Schválenie záverečného účtu
a finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2006
V súlade so zák. NR SR č.523/2004 Z.z. a s § 31 zák. SNR č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách je predkladaný návrh na finančné usporiadanie za rok 2006 takto :
1. Záverečný účet mesta za rok 2006 obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a
výdavkov, tak ako je uvedené v tabuľkovom prehľade.
2.Rozpočtový rok 2006 mesto ukončilo so schodkom 1 539 tis. Sk z dôvodu nenaplnenia
kapitálových príjmov , kde kapitálové výdavky boli realizované z prebytku bežného rozpočtu
v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schodok vo výške 1 539 tis. Sk je
krytý finančnými operáciami.
Rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Bežný
145 443
134 880
10 563
Kapitálový
12 253
24 355
-12 102
BR + KP spolu
157 696
159 235
- 1 539
Finančné operácie
11 146
5 755
5 414
Celkom
168 865
164 990
3 875
Finančné operácie v čiastke 3 875 tis. Sk predstavujú zostatky účtov mesta a právnických
subjektov vrátané nevyčerpaných dotácií na prenesené kompetencie v oblasti školstva, ktoré
je potrebne vyčerpať do 31.3.2007.
Podľa vykonanej inventarizácie mesto malo k 31.12.2006 tieto zostatky :
1. základný bežný účet VÚB
13 215,56 Sk
2. základný bežný účet v SLSP
84 488,32 Sk
3. základný bežný účet v DEXIA
34 317,76 Sk
4. účet nájmu
42 024,58 Sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––spolu
174 043,22 Sk

5. Účet odpadu
6. Dotačné účty
7. Sponzorský účet v SLSP
8. Účty právnych subjektov :
z toho :
-školské príjmy
- školský výdavok
- rodinné prídavky
- školský úrad
- hmotná núdza
- cestovné - ZŠ
9. Zostatky na jednotlivých účtoch ZŠ
ZŠ 1
príjmový
výdavkový
zostatok kapitalových výdavkov

1 184 580,- Sk
46 441,13 Sk
24 278,40 Sk
29 570,67 Sk
297,89 Sk
375,- Sk
520,03 Sk
482,75 Sk
500,- Sk
27 395,-Sk
503,32 Sk
155,24 Sk
- 1 661 tis. Sk

ZŠ 3

príjmový
1 156,09 Sk
výdavkový
1 209,44 Sk
ZŠ 4
príjmový
990,62 Sk
výdavkový
1 034,27 Sk
zostatok kapitálových výdavkov
660 tis. Sk
ZUŠ
príjmový
13,09 Sk
výdavkový
501,33 Sk
Zostatky na jednotlivých účtoch , budú ponechané na plnenie úloh v roku 2007.
10. sociálny fond
75 241,80 Sk
z toho : neprávne subjekty
38 005,28 Sk
11. depozitný účet
2 857 379,66 Sk
12. účtovný rezervný fond
39 452,12 Sk
Záväzky k 31.12.2006
Pohľadávky
Stav úverov

4 098 992,90 Sk
6 904 725,73 Sk
34 601 433,40 Sk

3.Súčasťou záverečného účtu mesta sú aj :
a/ výsledky hospodárenia za rok 2006 organizácií zriadených mestom - Technické služby a
subjektu spravujúceho majetok mesta - Službyt s.r.o., ktoré sú uvedené v samostatných
prílohách č. l, 2.
Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za
rok 2006 bolo z úrovne MÚ uskutočnené s týmito odporúčanými závermi :
Účtovne vykázaný hospodársky výsledok na TS Svidník - zisk vo výške 16 tis. Sk
bude v súlade s § 25 zákona NR SR č.523/2004 Z.z. a zákona č.583/2004 Z.z. použitý v
zmysle zákona o rozpočtových pravidlách .
Účtovne vykázaný hospodársky výsledok na účte mesta v zastúpení Službyt s.r.o.
Svidník- strata vo výške 116 738,-Sk bude zúčtovaná ako neuhradená strata.
4.Výsledky inventarizácie majetku a záväzkov v samospráve mesta Svidník za rok 2006
uvedených v prílohe č. 3.
5. Mesto má vysporiadané finančné vzťahy za poskytnuté finančné prostriedky do
rozpočtu mesta v priebehu roka 2006 štátnemu rozpočtu i k jednotlivým štátnym fondom
6. Hospodárenie mesta za predchádzajúci rozpočtový rok bolo overené audítorkou
Ing. Nadeždou Liberkovou, správa ktorej tvorí samostatnú časť tejto prílohy.
7. Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku záverečný účet mesta za
rok 2006 schváliť bez výhrad.

