ).
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09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských
zariadeniach a základných školách
• Mzdy
• Poistné a príspevok do poisťovní
• Tovary a služby
• Bežné transfery jednotlivcom

3.305.tis. Sk
1.720. tis. Sk
1.720. tis. Sk
623.tis. Sk
956. tis. Sk
5.tis. Sk

10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb - staroba
2.959. tis. Sk
Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke dočasné
bývanie, stravu a dohľad pre obyvateľov mesta v dôchodkovom veku a pre zdravotne
postihnutých obyvateľov, o ktorých sa nemá kto postarať na nevyhnutnú dobu.
• Mzdy
1.385. tis. Sk
• Poistné a príspevky do poisťovní
488.tis. Sk
• Tovary a služby
1.086. tis. Sk
•
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba
1.403. tis. Sk
Prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby sú zabezpečované nevyhnutné životné
úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím pre obyvateľov
v dôchodkovom veku so zdravotnými problémami.
• Mzdy
956. tis. Sk
• Poistné a príspevky do poisťovní
336.tis. Sk
• Tovary a služby
93.tis. Sk
10.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia
50.tis. Sk
Klub dôchodcov
Výdavky na KD pozostávajú z príspevku na kultúrnu činnosť a vzdelávanie členov a odmeny
pre vedúcu KD.
10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti

2.tis. Sk

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi 900. tis. Sk
Výdavky na stravu, školské potreby a motivačné štipendiá pre deti v hmotnej núdzi –
prostriedky zo štátneho rozpočtu vydávané na materských školách, tiež transfer na špeciálnu
základnú školu..
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci –
319.tis. Sk
pomoc občanom hmotnej a sociálnej núdzi
Transfery jednotlivcom predstavujú jednorazové dávky pre obyvateľov v hmotnej núdzi, ktorí
sa ocitnú na prechodnú dobu pod hranicou životného minima

Kapitálové výdavky
01116 Obce
1.232. tis. Sk
Splácanie informačného systému samosprávy a zakúpenie licencií 592.tis. Sk
Nákup hlasovacieho zariadenia
296.tis.Sk
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Klimatizačná technika
Kopírovací stroj
Výpočtová technika

96.tis. Sk
95. tis. Sk
143.tis. Sk

03.10 Policajné služby
657.tis. Sk
Nákup kamerového systému na monitorovanie mesta
657.tis. Sk
Na nákup kamerového systému boli získaná dotácia a sponzorstvo
05.10. Nakladanie s odpadmi
Výkup pozemkov pod jestvujúcou skládkou
v Horných Opatovciach
Budovanie stanovíšť pod kontajnery

4.807.tis. Sk
242.tis. Sk
4.656.tis. Sk

06.20. Rozvoj obcí
Prípravné a projektové dokumentácie
Spevnená plocha – parkovisko na ulici Hviezdoslavovej
Združenie prostriedkov na vybudovanie detských ihrísk

1.024. tis. Sk
82. tis. Sk
142. tis. Sk
800. tis. Sk

06.60. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná
Ústredné kúrenie do domu na cintoríne
Stavebné úpravy na 9. poschodí v administratívnej budove

354.tis. Sk
105.tis. Sk
249. tis. Sk

08.10. Rekreačné a športové služby
Svetelná tabula na futbalový štadión
Svetelná tabula do športovej haly

116.ts. Sk
56. tis. Sk
60.tis.Sk

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
Vykurovacie telesá
Rekonštrukcia kina Hron

1.430..tis. Sk
113. tis. Sk
1.316.tis. Sk

09.111. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

14. tis. Sk

Kapitálové výdavky na školách a školských zariadeniach
Rekonštrukcia toaliet na I. ZŠ ul. Dr. Jánskeho
Prestavba priestorov IV. ZŠ v súvislosti so sťahovaním ZUŠ
I. ZŠ školská jedáleň
II. ZŠ školská jedáleň
IV. ZŠ školská jedáleň
I. ZŠ – Infovek – transfer zo štátneho rozpočtu

524. tis. Sk
1.453. tis. Sk
200.tis. Sk
200.tis. Sk
200.tis. Sk
94.tis. Sk

Výdavky z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií v roku 2005 boli v celkovej sume 4.013.tis. Sk. Z toho 3.888.
tis. Sk bolo splatenie istiny úverov. V roku 2005 boli splatené dve úvery v Dexii banke, Tatra
banke. Splácanie leasingu za nákup dopravného prostriedku 120.tis. Sk
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