Záv.účet r.2005

1. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Rozpočet mesta Zvolen na rok 2005 bol schválený uznesením MsZ č. 164/2004
zo dňa 20.12.2004 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 758 171 000,-Sk.
Rozpočet bol upravený štyrmi zmenami: dňa 04.04.2005 uznesením MsZ č. 35/2005
prvou zmenou na 791 501 000,-Sk, dňa 13.06.2005 uznesením MsZ č. 74/2005 druhou
zmenou rozpočtu na 804 383 000,-Sk , dňa 19.08.2005 uznesením MsZ č. 91/2005 na
807 289 000,-Sk , dňa 28.11.2005 uznesením MsZ č.130/2005 na 677 991 000,-Sk.
Na základe uznesenia MsZ č. 130/2005 bod B, bola vykonaná posledná zmena
rozpočtu, ktorou bol rozpočet upravený na konečný objem príjmov a výdavkov na sumu
680 757 000,-Sk.
Zmeny v štruktúre bežného a kapitálového rozpočtu na rok 2005 spolu s
výsledkom hospodárenia k 31.12.2005 v tis. Sk sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
Ukazovateľ

Rozpočet I. zmena II.zmena III.zmena IV.zmena V.zmena

r.2005
BEŽNÉ PRÍJMY
BEŽNÉ VÝDAVKY
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V)
FINANČNÉ OPERÁCIE-PRÍJEM
FINANČNÉ OPERÁCIE-VÝDAVOK
PRÍJMY CELKOM
VÝDAVKY CELKOM
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)

r.2005

r.2005

r.2005

r.2005

r.2005

Skutočnosť
31.12.2005

483 513 493 096 497 647 498 227 501 072
448 670 463 815 474 935 474 967 487 609
34 843 29 281 22 712 23 260 13 463

494 117
481 932
12 185

542 042
466 477
75 565

129 913 129 913 130 313 130 313 90 838
298 425 316 610 316 725 319 599 177 915
-168 512 -186 697 -186 412 -189 286 -87 077

100 859
186 671
-85 812

101 378
169 927
-68 549

85 781
12 154
97 935
680 757
680 757
0

85 887
10 892
96 779
729 307
647 296
82 011

144 745
11 076
155 821
758 171
758 171
0

168 492
11 076
179 568
791 501
791 501
0

176 423
12 723
189 146
804 383
804 383
0

178 749 86 081
12 723 12 467
191 472 98 548
807 289 677 991
807 289 677 991
0
0

Finančné hospodárenie mesta Zvolen sa v roku 2005 riadilo hlavne zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a rozpočtom Mesta Zvolen na rok 2005.

Prebytok rozpočtového hospodárenia Mesta Zvolen za rok 2005 predstavuje
sumu 82 010 522,79 Sk. Výsledok hospodárenia tvoria hlavne: nevyčerpané účelovo
viazané finančné prostriedky zo ŠR, nevyčerpané finančné prostriedky na regionálny
rozvoj, zostatky finančných prostriedkov školských zariadení , nevyčerpané finančné
prostriedky na kapitálové výdavky v zmysle uzatvorených zmlúv, ktoré budú čerpané
v priebehu roku 2006.
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2. BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Podiel príjmov a výdavkov k 31.12.2005 k upravenému rozpočtu:
Názov
PRÍJMY
VÝDAVKY
ROZDIEL

Schválený
rozpočet
758 171
758 171
0

Upravený
Skutočnosť
% plnenia
Rozdiel
rozpočet
k 31.12.2005 % čerpania Skut-Rozp.
680 757
729 307
107%
48 550
680 757
647 296
95%
-33 461
0
82 011

Plnenie príjmovej časti rozpočtu na 107% bolo zapríčinené hlavne daňou
z príjmu fyzických osôb poukazovanej samospráve. Zákonom č. 564/2004 Z.z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený podiel
obcí na výnose dane z príjmov na príslušný rok. Kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu
dane upravuje Nariadenie vlády SR z 02.12.2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve.
Mesto Zvolen malo na rok 2005 schválenú sumu zo ŠR 183 590 tis. Skutočný
prídel dane zo štátneho rozpočtu bol 208 198 tis.Sk, čo je o 24 608 tis. viac ako bolo
deklarované v Nariadení vlády SR z 02.12.2004 .Výnos dane z príjmov predstavuje
stabilný príjem do rozpočtu mesta a v roku 2005 predstavoval na jedného obyvateľa
mesta Zvolen v priemere čiastku 4 745,-Sk. Vývoj tejto dane nebolo možné v priebehu
roka predpokladať nakoľko mesačný podiel nebol rovnaký. V rámci daní z majetku bol
výber vyšší o 3 229 tis.Sk ako bol predpoklad .
V rámci nedaňových príjmov bol príjem mesta vyšší o 12 805 tis. Sk z toho
príjem zo správnych poplatkov bol vyšší o 6 700 tis.Sk ako bol predpoklad (bližšie
v príjmovej časti správy).
Pome r hospodárske ho v ýsle dku k roz počtu r.2005
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Čerpanie výdavkov na 95% je v percentuálnom pomere menej o 3% oproti roku
2004, ale v rámci objemu skutočnosti je čerpanie o 47 137 tis.Sk vyššie ako bolo v roku
2004. Nedočerpanie rozpočtu bolo zapríčinené hlavne nezrealizovaním investícií
v roku 2005, ktoré sú predmetom výsledku hospodárenia a prechádzajú do roku 2006.
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Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov od roku 2000:
Názov
PRÍJMY
VÝDAVKY
ROZDIEL

r.2000
203 224
194 743
8 481

r.2001
219 641
212 693
6 948

r.2002
494 199
472 947
21 252

r.2003
531 544
525 868
5 676

r.2004
630 907
600 159
30 748

r.2005
729 307
647 296
82 011

3. PRIEBEH PLNENIA PRÍJMOV A ČERPANIA VÝDAVKOV
V priebehu roku 2005 bolo Mesto Zvolen schopné splácať svoje záväzky vždy
v lehote splatnosti. Finančný tok mesta bol v súlade s príjmovou časťou rozpočtu ako aj
výdavkovou časťou. Zvýšenie príjmov a výdavkov vo finančnom toku zapríčinilo tak
ako aj po minulé roky výber dani z nehnuteľnosti v mesiacoch apríl, máj. Štvrťročné
nárasty objemu príjmov a výdavkov ovplyvnila problematika prenesených kompetencií
hlavne v oblasti školstva.
V mesiacoch október, november, december nastal nárast čerpania výdavkov a
plnenia príjmov z dôvodu realizácie finančne náročných investícií (výstavba 60 b.j.
Zl.Potok), ktoré boli financované hlavne z príjmov z MV RR SR a z úveru zo ŠFRB.
mesiac
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

príjmy
111 531
82 992
81 315
138 840
78 738
212 525
81 694
135 333
181 350
155 938
172 635
309 160

výdavky
zostatok
61 966
49 565
86 413
46 144
79 439
48 020
116 559
70 301
118 031
31 008
169 519
74 014
131 699
24 009
143 003
16 339
132 674
65 015
175 168
45 785
155 372
63 048
82 011
290 197

Z grafického znázornenia vyplýva, že v priebehu roka bol finančný tok stabilný:
Grafické znázornenie finančného toku
v roku 2005 v tisíc Sk
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4. PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU
Štruktúra jednotlivých príjmov rozpočtu na celkových príjmoch Mesta Zvolen:
ŠTRUKTÚRA PRÍJMOV ROZPOČTU (v tisíc Sk)
DAŇOVÉ PRÍJMY
310 377
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
112 384
GRANTY
119 281
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
101 378
FINANČNÉ OPERÁCIE
85 887
729 307
PRÍJMY SPOLU

43%
15%
16%
14%
12%
100%

Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu Mesta Zvolen v roku 2005 boli daňové
príjmy, ktoré tvoria 43% celkových príjmov. Jedná sa hlavne o výnos na daniach
z príjmov fyzických osôb, ktorá je najväčším zdrojom príjmu Mesta Zvolen a je určená
na prefinancovanie základných funkcií samosprávy a prefinancovanie originálnych
kompetencií ako je opatrovateľská služba a školstvo (MŠ,ŠJ, ZUŠ, CVČ, SSŠ).
Súčasťou daňových príjmov sú príjmy z miestnych daní a poplatku za komunálny
odpad (viď tabuľka).

Názov dane,poplatku
Daň za psa
Nevýherné hracie prístroje
Za predajné automaty
Za ubytovanie
Ostatné dane- dobeh daní
Parkovacie karty
Jarmoky
Ambulantný predaj
Verejné priestranstvo
Komunálny odpad
CELKOM

Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť
%
r.2003
r.2004
r.2005
r.2005
plnenia
1 087
1 073
1 600
1 610 100,63%
9
0
189
189 100,00%
0
0
104
105 100,96%
62
53
256
257 100,39%
5 200
2 801
440
449 102,05%
3 715
2 854
4 450
4 458 100,18%
930
803
86,34%
83
92 110,84%
496
1 578
740
901 121,76%
22 526
32 368
31 495
31 492
99,99%
33 095
40 727
40 287
40 356 100,17%

Daň za psa - Od 1.1.2005 bol v platnosti nový zákon, v zmysle ktorého mali
všetci daňovníci - povinnosť podať nové priznanie k dani za psa. O tejto skutočnosti
boli daňovníci - majitelia psov písomne informovaní správcom dane v mesiaci január.
Zaslaných bolo približne 1900 písomných oznámení. Na základe doručených oznámení
v priebehu mesiaca január - február 2005 daňovníci podávali nové priznania k dani za
psa. Celkove bolo podaných približne 1870 priznaní. V priebehu roka bolo vyzvaných
47 daňovníkov k splneniu si povinnosti u dani za psa. V 11 prípadoch bolo začaté
exekučné konanie vo výške 20 184,-Sk. Zostávajúca suma nedoplatku voči predpisu za
rok 2005 vo výške 24 100,-Sk je odstúpená k právnemu vymáhaniu.
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Daň za ubytovanie - daň sa vyberá od 1.1.2005. Počet daňovníkov, ktorí
odvádzajú daň za ubytovanie je 13, daň sa odvádza štvrťročne. K 31.12.2005 bola daň
predpísaná vo výške 256 740,-Sk. K 31.12.2005 nevykazujeme pohľadávky na tejto
dani.

Daň za predajné automaty - daň sa vyberá od 1.1.2005. Počet daňovníkov, ktorí
odvádzajú daň za predajné automaty je 38. Celkový počet umiestnených predajných
automatov zaevidovaných na mestskom úrade je 95. K 31.12.2005 bola daň predpísaná
vo výške 120 973,-Sk. Pri zisťovaní daňovníkov novej dane bolo v mesiaci január
zaslaných približne 120 písomných oznámení podnikateľkým subjektom, školám,
zdravotn.zariadeniam, hypermarketom a pod. s priloženou návratkou za účelom zistenia
prevádzkovateľa predajného zariadenia. Databáza bola doplnená v mesiaci máj - jún
2005. V priebehu mesiaca august - september bola vykonaná kontrola skutkového
stavu umiestnenia predajných automatov v jednotlivých prevádzkach na území mesta.
Kontrolou bolo zistené porušenie nariadenií mesta v 8 prípadoch, na základe kontroly
bola daň dorubená vo výške 8 000,-Sk.

Daň za nevýherné hracie prístroje - daň sa vyberá od 1.1.2005. Počet
daňovníkov, ktorí odvádzajú daň za nevýherné hracie prístroje je 40. K 31.12.2005 bola
daň predpísaná vo výške 221 338,-Sk. Pri zisťovaní daňovníkov novej dane bolo v
mesiaci január zaslaných približne 200 písomných oznámení podnikateľkým
subjektom- pohostinským zariadeniam s priloženou návratkou za účelom zistenia
prevádzkovateľa hracieho prístroja. Databáza bola doplnená v mesiaci máj - jún 2005.

Daň z nehnuteľností - U dani z nehnuteľností sme dosiahli vyššie plnenie oproti
roku 2004 o 160%. Zvýšený výber dani ovplyvnil nárast sadzieb v priemere o 30% a
zmena legislatívy, ktorou boli zrušené oslobodenia od dane z nehnuteľností vo
vlastníctve- cirkví, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií. Od 1.1.2005 je v
platnosti nový zákon, v zmysle ktorého mali všetci daňovníci povinnosť podať nové
daňové priznanie v mesiacoch január - február 2005.
Túto povinnosť si malo splniť približne 15 tis.daňovníkov, počet daňovníkov sa
oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu zvýšil o 337. Z celkového počtu
daňovníkov približne 10% daňovníkov daňové priznanie v termíne nepodalo. K
splneniu si povinnosti boli daňovníci postupne vyzvaní správcom dane v období august
- december 2005.
Kontrolou správcu dane bolo ku dňu 31.12.2005 zistené, že 341 daňovníkov
nepodalo daňové priznanie na základe oznámení v predchádzajúcom zdaňovacom
období. Na základe tohto zistenia bola dorubená daň vo výške 446 073,-Sk. Počet
daňovníkov: 15 629.
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Prehľad výberu dani z nehnuteľnosti od roku 2000:
Daň z
Pozemky
Stavby
Byty
nehnuteľnosti Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť
r.2000
3 400
3 570
30 460
30 460
140
369
r.2001
2 500
2 805
26 900
27 180
406
454
r.2002
3 258
3 027
29 700
26 986
400
704
r.2003
3 200
2 836
29 000
28 348
600
932
r.2004
3 200
3 343
33 660
33 071
1 337
1 535
r.2005
6 981
6 981
48 447
51 625
2 763
2 814

DZN
celkom

33 886
30 439
30 717
32 116
37 949
61 420

Poplatok za komunálny odpad - V roku 2005 bolo vydaných celkom 40404
platobných výmerov za komunálny odpad, z toho bolo 1419 pre podnikateľov a 38 985
pre občanov s trvalým pobytom na území mesta. Platobné výmery boli občanom v
bytových domoch doručované zamestnancami mesta. Takto bolo doručených 28177
platobných výmerov, čím mesto ušetrilo na poštovnom približne 600 tis.Sk. V zmysle
VZN Mesta Zvolen bolo občanom poskytnutých 2048 úľav vo výške približne 2 061
tis.Sk. Medzi neplatičmi poplatku za KO sú aj sociálne slabší občania a spoluobčania
rómskeho pôvodu, u ktorých nie je predpoklad zaplatenia poplatku. Jedná sa približne o
sumu 1 mil.Sk z vyrubeného poplatku. U týchto poplatníkov nie je predpoklad
nedoplatok vymôcť ani exekučným konaním.
V priebehu mesiaca september - december 2005 bolo na oddelení daní a
poplatkov začaté exekučné konanie na vymáhanie nedoplatkov u 461 neplatičov,
vymáhaná suma bola 797 tis.Sk. Daňové exekučné konanie pokračuje v roku 2006.

Daň za užívanie verejného priestranstva- príjem vo výške 4 458 tis.Sk za predaj
parkovacích kariet, vyhradených parkovacích miest vyberaných mestskou políciou.

16% časť príjmov v roku 2005 tvorili granty a transfery, ktoré boli účelovo
určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, ŠFRB,
stavebného úradu a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov, prípadne
od dobrovoľných darcov ( napr.METRO Praha). V zmysle zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie výstavby závodu Continental dostalo
Mesto Zvolen z MH SR 50 000 tis.Sk na regionálny rozvoj, ktoré boli účelovo určené
na financovanie technickej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom.
Mesto Zvolen v roku 2005 zabezpečovalo I,II.kolo volieb do VÚC vo výške 900
tis.Sk a voľbu primátora ,ktoré boli financované z prostriedkov zo ŠR .
V roku 2005 bola zrealizovaná výstavba nájomných bytov na Zl.Potoku, na
ktorú bola z MV RR SR poskytnutá dotácia v celkovej výške 24 360 tis.Sk na výstavbu
60 b.j a 4 280 tis.Sk na technickú infraštruktúru k bytovým jednotkám.
Mesto získalo aktivačný príspevok vo výške 101 tis.Sk na financovanie nákladov
spojených s vykonávaním menších obecných služieb a príspevok na prijatých
absolventov škôl, vykonávajúcich absolventskú prax.
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Prehľad získaných grantov a transferov v roku 2005
Názov organizácie
METRO Praha
METRO Praha
Vladimír Maňka
Vladimír Maňka
SLSP
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Krajský stavebný úrad
MVRR SR
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
MVRR SR
MH SR
MVRR SR
MVRR SR
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Obce
Krajský školský úrad
Celkom

tisíc Sk
účel použitia
100 Vzdelávací projekt - výroba huslí
100 sociálny taxík
4 detské jasle- finančný dar
11 MŠ- finančný dar
10 mobilná ľadová plocha
101 VPP, absolvenská prax,aktivačná činnosť
240 rodinné prídavky- sociálna poisťovňa
1 020 stavebný úrad- prenesený výk.štát.správy
360 ŠFRB- prenesený výkon štát.správy
679 matričná činnosť
900 voľby VÚC- I.a II.kolo
730 komunitní pracovníci
2 315 dávky v hmotnej núdzi- strava, šk.potreby..
620 údržba vojnových hrobov
50 000 Continental
24 360 výstavba 60 b.j. Zl.Potok
4 280 TI Zl.Potok
108 252 prenesené kompetencie- školstvo
822 školský úrad
1 017 obce združené v Spol.obecnom úrade
2 000 dotácia na KV školstvo
197 921

V rámci nedaňových príjmov bolo plnenie 88 766 tis.Sk. Jedná sa o príjmy
z vlastníctva majetku mesta ako sú príjmy z prenájmu nebytových priestorov, prenájmu
trhových stolov, pozemkov. Prekročenie rozpočtu spôsobila úhrada časti záväzkov
niektorých dlžníkov na nájomnom ako aj úhrada nájomného zaplatená vopred na rok
2006.
Podstatnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy za správne poplatky, ktoré boli
za rok 2005 v objeme 11 583 tis.Sk. Jedná sa hlavne o príjmy za prevádzkovanie
výherných prístrojov na území mesta , úkony stavebného úradu v rámci preneseného
výkonu štátnej správy a to za podanie žiadostí o stavebné povolenie, žiadostí o
dodatočné povolenie stavby, zmenu užívateľa stavby a odstránenie stavby.
V oblasti preneseného výkonu na úseku matriky boli získané príjmy za
osvedčovaciu agendu v celkovom objeme 783 tis.Sk, z toho 462 tis.Sk za osvedčenie
podpisov a 157 tis.Sk za osvedčenie kópií.
Súčasťou nedaňových príjmov sú príjmy z uložených pokút, sankcií . V roku
2005 bol celkový príjem na pokutách vo výške 1 139 tis.Sk z toho uloženie pokút MsP
688 tis.Sk.
Mesto Zvolen v roku 2005 získalo za príjmy z podnikania od spoločnosti ,
v ktorých má podiel dividendy vo výške 3 841 tis.Sk z toho – MPBH spol. s r.o. 3 012
tis.Sk, Spoločnosť Pohronie 730 tis.Sk, Dexia banka Slovensko a.s. 99 tis.Sk .
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Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 101 378 tis.Sk. Plnenie ovplyvnilo
hlavne prijatie dotácií vo výške 78 640 tis.Sk na realizáciu kapitálových výdavkov na
regionálny rozvoj a na výstavbu nájomných bytov na Zl.Potok. Z predaja kapitálových
aktív a pozemkov bol príjem vo výške 22 738 tis.Sk. Jedná sa o príjmy z predaja
odkúpených bytov ,bytov predaných dražbou, pozemkov.
Na plnení finančných operácií vo výške 85 887 tis.Sk sa podieľalo prijatie
dlhodobých úverov na výstavbu nájomných bytov na Zl.Potok zo ŠFRB vo výške 31
354 tis.Sk a dofinancovanie komunikácie Hronská ulica (dokončenie z roku 2004)
z úverových zdrojov vo výške 11 761 tis.Sk.
V časti prevodov z peňažných fondov boli premietnuté príjmy zo zrušených
fondov mimorozpočtových prostriedkov a fondu rozvoja bývania, ktorých zostatok bol
presunutý do príjmov rozpočtu mesta. Prebytok hospodárenia za rok 2004 vo výške 30
748 tis.Sk bol zúčtovaný v rámci finančných operácií. V rámci prevodov z RF bolo 6
931 tis.Sk použitých na financovanie vývozu komunálneho odpadu a školstva.
Nepoužité finančné prostriedky z RF vo výške 3 563 tis.Sk budú vrátené späť do
RF v rámci rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2005.

5. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU
Výdavky rozpočtu Mesta Zvolen boli čerpané v celkovej výške 647 296 tis.Sk čo
predstavuje 95% výdavkov upraveného rozpočtu (viď tabuľka):

Rozpočet

Upravený

r.2005

r.2005

Bežné výdavky

448 670

481 932

466 477

97%

Kapitálové výdavky

298 425

186 671

169 927

91%

Finančné operácie

11 076

12 154

10 892

90%

758 171

680 757

647 296

95%

Názov

VÝDAVKY CELKOM

Čerpanie

%

k 31.12.2005 čerpania

5.1 BEŽNÉ VÝDAVKY
Špecifikácia bežných výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je podrobne
uvedená v tabuľkovej časti správy podľa jednotlivých kategórií rozpočtu.
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01 -

VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

MsÚ zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom
zriadení, ako aj prenesený výkon štátnej správy. V rámci týchto výdavkov verejnej
správy boli čerpané výdavky na prevádzku a správu MsÚ ako sú hlavne- mzdy , platy a
odvody do poisťovní sociálneho zabezpečenia, energie, materiálové výdavky a výdavky
na údržbu budovy.
Súčasťou výdavkov verejnej správy sú výdavky súvisiace aj so zasadnutiami
MsR, MsZ. V roku 2005 sa konalo 10 zasadnutí MsR, 13 zasadnutí MsZ, 10 komisií pri
MsZ zasadlo 114 krát, 6 výborov mestských častí zasadlo počas roku 2006- 40 krát.
Materiálové výdavky boli čerpané vo výške 2 996 tis.Sk z čoho boli zakúpené
prevažne prevádzkové stroje, zariadenia ako napr. telekomunikačná technika,
kopírovacie stroje, informačné vitríny, rôzne materiály na údržbu budovy, interiérové
vybavenie kancelárií.
Údržba- na základe Mandátnej zmluvy bola v období január- september
zabezpečovaná prevádzka kotolne v budove MsÚ. Na údržbu budovy MsÚ bolo
čerpané 276 tis.Sk- náter garáže, oprava ústredného kúrenia, oprava strechy, maľovanie
kancelárií, čistenie kanalizácie a rôzne drobné opravy a práce.
Služby- výdavky na školenia zamestnancov, stravovanie, geodetické a
kartografické práce, deratizácia a revízie zariadení,umývanie okien na budove MsÚ,
čistenie priestorov, auditorské služby a poplatky na zaplatenie dane z príjmov za rok
2004 (dividendy), odmeny poslancom MsZ, MsR.
Finančná a rozpočtová oblasť zahŕňa výdavky na bankové poplatky, ktoré sú za
rok 2005 vo výške 377 tis.Sk.
Zahraničná oblasť- výdavky spojené s návštevou družobných návštev a
zahraničných pracovných ciest vo výške 282 tis.Sk. Družobná návšteva mesta Zwolen,
mesta Prachatice, návšteva čestného občana mesta Zvolen- pána Soloveja. Oficiálna
návšteva delegácií družobných miest Rivne, Imatra, Zwolen, Totkomlos.
Matrika ako prenesená kompetencia zo štátneho rozpočtu zabezpečovala svoju
činnosť v plnom rozsahu s celkovými výdavkami za rok 2005 vo výške 958 tis.Sk.
Jedná sa hlavne o výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby. (Bližšia špecifikácia
v časti prenesené kompetencie).
Transakcie verejného dlhu- výdavky vo výške 3 060 tis.Sk zahrňujú splátky
úrokov z úveru- b.j. Hôrka, b.j. Zl.Potok, Hronská ul., tržnica, Nám.SNP .

02 -

CIVILNÁ OBRANA

Výdavky vo výške 31 tis.Sk sú na civilnú obranu a zvláštne úlohy, z toho:
školenia, telekomunikačná služby, dopravné, prenájom zariadení.
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03 -

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Z rozpočtu na rok 2005 pre MsP prevažnú časť tvorili mzdy, platy, odvody
zamestnancov MsP. Počas roka bola nariadená nadčasová práca v celkovom objeme 313
hodín z dôvodu zabezpečenia hokejových stretnutí počas play off a stráženia objektu
IV.ZŠ v nočných hodinách. V rámci materiálových výdavkov v objeme 554 tis.Sk bol
zakúpený kancelársky nábytok, mreže na okná do novozriadenej služobnej miestnosti
na Sekieri, kancelárske stoličky, 2 ks prenosných prepraviek na zvieratá, ochranné
pracovné pomôcky, výstrojné súčiastky. V rámci údržby boli opravené tlačiarne,
vysielačky, videokamery, elektrické rozvody vo výške 40 tis.Sk.
Služby- výdavky spojené s telesnou, taktickou prípravou príslušníkov, výdavky
na stravovanie zamestnancov, tlač jednorázových parkovacích kariet a odmena
predajcom za predaj kariet celkom 2 362 tis.Sk.
V rámci kapitoly 03 je zabezpečovaná prevádzka dobrovoľných hasičských
zborov. Bola zabezpečená údržba požiarnych zbrojníc a služby v preventívnej činnosti
požiarnej ochrany. Výdavky na požiarnu ochranu boli čerpané v celkovom objeme 409
tis.Sk.

04 -

EKONOMICKÁ OBLASŤ

Kategória 04 zahrňuje výdavky na cestnú dopravu- údržbu vodorovného a
zvislého dopravného značenia vo výške 1 212 tis.Sk.
Súčasťou kategórie je aj správa a údržba ciest, ktorá obsahuje údržbu mestských
komunikácií. V rámci bežnej údržby boli realizované služby predovšetkým v opravách
porúch a výtlkov vozoviek, údržba uličných vpustov a výdavky, ktorých vzniknuté
podmienky si ich vyžiadali vykonať. Na údržbu komunikácií bolo vynaložených 44 206
tis.Sk. Tento objem finančných prostriedkov zahŕňa aj výdavky výborov mestských
častí, ktorých bližšia špecifikácia je v tabuľkovej časti správy.
V roku 2005 bol poskytnutý transfer pre MHD vo Zvolene na výkony
zabezpečované vo verejnom záujme v celkovom objeme 11 500 tis.Sk.
V rámci kategórie cestovného ruchu sa v roku 2005 čerpalo 1 270 tis.sk na
projekty ako sú:










reklama mesta v rôznych turistických sprievodcoch a lexikónoch realizovaných pre
podporu rozvoja cestovného ruchu na celoštátnej úrovni
printová propagácia mesta- letáky, mestské mapy, turistické skladačky, pohľadnice
CD-ROM Pustý hrad- aktualizovaná dotlač multimediálnej prezentácie tejto
historickej pamiatky
malé reklamné predmety
III.vydanie obrázkovej publikácie o meste Zvolen- Vladimír Bárta
pohľadnice o meste Zvolen
odborné vedenia, facilitátorstvo pri realizácii strategických dokumentov Mesta
Zvolen- Marketingová stratégia cestovného ruchu a Komunikačná stratégia.
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05 -

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Časť 05 zahŕňa problematiku ochrany životného prostredia, hlavne výdavky na
zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu ako aj prenájom veľkokapacitných
kontajnerov pre jarné a jesenné čistenie. Celkové výdavky na vývoz KO boli v roku
2005 vo výške 41 094 tis.Sk. V tejto oblasti sú aj výdavky VMČ, ktoré boli zmenou
rozpočtu riešené z RF vo výške 631 tis.Sk.
V rámci ochrany životného prostredia boli čistené vodné toky a vykonaná
celoplošná deratizácia v meste vo výške 316 tis.Sk.

06 -

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Výdavky v kategórii 06 zahrňujú výdavky prenesenej kompetencie v oblasti
Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 612 tis.Sk na prevádzkové výdavkymzdy, platy, materiálové výdavky, výdavky na verejnú zeleň, verejné osvetlenie a
výdavky na objekty vo vlastníctve mesta.
Výdavky určené na údržbu verejnej zelene, nákup sadeníc, údržbu detských
ihrísk, pieskovísk a kosenia lúk boli v celkovom objeme 10 228 tis. Sk, z toho kosenie
lúk predstavuje sumu 9 115 tis.Sk.
Verejné osvetlenie- údržba verejného osvetlenia vo výške 3 498 tis.Sk a
elektrická energia spojená s prevádzkou VO v objeme 6 960 tis.Sk. Úspora finančných
prostriedkov bola vo výške 940 tis.Sk z dôvodu racionalizačných opatrení ako napr.:






výmenou starých svietidiel za nové, ktoré sú menej energeticky náročné
prepínanie nočného režimu
zapínanie VO príjmačmi HDO
použitím elektronických predradníkov
vypínaním VO na menej frekventovaných častiach

Správa bytov a objektov vo vlastníctve mesta je v celkovej výške 33 339 tis.Sk.
Oblasť správy bytov zahrňuje problematiku, ktorú na základe Mandátnej zmluvy
spravuje SBD Zvolen (viď príloha), jedná sa o správu náj.bytov vo vlastníctve mesta.
V rámci správy a údržby objektov sú v tejto kategórii výdavky na prevádzku
tržnice, verejného WC, fontán , prevádzka MĽP, údržba administratívnych budov,
športových zariadení, výdavky na energie objektov mesta, poistné majetku mesta,
údržba kotolní, vodovodov, kanalizácie.

07 -

ZDRAVÉ MESTO

Transfery a dotácie vo výške 110 tis.Sk na ochranu životného prostredia. (viď
tabuľka poskytnutých dotácií).
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08 -

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Podstatnú časť výdavkov kategórie 08 tvoria transfery a dotácie jednotlivcom,
neziskovým organizáciám na území mesta Zvolen a prioritným športovým klubom
v objektoch vo vlastníctve mesta. V roku 2005 boli celkom poskytnuté dotácie pre
športové kluby vo výške 5 574 tis.Sk (bližšia špecifikácia v prílohovej časti správy).
Kategória 08 zahŕňa aj výdavky na správu kultúrnych domov v Lukovom a
Zolnej ako aj starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky. Súčasťou výdavkov na
pamiatkovú starostlivosť boli aj výdavky na rekonštrukciu cintorínov, ktoré boli
financované zo ŠR z MV RR SR v celkovom objeme 620 tis.Sk.
V oblasti 08 sú v rámci kapitoly ostatné kultúrne služby výdavky spojené so
zabezpečovaním kultúrnych a športových akcií ako napr. kultúrne leto, MDD, Pustý
hrad, Silvester celkom v objeme 2 775 tis.Sk. V tejto sume sú zahrnuté aj transfery
rozdeľované komisiou kultúry pri MsZ (bližšia špecifikácia v prílohovej časti správy).
Do 30.06.2005 bola priamo na rozpočet mesta naviazaná vydavateľská činnosť
mesta Zvolenských novín, ktorá spolu s výdavkami na regionálne vysielanie AZTV
(645 tis.) bola vo výške 3 107 tis.Sk.

09 -

VZDELÁVANIE

Kategória 09 zahŕňa hlavne výdavky pre oblasť školských zariadení, ale aj
predškolských zariadení , detské jasle. Detské jasle zabezpečovali svoju činnosť v roku
2005 s výdavkami vo výške celkom 2 357 tis.Sk. Jedná sa hlavne o výdavky na mzdy,
odvody, energie, nákup drobného materiálu.
Problematika škôl a školských zariadení je v prílohovej časti správy, ktorú
vypracoval za úsek školstva v rámci originálnych a prenesených kompetencií odbor
školstva MsÚ.

10 -

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Výdavky kapitoly 10 Sociálne zabezpečenie zohľadňujú výdavky na
prevádzkovanie sociálneho taxíka ako sú výdavky na údržbu a opravu dopravného
prostriedku celkom vo výške 281 tis.Sk.
Dôležitou súčasťou kategórie 10 je zabezpečovanie opatrovateľskej služby pre
občanov mesta Zvolen. V roku 2005 vykonávalo túto činnosť 27 opatrovateliek, ktoré
opatrovali v priemere 138 ťažkých a ťažkozdravotne postihnutých občanov . Na
skvalitnenie a zefektívnenie poskytovanej služby bol zakúpený aj osobný automobil vo
výške 426 tis.Sk (viď kapit.výdavky). V rámci opatrovateľskej služby mesto poskytuje
jednu opatrovateľku pre deti- trojičky na, ktorú výdavky sú vo výške 146 tis.Sk.
V rámci sociálnej pomoci bolo poskytnutých 97 rodinám v hmotnej núdzi
jednorázové dávky vo výške 224 tis.Sk.
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PRENESENÉ KOMPETENCIE

Prehľad príjmov a výdavkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti
matriky, stavebného úradu, štátneho fondu rozvoja bývania a školského úradu za rok
2005 v Sk:

Matrika
Výdavky
mzdové náklady
Odvody do poisťovní
Cestovné
Energie
Materiál
Štandardná údržba
Služby
Dopravné
Transfery- dávky
Výdavky spolu
Príjmy
Vlastné príjmy
Dotácia zo ŠR
Spoloč.úrad 75%
Príjmy spolu
Rozdiel P-V

Stavebný úrad

586 592
219 778
0
41 116
63 082
0
47 602
0
0
958 170 Sk

783 490
679 091
0
1 462 581 Sk

ŠFRB

2 072 104
227 047
711 182
79 215
5 540
0
353 294
5 640
68 978
89 538
5 380
0
130 803
13 256
0
0
2 484
0
3 349 765 Sk 414 696 Sk

Šk.úrad
461 756
166 766
295
0
278 314
0
83 547
5 000
0
995 678 Sk

978 218
0
146 101
1 019 688
360 445
822 000
762 473
0
50 850
2 760 379 Sk 360 445 Sk 1 018 951 Sk

504 411

-589 386

-54 251

23 273

V uvedenom prehľade v rámci stavebného úradu je zohľadnený príjem vo výške
75% príjmov od obcí združených v rámci spoločného úradu, nakoľko väčšinu činností
a úkonov pre obce zabezpečuje stavebný úrad a 5% príjmov pre školský úrad.
Prenesené kompetencie boli v objeme 115 953,-Sk dofinancované z príjmov
rozpočtu mesta.

DLHOVÁ SLUŽBA
V roku 2005 boli výdavky na splácanie istiny a úrokov z úveru v celkovej výške
12 015 tis.Sk.
ROK
DLHOVÁ SLUŽBA
VÝDAVKY CELKOM

r.2000
31 945
194 743

r.2001
24 746
212 693

r.2002
9 800
472 947

r.2003
8 523
525 868

r.2004
7 520
600 159

r.2005
12 015
647 296
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Celková zadĺženosť Mesta Zvolen v roku 2005 bola v prepočte na jedného
obyvateľa mesta Zvolen vo výške 278,-Sk/rok.
Dlhová služba Mesta Zvolen predstavuje 1,9% z celkových skutočných
výdavkov roku 2005.

Štruktúra prijatých úverov v tisíc Sk:

Výška
Istina
37 000
4 772
33 325
1 114
Vnútorný mestský okruh Hronská (r.2004) 40 000
880
Rekonštrukcia Nám.SNP (r.2004)
3 272
660
Nájomné byty Zl.Potok (r.2004)
54 895
1 530
Spolu
168 492
8 955
Názov úveru + rok prijatia
Tržnica (r.1998)
Nájomné byty Hôrka (r.2002)

5.2.

Ročná splátka
Zostatok istiny
Úrok
Spolu
k 31.12.2005
284
5 056
3 596
772
1 886
29 890
1 151
2 031
39 120
202
862
2 613
650
2 180
53 365
3 060
12 015
128 584

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Celkové čerpanie kapitálových výdavkov bolo v objeme 169 927 tis.Sk, čo
je približne 91% z upraveného rozpočtu. Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov je
v prílohovej časti správy.
Z uvedeného grafu vyplýva, že výška dlhovej služby nemá negatívny dopad na
realizáciu investičných zámerov mesta. Dlhová služba mesta je vo výške 7%
z realizovaných kapitálových výdavkov roku 2005.

V z ť a h k a p it á lo v ýc h v ýd a v k o v k d lh o v e j s lu ž b e
M e s t a Zv o le n z a r o k 2 0 0 5
250 000
200 000
150 000
D L H O VÁ S L U Ž B A

100 000

K A P IT Á L O V É V Ý D A V K Y
50 000
r.2005

r.2004

r.2003

r.2002

r.2001

r.2000

0
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Komentár k niektorým finančne náročným investíciám :
Rekonštrukcia Námestia SNP, II. etapa
Vzhľadom k neukončeniu stavebnosprávnych konaní nebola stavba začatá.
MK Hronská
Oproti uzavretej zmluve o dielo na realizáciu prác boli stavebné práce presunuté
z roka 2004 z dôvodu predĺženia doby výkupov pozemkov. Schválený finančný objem
bol dodržaný, v súčasnosti plynie záručná doba stavby. Zhotoviteľom diela bola
spoločnosť Strabag, a.s., Zvolen.
Ide o stavbu miestnej komunikácie dĺžky 570 m premenlivej šírky (odbočovacie
pruhy v križovatkách), ktorou bol dokončený vnútorný mestský okruh. Komunikácia má
obojstranný chodník, obsahuje aj plochy zelene a spevnenie hrádze.
Stavba bola ukončená v máji 2005 a bola daná do predčasného užívania. Na
stavbu nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, pretože DI PZ nesúhlasí so
zrealizovaným dopravným napojením garáží vedľa Mliekoservisu do kruhovej
križovatky.

Bytové domy Zlatý Potok
Stavba bola realizovaná v zmluvnom termíne, finančný objem stavby bol
splnený. Správnosť a postupy použitia finančných prostriedkov ŠFRB a MVaRR bola
kontrolovaná útvarom hl. kontrolóra mesta aj pracovníkmi MVaRR SR. Všetkých 60
bytov je obsadených nájomníkmi.
Zhotoviteľom diela bola spoločnosť SimKor, s.r.o., Banská Štiavnica. Stavba
bola finacovaná z vlastných zdrojov, z prostriedkov MVaRR SR formou dotácie vo
výške 30% z ceny diela a z prostriedkov ŠFRB formou úveru vo výške 70% z ceny
diela. Úver je poskytnutý s dobou splácania 30 rokov a úrokovou sadzbou 1,4%.
Stavba bola skolaudovaná v novembri a decembri 2005, nájomníkom boli byty
odovzdané 6.12.2005.
TI bytové domy Zlatý Potok
Ide o súvisiacu výstavbu inžinierskych sietí, ktorými sú bytové domy napojené
na energie, vodu, kanalizáciu a zabezpečené je dopravné napojenie objektov.
Zhotoviteľom diela bola spoločnosť SimKor, s.r.o., Banská Štiavnica. Stavba bola
finacovaná z vlastných zdrojov a z prostriedkov MVaRR SR formou dotácie vo výške
cca 40% z ceny diela.
Stavba bola skolaudovaná v novembri a decembri 2005, vybudované kapacity
postačujú na napojenie plánovaného 3. domu z hľadiska el. energie a vykurovania.
Realizácia komplexnej výstavby 60 nájomných bytov na Zl.Potoku bola v
celkovej výške 94 606 549,-Sk.
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Rekonštrukcie VO
V roku 2005 boli zrealizované rekonštrukcie verejného osvetlenia na uliciach:
 T.G.Masaryka- prednádražie – bolo vymenených 507 m káblového vedenia, 14
kusov stožiarov, 21 kusov svietidiel- celkom 936 tis.Sk
 T.G.Masaryka- chodníky- 704 m káblového vedenia, 17 ks stožiarov a 17 ks
svietidiel- celkom 665 tis.Sk
 Prachatická- chodníky- výmena 723 m káblového vedenia, 20 ks stožiarov a 20 ks
svietidiel- celkom 746 tis.Sk
 M.Rázusa- chodníky- vymenených 644 m káblového vedenia, 15 ks stožiarov, 15 ks
svietidiel- celkom 592 tis.Sk

6. ZÁVAZKY A POHĽADÁVKY
Špecifikácia záväzkov a pohľadávok mesta k 31.12.2005 podľa nižšie uvedených
údajov je v priložených zápisoch z inventarizácií v prílohe správy.
Stav pohľadávok k 31.12.2005 bol
318

315

60 602 350,37

v nasledovnej štruktúre:

33 629 292,43 - pohľadávky z rozpoč. príjmov daňových
- z toho daň z nehnuteľnosti
komunálny odpad
nevýherné hracie prístroje
verejné priestranstvo
daň za psa

20 977 017,58
11 940 620,85
8 779,00
549 707,90
153 167,10

26 587 417,34 - pohľadávky z rozpoč. príjmov nedaňových
- z toho odberateľské faktúry
alkohol a tabak.výrobky
pokuty MsP,MsÚ
cintorínske poplatky
reklama, vstupné
nájomné nebytové priestory
SBD
ostatné pohľadávky

2 433 441,37
1 289 477,90
260 600,00
253 300,00
44 678,90
12 485 911,68
7 760 837,02
2 059 170,47

316

219 443,81 - ostatné pohľadávky za rozpočtované príjmy (refakturácie)

378

166 196,79 - ostatné pohľadávky

984

991

6 384 948,82 - pohľadávky za odpredaj majetku
- z toho splátky za odpredané byty

2 278 751,22

451 157,73 - pohľadávky za škody MsÚ
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Záväzky Mesta Zvolen k 31.12.2005 činili celkom 34 582 545,-Sk
(všetky záväzky sú v lehote splatnosti)
Záväzky z obchodných vzťahov

v Sk

investiční dodávatelia
neinvestiční dodávatelia
záväzky VHČ
ostatné záväzky SBD+ dodávatelia
záväzky ŠJ
záväzky ŠJ- ostatné
iné záväzky

31 195
14 627 382
1 679
739 266
7 669
56 985

CELKOM

15 464 176
v Sk

Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči poisťovniam
Daň z príjmov zo závislej činnosti
Ostatné záväzky z miezd
Prijaté preddavky MsÚ
Prijaté preddavky VHČ
Prijaté preddavky SBD
Ostatné záväzky
Celkom
Nesplatené úvery
Bytové domy Hôrka
MK Hronská
Nám.SNP - rekonštrukcia
Bytové domy ZL.Potok
Tržnica
Nesplatené úvery celkom

196 141
2 064 866
355 024
3 441 142
6 682 768
26 648
3 894 019
2 457 761
19 118 369

29 890 401
39 120 000
2 612 501
53 365 510
3 596 000
128 584 412

V celkovom objeme záväzkov sú zahrnuté aj dodávateľské faktúry, ktoré budú
premietnuté v čerpaní rozpočtu 2006, ale charakterom patria do záväzkov za rok 2005
(decembrové faktúry – vývoz komunálneho odpadu, elektrická energia,
telekomunikačné služby, poštovné).
V záväzkoch sú predpísané aj mzdy vyplatené zamestnancom v mesiaci január
2006 ako aj odvody voči inštituciám sociálneho zabezpečenia.
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7. MAJETOK MESTA

Názov
Software
Budovy,haly,stavby
Stroje, prístroje, zariadenia

r.2001
1 742 902

r.2002

r.2003

r.2004

3 268 863

2 072 088

1 039 833 548 1 101 330 191

921 241 605

r.2005

3 189 565

2 297 994

967 627 590 1 028 549 670

17 487 207

20 486 671

21 727 673

19 655 134

19 388 700

Dopravné prostriedky

3 234 866

3 789 104

303 160

305 660

954 739

Inventár, umelecké diela

8 045 966

9 741 766

946 673

946 673

946 673

Drobný hm. invest. majetok

5 155 175

9 772 722

0

0

0

Pozemky
Nedokončené hmotné
investície
Finančné investície
Ostatné finančné investície
Materiál na sklade
Materiál na ceste
Tovar
Celkom

1 272 787 691 1 952 034 160 1 912 738 651 1 858 703 607 1 884 033 746
107 162 335

300 657 020

175 256 927

146 242 924

153 072 238

4 343 412
1 160 000

56 149 041
1 160 000

57 610 412
246 752 000

56 144 000
246 996 000

56 344 000
246 429 000

3 802 036
225 492
128 192

4 194 490

3 066 732
5 139
118 341

3 334 857
0
91 201

2 544 349
0
72 944

120 058

2 465 108 822 3 462 704 086 3 341 839 401 3 303 237 211 3 394 634 053

Na prírastkoch majetku v časti stavby malo vplyv zaradenie do majetku
niekoľko finančne náročných investícií - realizácia výstavby nájomných bytov na
Zl.Potoku a technická infraštruktúra k bytovým domom v celkovom objeme 94 606
tis.Sk, rekonštrukcia parkoviska Smrekova 1 624 tis.Sk a rekonštrukcia na ul. Sokolskej
2 651 tis.Sk.
V časti dopravné prostriedky nastal prírastok z dôvodu zakúpenia osobného
automobilu pre opatrovateľskú službu 426 tis.Sk.

8. FONDOVÉ HOSPODÁRENIE

K 01.01.2005 bol uznesením Mestského zastupiteľstva č. 176/2003 fond rozvoja
bývania a fond mimorozpočtových prostriedkov zrušený a všetky príjmy sú príjmom
rozpočtu mesta.
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Rezervný fond
Počiatočný stav k 1.1.
Tvorba fondu
- prebytok hospodárenia
- tvorba fondu- nerozdel.prebyt.
- kreditný úrok z termín.vkladu
Použitie fondu
- poplatky banke
- prevod do príjmov rozpočtu
- vykrytie straty z VHČ
- vývoz KO r.2005
Konečný stav k 31.12.2005

r.2004
2 000 960,15
843 172,85
567 640,30
193 088,67
82 443,88
400 130,30
16 465,00
383 665,30
0,00
2 444 002,70

r.2005
2 444 002,70
6 640 198,31
3 074 780,70
3 439 435,20
125 982,41
6 995 518,10
25 256,00
6 500 000,00
39 262,10
431 000,00
2 088 682,91

Fond kolaudačné raty
Počiatočný stav k 1.1.
Tvorba fondu
- kreditný úrok
- zádržné Nám.SNP
- zádržné 60 b.j. Zl.Potok
- zádržné Hronská ul.
- zádržné Nám.SNP II.etapa
Použitie fondu
- vyplatené zádržné
- vyplatené zádržné
- poplatky- zrážka daň
Konečný stav k 31.12.2005

r.2004
4 251 377,84
1 892 584,94
81 300,74
1 656 284,20
155 000,00
0,00
0,00
259 519,00
259 519,00
0,00
0,00
5 884 443,78

r.2005
5 884 443,78
1 860 327,95
73 948,45
0,00
1 425 103,00
345 589,50
15 687,00
785 388,72
503 425,25
264 231,04
17 732,43
6 959 383,01

Použitie rezervného fondu v roku 2005 bolo schválené na základe uznesenia
MsZ č. 74/2005 zo dňa 13.06.2005 v rámci II. zmeny rozpočtu nasledovne - 6 500
tis.Sk na problematiku škôl a školských zariadení , 631 tis.Sk na vývoz komunálneho
odpadu v rámci jarného čistenia a upratovania .
Na fondových účtoch kolaudačných rát sú v zmysle zmlúv o dielo zadržané
finančné prostriedky z niektorých investičných akcií- výstavba 60 b.j. Zl.Potok,
výstavba Hronskej ulice, Rekonštrukcia Nám.SNP, rekultivácia skládky TKO
Zv.Slatina.
Uvedené čiastky sú poukazované v stanovených termínoch v zmysle
uzatvorených zmlúv s dodávateľom.
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9. BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA ZVOLEN

BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2005
AKTÍVA
Neobežný majetok
Software
Dlhodobý nehmotný majetok
- pozemky
- budovy, haly, stavby
-stroje, prístroje, zariadenia
- dopravné prosriedky
- iný hmotný investičný majet.
-nedokončené hmotné invest.
Dlhodobý finančný majetok
- vklady v spoločnostiach
- ost.investičné cenné papiere
- ost.dlhod.finančný majetok

Obežný majetok-zásoby
- materiál
- tovar
Pohľadávky
- pohľadávky ostatné
- voči daňovým príjmom a
nedaňovým
- iné pohľadávky
Finančný majetok
- peniaze
- ceniny
- ostatné vkladové bank.účty
Prostriedky rozpočt.hospod.
- základný bežný účet
AKTÍVA CELKOM

PASÍVA
3 392 017 000
2 298 000
3 086 946 000
1 884 034 000
1 028 549 000
19 389 000
955 000
947 000
153 072 000
302 773 000
55 744 000
600 000
246 429 000

Majetkové fondy
- fondy investič.majetku
- fond obežných aktív
- fond hospodársk.činnosti
Finančné fondy
- fond sociálny
- rezervný fond
- ostatné finančné fondy

3 299 842 000
3 296 709 000
3 060 000
73 000
13 343 000
117 000
2 089 000
11 137 000

Hospodársky výsledok
- HV bežného účt.obdobia
- saldo výdavkov a nákladov
- saldo príjmov a výnosov
- výsledok hospodárenia

80 556 000
82 011 000
-28 992 000
27 185 000
352 000

2 617 000
2 544 000
73 000

Bankové výp. a pôžičky

128 584 000

- dlhodobé bankov.úvery

128 584 000

70 544 000
9 380 000
60 216 000

Krátkodobé záväzky
- záv.z obchodného styku
- prijaté preddavky

34 466 000
15 464 000
3 921 000

948 000

14 497 000
337 000
691 000
13 469 000
77 149 000
77 149 000
3 556 824 000

-záv.voči zamestnancom
-záv.zo sociál.zabezpeč.
-daňové záväzky
- ostatné záväzky
- záväzky voči zamestnan.
- dlhodobé prijaté preddavky
- iné záväzky

Odhadné účty pasívne
PASÍVA CELKOM

194 000
2 065 000
355 000
2 103 000
2 000
6 921 000
3 441 000

33 000
3 556 824 000

Vyššie uvedené súvahové údaje sú výsledkom hospodárenia Mesta Zvolen za rok
2005.
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10. VEDĽAJŠIA HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ
V rámci podnikateľskej činnosti mesta je prevádzkované informačné centrum a
reklamná činnosť, ktorá dosahuje prevažne príjmy na mobilnú ľadovú plochu a
kultúrne podujatia.
Vedľajšia hospodárska činnosť r.2005

Informačné centrum
Výnosy
- predaj tovaru
- ostatný predaj/komis.pred.
- úroky
- ostatné výnosy
Výnosy spolu

r.2005
120 541,30
481 703,25
124,71
10 890,00
613 259,26

Reklamná činnosť
Výnosy
- tržby za reklamu
Výnosy spolu

Školské jedálne pri MŠ
Náklady
- tovar
- mzdy
-zákonné soc.poistenie
- zákonné soc.náklady
- ostatné náklady
- spotreba energie
- spotreba materiálu
- opravy a údržba
- ostatné služby
- iné ostatné náklady
Náklady spolu

Hospodárenie IC

87 730,63
390 013,00
131 068,00
6 000,00
11 601,00
31 276,00
4 695,48
2 177,00
85 165,68
11 294,50
761 021,29
-147 762,03

Náklady
- spotreba materiálu
Výnosy
- výnosy

r.2005
500 000,00
500 000,00

r.2005
569 025,72
569 025,72
569 025,72
569 025,72

ŠJ pri MŠ - hospodárenie

REKAPITULÁCIA HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2005
Stredisko hosp.činnosti
Výnosy
Náklady
Informačné centrum
613 259,26
761 021,29
Reklamná činnosť
500 000,00
0,00
ŠJ pri MŠ
569 025,72
569 025,72
Hospodárska činnosť spolu
1 682 284,98 1 330 047,01

0,00

HV
-147 762,03
500 000,00
0,00
352 237,97
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11. MAJETKOVÝ PODIEL V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH

(v tisíc Sk)
Názov a sídlo
Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o
J.Kráľa 14, 960 01 Zvolen
Spoločnosť Pohronie, a.s.
M.R.Štefánika 3355,960 01 Zv.
MPBH s r.o.
Unionka 54, 960 01 Zvolen
Tatra Air a.s.
Námestie SNP 11, 974 01 B.B
Zvoleninvest spol s.r.o.
Nám.SNP 13, 960 01 Zvolen
Zv. mestská nemocnica spol s r.o.

Základné imanie

HV 2004

HV 2005

2 981

Podiel na ZI
100%

1 500

40%

3 649

152 044

34%

9 325

10 150

0,63%

-9 110

200

100%

-2

200

34%

-68

200

100%

0

62

Námestie slobody 22,960 01 Zvolen
Zvolenské noviny, spol s r.o.

-354

J.Kozáčeka 11, 960 01 Zvolen

Do termínu spracovania Záverečného účtu sme neobdržali všetky správy
z obchodných spoločností o ich hospodárení za rok 2005
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