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Záverečný účet Mesta Stropkov za rok 2016
1. Rozpočet mesta na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Stropkov bol rozpočet mesta na rok
2016.
Mesto Stropkov na rok 2016 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený
ako prebytkový. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Rozpočet
finančných operácií bol zostavený ako schodkový. Schodok rozpočtu finančných operácií bol
vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom kapitálového rozpočtu. Výsledok
hospodárenia t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových
finančných operácií) bol rozpočtovaný prebytkový v sume 2 086 €.
Hospodárenie Mesta Stropkov sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016
Rozpočet mesta bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č.101.
Rozpočet mesta bol zmenený sedemkrát.
- prvá zmena bola schválená dňa 7.3.2016 primátorom mesta v zmysle uznesenia MsZ
č. 88/2011 a zobratá na vedomie MsZ dňa 27.4.2016 uznesením č. 132
- druhá zmena bola schválená dňa 27.4.2016 uznesením MsZ č. 133
- tretia zmena bola schválená dňa 23.6.2016 primátorom mesta v zmysle uznesenia MsZ
č. 88/2011 a zobratá na vedomie MsZ dňa 26.8.2016 uznesením č. 159
- štvrtá zmena bola schválená dňa 26.8.2016 uznesením MsZ č. 159
- piata zmena bola schválená dňa 27.9.2016 primátorom mesta v zmysle uznesenia MsZ
č. 88/2011 a zobratá na vedomie MsZ dňa 26.10.2016 uznesením č. 173
- šiesta zmena bola schválená dňa 26.10.2016 uznesením MsZ č. 174
- siedma zmena bola schválená dňa 14.12.2016 uznesením MsZ č. 185
Rozpočet Mesta Stropkov po zmenách k 31.12.2016
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Rozpočet obce za rok 2016

Rozpočet v €
10 242 542
7 299 687
1 866 224
1 097 634
10 239 504
6 833 368
1 866 224
1 539 912
+ 3 038
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok 2016
10 242 542
A) Bežné príjmy za
Rozpočet na rok 2016
7 299 687

Skutočnosť k 31.12.2016
10 665 029

% plnenia
104,12 %

rok 2016 v €
Skutočnosť k 31.12.2016
7 714 148

% plnenia
105,68 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
4 031 738

Skutočnosť k 31.12.2016
4 286 171

% plnenia
106,31 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
V zmysle § 2 zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane platenej fyzickými
osobami vybranej daňovými úradmi v príslušnom rozpočtovom roku je vo výške 70,00 %
príjmov rozpočtu obcí. Tento podiel obcí na výnose dane z príjmu fyzických osôb do 1. januára
roku 2012 bol 70,3 %, v roku 2013 bol 65,40 %, v roku 2014 bol 67,00 % a v roku 2015 bol
68,50 %. Výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam finančná správa (daňový úrad) podľa
kritérií, ktoré ustanovila vláda SR nariadením.
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 3 462 381 € výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 3 682 378 €, čo predstavuje plnenie na
106,35 %.
Na základe východiskových štatistických údajov zverejnených MF SR bola výška
podielových daní na rok 2016 zverejnená dňa 30.11.2015 pre Mesto Stropkov vo výške
3 470 381. V skutočnosti Mestu Stropkov boli poukázané podielové dane zo ŠR SR vo výške
3 682 401,67 €, čo oproti zverejnenej prognóze MF SR je viac o 212 024,67 €.

Roky
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Bežné
4 905 596 5 393 448 6 135 066 6 184 817 5 506 106 5 787 398 6 024 509 6 107 446 6 393 125 6 872 357 7 714 149
príjmy
Podielové
2 285 468 2 460 001 3 111 963 2 864 304 2 394 662 2 815 673 2 923 617 2 568 075 2 783 155 2 997 126 3 682 378
dane
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b) Daň z nehnuteľností
Pri dani z majetku ide o príjmy od právnických a fyzických osôb na základe VZN
č. 2/2013.
Z rozpočtovaných 345 000 € bol skutočný príjem vo výške 369 791 €, čo je 107,19 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 54 540 €, dane zo stavieb boli vo výške 293 769 €
a dane z bytov vo výške 21 482 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 362 060,70 €, za
nedoplatky z minulých rokov 7 731,05 €. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľností vo výške 38 771,51 €, v konkurze 82 344,31 € a úroky z omeškania na daní
z nehnuteľnosti evidujeme v sume 6 357,79 €.


Dane za špecifické služby
Ide o dane vyberané od fyzických a právnických osôb na základe VZN mesta č. 2/2013.

c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 5 100 € bol skutočný príjem v sume 5 498 €, čo je 107,80 % plnenie. Za
rozpočtový rok bolo uhradených 5 043,79 €, za nedoplatky z minulých rokov 454,01 €.
K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 1 023,28 €.
d) Daň za nevýherné hracie prístroje

Skutočný príjem je v sume 537 € oproti rozpočtovaným 530 €, čo je plnenie na
101,32 % . Za rozpočtový rok bolo uhradených 536,59 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €.
K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje vo výške
813,22 €.
e) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 177 € skutočný príjem za rok 2016 bol v sume 177 €, čo je plnenie
na 100,00 % . K 31.12.2016 mesto neeviduje pohľadávky na dani za predajné automaty.
f) Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 550 € bol skutočný príjem v sume 377 €, čo je plnenie na 68,55 % . Za
rozpočtový rok bolo uhradených 377,19 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €. K 31.12.2016
mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie vo výške 421,74 €.
g) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 32 000 € bol skutočný príjem v sume 31 740 €, čo je 99,19 % plnenie. Za
rozpočtový rok bolo uhradených 31 740 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €. K 31.12.2016
mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 4,95 €.
h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 186 000 € bol skutočný príjem v sume 191 380 €, čo je plnenie na 102,89 % .
Za rozpočtový rok bolo uhradených 177 430,14 €, za nedoplatky z minulých rokov 13 949,05€
K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vo výške 189 368,85 € a úroky z omeškania na poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad evidujeme v sume 2 701,45 €.
i) Iné dane za tovary a služby

Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov – od 1.5.2004 je
zrušený v zmysle zákona č. 218/2004. Nedoplatok na tomto poplatku je ešte v sume
4 263,42 €, ktorý je v exekučnom vymáhaní.
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j) Sankcie uložené v daňovom konaní
Táto položka rozpočtovaná nebola a predstavuje sumu 4 293,39 €. Sankcie za daň
z nehnuteľnosti sú v sume 2 530,91 € a sankcie za poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad predstavujú sumu 1 762,48 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
622 545

Skutočnosť k 31.12.2016
691 716

% plnenia
111,11 %

Príjmy mestského úradu
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 184 939 € bol skutočný príjem vo výške 204 493 €, čo je 110,57 % plnenie.
Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 27 858 €, príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov vo výške 38 744 €, príjem z prenájmu bytov v sume 112 621 € a príjmy z prenájmu
strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia je v sume 25 270 €. Príjem z prenájmov
majetku mesta je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.
U príjmu z bytov ide o úhrady za prenájom:
 bytov v 20 b.j. pre sociálne slabších občanov: Tieto byty boli odovzdané nájomníkom
v mesiaci marec roku 2003. Mesačné nájomné je 1 477,73 € t.j. spolu za rok
17 732,76 € ;
 bytov v 10 b.j. pre sociálne slabších občanov: Tieto byty boli odovzdané nájomníkom
v mesiaci február roku 2005. Mesačné nájomné je 541,43 € t.j. spolu za rok
6 497,16 € ;
 bytov v 2x24 b.j. na ul. Orgovanovej v Stropkove: Tieto byty boli odovzdané
nájomníkom v mesiaci máj roku 2006. Jeden byt bol odovzdaný v mesiaci august roku
2006. Mesačné nájomné je 1 274, 65 € t.j. spolu za rok 15 295,80 €
 bytov v 2x15 b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove: Tieto byty boli odovzdané
nájomníkom 1.5.2016. Mesačné nájomné je 3 398,83 x 8 mesiacov t.j. spolu za rok
27 190,64 €.
 prenájom ostatných bytov v správe podniku Byhos predstavuje sumu 45 904,87 €;

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 135 637 € bol skutočný príjem vo výške 146 787 €, čo je 108,22 % plnenie.
 Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 31 700 € bol skutočný príjem vo výške 37 557 €, čo je 118,48 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích
prístrojov a videohier, ktoré sú vo výške 19 700 €, ostatné správne poplatky predstavujú sumu
17 857 €.
 Pokuty a penále za porušenie predpisov
Oproti rozpočtovaným 6 060 € bol skutočný príjem v sume 8 293 €, čo je plnenie na 136,85 % .
Ide o pokuty uložené mestskou políciou, OVaRR za porušenie predpisov, okresným úradom
a záškoláctvo, úroky z omeškania. Prijaté finančné prostriedky na položke záškoláctvo sú
použité na predmetný účel vo výdavkovej časti v programe 13 taktiež vo výške skutočných
príjmov.
 Za predaj výrobkov a služieb
Z rozpočtovaných 95 677 € bol skutočný príjem 98 676 €, čo je 103,13 % plnenie. Ide o príjem
za relácie v mestskom rozhlase, zo vstupného(prof. súbory), zo vstupného do kina, za školné,
zápisné a kurzy, za cirkulovanú výpožičnú službu, z kultúrnej činnosti, za káblovú televíziu –
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MAGAZÍN PSK, za prieskumné územia, za administratívne práce pre MŠ A. Hlinku, MŠ M.
slovenskej, ZUŠ, I.ZŠ, II. ZŠ, III.ZŠ a ostatný predaj výrobkov a služieb.
 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby
Oproti rozpočtovaným 2 200 € bol skutočný príjem 2 261 €, čo je plnenie na 102,77 % . Ide
o príjem za znečisťovanie ovzdušia.

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
Oproti rozpočtovaným 300 € bol skutočný príjem 393 €, čo je plnenie na 131,00 % . Jedna sa
o príjmy z účtov finančného hospodárenia.

d) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 106 544 € bol skutočný príjem 120 093 €, čo je plnenie na 112,72 % . Jedna
sa o príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier v sume 2 186 €, z dobropisov v sume
7 769 €, vrátky 10 833 € (od Arcidiecéznej charity Košice a zdravotných poisťovní) a z iných
príjmov v sume 99 305 €. Z iných príjmov najpodstatnejší príjem v sume 90 000 € je od VVS
a.s. za vecné bremeno z dôvodu umiestnenia vodovodného a kanalizačného potrubia na
pozemkoch mesta.

ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV – originálne zariadenia bez právnej
subjektivity (Od 1.1.2014 prešli Materské školy so Školskými jedálňami pri
materských školách na právnu subjektivitu, bez právnej subjektivity je iba CVČ
FAUNA)
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem 85 € čo je plnenie na 85,00 %. Ide o príjem za
prenájom miesta na predajný automat v CVČ FAUNA.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Rozpočtované neboli. Jedna sa o príjem za zápisné a stravné.

c) Iné nedaňové príjmy
Oproti rozpočtovaným 72 €, bol skutočný príjem je v sume 759 €, čo predstavuje vysoké
plnenie rozpočtu. Ide o príjmy z dobropisov v sume 72 €, ktoré oproti rozpočtu sú plnené na
100 % a vrátky v sume 687 €, ktoré rozpočtované neboli. Tieto finančné prostriedky
predstavujú vrátky od zdravotných poisťovní.

ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV – originálne zariadenia s právnou
subjektivitou (MŠ A.Hlinku, MŠ M. slovenskej, Školské jedálne pri materských
školách, ZUŠ, ABC CVČ, ŠKD, CVČ pri základných školách, Školské jedálne pri
základných školách)
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Skutočný príjem bol 1 €, čo v porovnaní s rozpočtom predstavuje 100,00 % plnenie.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 126 875 € bol skutočný príjem v sume 121 224 €, čo je plnenie na 95,55 % .
Ide o príjem za predaj materiálov, výrobkov a služieb, za zápisné, za stravné.

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
Oproti rozpočtovaným 5 € bol skutočný príjem 5 €, čo je plnenie na 100,00 % . Jedna sa
o príjmy z účtov finančného hospodárenia.
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d) Iné nedaňové príjmy
Oproti rozpočtovaným 2 520 €, bol skutočný príjem je v sume 8 166 €, čo je plnenie na
324,05 %. Vysoké plnenie rozpočtu je z dôvodu, že od zdravotných poisťovní boli vrátky
v sume 4 892 €, ktoré rozpočtované neboli. Príjmy z dobropisov boli v sume 2 271 €, čo oproti
rozpočtu 1 975 € predstavuje plnenie na 114,99 % . Ostatné príjmy boli v čiastke 549 €, čo
v porovnaní s rozpočtom 545 € predstavuje plnenie na 100,73 %.

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV – prenesené
kompetencie(I.ZŠ, II.ZŠ, III.ZŠ, Plaváreň)
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 16 500 € bol skutočný príjem 13 100 €, čo je plnenie na 79,39 %. Ide
o príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 31 000 € bol skutočný príjem 40 481 €, čo je plnenie na 130,58 % . Ide
o príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za rehabilitačné služby (plaváreň) a zisk
z podnikateľskej činnosti. Predaj služieb nebol rozpočtovaný a bol naplnený v čiastke 795 €,
Oproti rozpočtovaným 31 000 € bol skutočný príjem za plaváreň v sume 32 679 €, čo je plnenie
na 105,42 %. Zisk z podnikateľskej činnosti (Svadby pri ZŠ na Konštantínovej ulici) nebol
rozpočtovaný a bol naplnený v sume 7 007 €.
c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
Oproti rozpočtovaným 275 € bol skutočný príjem 14 €, čo je plnenie na 51,85 % . Jedna sa
o príjmy z účtov finančného hospodárenia.

d) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 2 025 € bol skutočný príjem 19 406 €, čo je plnenie na 958,32 % . Vysoké
plnenie rozpočtu z dôvodu vrátky finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní v sume
15 424 €, ktoré rozpočtované neboli. Príjmy z dobropisov boli naplnené v sume 3 982 €, čo
v porovnaní s rozpočtom 2 025 € je plnenie na 196,64 %.

KLUB DÔCHODCOV MESTA STROPKOV
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 5 000 € bol skutočný príjem 4 328 €, čo je plnenie na 86,56 % . Jedna sa
o príjem za stravné.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA MESTA STROPKOV
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Jedna sa o príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré boli dosiahnuté v čiastke
12 096 €, čo v porovnaní s rozpočtom 11 000 € predstavuje plnenie na 109,96 %.
Opatrovateľská služba v roku 2016 bola zastrešená Arcidiecéznou charitou Košice do
31.3.2016 a od 1.4.2016 táto činnosť prešla pod mesto.
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3) Bežné príjmy - bežné granty a transfery:
Mesto prijalo nasledovné bežné granty a transfery:
Rozpočet na rok 2016
2 645 404

Skutočnosť k 31.12.2016
2 736 261

P.č.
Poskytovateľ
Mesto Stropkov
1. MDVaRR SR
2. MDVaRR SR

Suma v €

Účel

4 439
10 009

Výkon štátnej správy na úseku bývania
Výkon štátnej správy na úseku stavebného
poriadku
Výkon štátnej správy na úseku životného
prostredia

1 007

4.

Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné
prostredie
MDVaRR SR

5.

MV SR

3 583

6.
7.
8.
9.
10.

Okresný úrad Stropkov
MV SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

9 908
11 818
22 852
12 512
68 390

3.

11. Okresný úrad Prešov,
organizačný odbor
12. MV SR

13. MK SR
14. MK SR
15. Recyklačný fond
16. Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
17. Ministerstvo hospodárstva
SR
18. Fond sociálneho rozvoja
19. ENVIRO, neziskový fond
Konštantínova 5, Stropkov
20. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva

% plnenia
103,43 %

465

1 560
16 000

500
1 137
7 209
7 657

10 129
32 855
5 091
18 120

21. ÚPSVaR

3 187

22. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva

35 135

Výkon štátnej správy na úseku špeciálneho
stavebného úradu pre miestne komunikácie
a účelové komunikácie
Výkon štátnej správy na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra obyvateľov SR
Dotácia na voľby do NR SR
Výkon štátnej správy na úseku matriky
Aktivačné práce
Chránená dielňa
Dotácia na bežné výdavky pre podporu reg.
zamestnanosti
Starostlivosť o vojnové hroby
Účelová dotácia na krytie výdavkov 1. etapy
obnovy Vojnového cintorína z 1. svetovej
vojny v Stropkove
Účelový dar na projekt: Kultúra
národnostných menšín
Za kultúrne poukazy
Separácia odpadu
Projekt. Stretnutie kultúr karpatského
pohoria
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Stropkov
Projekt: Terénna sociálna práca v obciach
Účelový dar na prevádzkovanie CVČ
FAUNA v roku 2017
Účelový príspevok pre MŠ na výchovu
a vzdelávanie pre deti rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky
Hmotná núdza – školské potreby MŠ
447,96 € + stravné MŠ 2 738,34 €
Účelové prostriedky na vzdelávacie
poukazy pre záujmové vzdelávanie
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23. Obce
24. ÚPSVaR
25. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
26. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
27. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
28. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
29. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
30. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
31. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
33. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva

Účelová dotácia z rozpočtu obcí na činnosť
CVČ
60 472
Hmotná núdza – školské potreby ZŠ
11 454,00 € + stravné ZŠ 49 018,45 €
1 973 989 Normatívne finančné prostriedky na
prenesený výkon štátnej správy pre
základné školy , z toho: plaváreň 25 000 €
893
Účelové finančné prostriedky na odchodné
10 480

29 406
43 460
23 371

5 758
800
14 757
9 650
3 900

Účelové finančné prostriedky na úhradu
cestovných nákladov na dopravu žiakov
Účelové finančné prostriedky na
zdravotného asistenta
Účelové finančné prostriedky na
skvalitnenie podmienok na výchovu
a vzdelávanie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Účelové finančné prostriedky na nákup
učebníc
Účelové finančné prostriedky za
mimoriadne výsledky žiakov
Účelové finančné prostriedky na lyžiarsky
kurz
Účelové finančné prostriedky na školu
v prírode
Projekt Rozvoj výchovy a vzdelávania
v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične a na vybavenie
telocvične 2016 – Mesto Stropkov –
Základná škola Hrnčiarska 795/64. (V rámci
tohto projektu bolo zrealizované vybavenie
telocvične pri základnej škole.)
Výkon štátnej správy na úseku školského
úradu
Výkon osobitného príjemcu

32. Okresný úrad Prešov, odbor
13 759
školstva
33. ÚPSVaR
165 457
SPOLU MESTO:
2 639 715
Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou :
34. Supermarket TESCO
1 295
Účelový grant na dopravné ihrisko pri MŠ
Stropkov
A. Hlinku v mestskej časti Sitníky
35. Obchodná spoločnosť,
1 540
I. ZŠ
nadácia a pod.
555,75 € Grant Nadácia Knihy
školám
III. ZŠ
984 € Grant na interaktívnu tabuľu
36. ÚPSVaR
13 237
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 13 236,87 € - príjemca I. ZŠ
37. ÚPSVaR
28 011
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 28 011,18 € - príjemca II. ZŠ
38. ÚPSVaR
14 498
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 7 666,13 € - príjemca III. ZŠ +
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39. ÚPSVaR

11 483

40. ÚPSVaR

22 859

41. Okresný úrad Prešov, odbor
445
školstva
42. Okresný úrad Prešov, odbor
2 129
školstva
43. Okresný úrad Prešov, odbor
1 049
školstva
SPOLU: Rozpočtové organizácie
96 546
s právnou subjektivitou
Granty a transfery spolu:
2 736 261

3 416 € – príjemca ŠJ pri III. ZŠ + 3 416 € príjemca krytá plaváreň pri III. ZŠ
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 7 412,03 € - príjemca MŠ
M.slovenskej + 4 071,12 € – príjemca ŠJ
pri MŠ M. slovenskej
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 14 699,19 € + príspevok na
chránenú dielňu 8 159,28 € - príjemca MŠ
A.Hlinku
Realizácia športových súťaží - príjemca
CVČ pri I. ZŠ v sume 445,67 €
Realizácia športových súťaží SAŠŠ –
príjemca CVČ pri II. ZŠ v sume 2 128,51 €
Realizácia športových súťaží - príjemca
CVČ pri III. ZŠ v sume 1 048,63 €

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 845 221

1 853 247

100,43 %

Kapitálové príjmy z predaja majetku mesta:
Z rozpočtovaných 13 981 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 15 007 €, čo je plnenie
na 107,34 % .

a) Príjmy z predaja kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 2 133 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 2 391 €, čo je plnenie na
112,10 %.

Ide o príjem za predaj: 1) budov - tento príjem nebol rozpočtovaný ani naplnený,
2) bytov - tento príjem bol naplnený v sume 2 391 € , čo v porovnaní
s rozpočtom 2 133 € predstavuje 112,10 % plnenie.
Príjmy z predaja bytov tvoria: a)Úhrada nesplatenej ceny bytov z dôvodu, že bolo prevedené
vlastníctvo bytu na inú osobu ako na manželku, deti, vnukov alebo rodičov do desiatich rokov
od uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva bytu s predávajúcim Mestom Stropkov. Tento
príjem za vrátenie zľavy pri kúpe bytu za skorší odpredaj bytu pred uplynutím 10 rokov odo
dňa nadobudnutia je v sume 1 235,31 € (p. Chachaľaková 1 013 €, p. Čurilla Jozef 222,31 € ),
b) Exekučná splátka za byt od p. Vlasty Dzuricovej v roku 2016 nebola rozpočtovaná na
základe oznámenia exekútorom, že nebude naplnená. Celková predajná cena bytu je v sume
998,97 €. V roku 2004 bola uhradená exekučná splátka v sume 5,78 €, v roku 2015 boli
exekučné splátky v sume 53,18 €, v roku 2006 boli exekučné splátky v sume 45,76 €, v roku
2012 bola uhradená exekučná splátka v sume 24,60 €, v roku 2013 boli exekučné splátky
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v sume 330 € a v roku 2016 boli exekučné splátky v sume 18,09 €. Spolu k 31.12.2016 bolo
uhradených 477,41 €. K úhrade istiny za byt bez úrokov z omeškania ostáva 551,56 €.
c) Predaj bytu p. Vateha Jozef na ul. Hrnčiarka 1619/44 v sume 1 137,26 €,

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 11 848 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 12 616 €, čo
predstavuje 106,48 % plnenie.
Ide o príjem z predaj pozemkov pre:
1.) Predaj pozemku pre Ing. Ján Antoš a Jozef Jurčišin o výmere po 6 m2 na ul. Generála
Sazavského v sume 119,52 €,
2.) Predaj pozemku pre p. Miroslav Šoltýs o výmere 33 m2 pod garážou na ul. Letná v sume
30,88 €,
3.) Predaj pozemku pre p.Michal Kulík o výmere 2 m2 pod garážou na ul. Letná v sume 19,92€,
4) Zámena pozemkov na ul. Puškinovej s doplatkom za výmeru 126 m2 v sume 1 024,00 € Palko Jozef,
5.) Predaj pozemku - rokliny pre p. Milan Vateha o výmere 47 m2 na ul. Letná v sume 98,23 €,
6.) Predaj pozemku - rokliny pre p. JUDr. Ondrej Brendza o výmere 643 m2 na ul. Letná v
sume 1 343,87 €,
7.) Predaj pozemku - rokliny pre p. Jozef Bujdoš o výmere 612 m2 na ul. Letná v sume
1 279,08€,
8.) Predaj pozemku - rokliny pre p. Anna Fiľová o výmere 734 m2 na ul. Letná v sume
1 534,06 €,
9.) Predaj pozemku - rokliny pre p. Milan Murín o výmere 548 m2 na ul. Letná v sume
523,66 €. (Predajná cena 1 145,32 € z toho v roku 2016 úhrada 523,66 € a v roku 2017 úhrada
621,66 €.),
10.) Predaj pozemku - rokliny pre p. Slovenský rybársky zväz, MO Stropkov o výmere 2 024
m2 na ul. Pri rybník v sume 5 869,60 €,
11.) Predaj pozemku pre p. Jaroslav Tokár o výmere 2 m2 pod garážou na ul. Letná v sume
19,92 €,
12.) Predaj pozemku pre p. Jozef Bzdiľ o výmere 1 m2 pod garážou ul. Letná v sume 9,96 €,
13.) Predaj pozemku pre p. Jozef Spišák o výmere 42 m2 na ul. Metodová v sume 488,04 €,
14.) Predaj pozemku pre p. Marián Sahajda o výmere 22 m2 na ul. Metodova v sume 255,64 €.

Predaj pozemkov spolu: 12 616,38 €
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 1 831 240 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 1 838 240 €, čo
predstavuje 100,38 % plnenie. V rámci kapitálových grantov a transferov boli poskytnuté
finančné prostriedky na realizáciu projektov:

1) Stretnutie kultúr karpatského pohoria –
v rámci tohto projektu bola
zrealizovaná rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska. Financovanie
projektu bolo formou refundácie nákladov. Ukončenie projektu malo byť v roku
2014. Na základe žiadosti bol termín ukončenia realizácie projektu predĺžený do
31.3.2015. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce s Poľskom.
(Celkové oprávnené náklady projektu boli schválené v sume 701 329,80 €.
Bežné výdavky boli schválené v rámci projektu v sume 41 495 €. Bežné
výdavky projektu mali byť financované z nasledujúcich zdrojov: 85 % EFRR,
10 % ŠR SR a 5 % spoluúčasť mesta. Kapitálové výdavky boli rozpočtované
v sume 659 834,80 €. Rozpočtované kapitálové výdavky predmetného projektu
mali byť financované z nasledujúcich zdrojov: 85 % EFRR - 560 859,58 €,
10 % ŠR SR - 65 983,48 € a 5 % spoluúčasť mesta 32 991,74 €.
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Úhrady kapitálových výdavkov projektu boli zrealizované
z prekleňovacieho úveru v sume 625 620,41 € a z vlastných finančných
prostriedkov v sume 34 214,39 €.
V roku 2016 po zrefundovaní kapitálových výdavkov z EF RR a ŠR SR
v čiastke 626 843,06 € bol prijatý prekleňovací úver v sume 625 620,41 € banke
splatený v mesiaci apríl 2016.
Bežné výdavky v rámci projektu boli čerpané v sume 13 070 €. Tieto
bežné výdavky mali byť zrefundované vo výške 95 % z EF RR a ŠR SR. Po
kontrole kontrolným orgánom mestu boli zrefundované bežné výdavky v roku
2016 v sume 7 656,62 €.
2) Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Stropkov - Jedna
sa o výmenu 962 ks svietidiel za LED svietidlá, výmena 28 rozvodných skríň. Celkové
oprávnené náklady projektu po VO boli rozpočtované v sume 722 875,38 €.
Nenávratný finančný príspevok na predmetný projekt bol schválený v sume
686 731,61€. Spolufinancovanie projektu z vlastných finančných prostriedkov mesta
bolo rozpočtované v sume 36 143,77 €. Faktúrovaná cena diela za zrealizovanie
predmetnej rekonštrukcie bola v sume 715 640,60 €. Úhrady faktúr boli zrealizované
z prekleňovacieho úveru z komerčnej banky v sume 679 858,57 € a z vlastných
finančných prostriedkov mesta v sume 35 782,03 €.

V roku 2016 po zrefundovaní kapitálových výdavkov z EF RR a ŠR SR
v čiastke 677 675,67 € bol prijatý prekleňovací úver v sume 679 858,57 € banke
splatený v mesiaci september 2016.
Bežné výdavky v rámci projektu boli čerpané v sume 10 662 €. Tieto
bežné výdavky boli zrefundované vo výške 95 % z EF RR a ŠR SR. Po kontrole
kontrolným orgánom mestu boli zrefundované bežné výdavky v roku 2016
v sume 10 129 €.
3) Účelová dotácia z Prešovského samosprávneho kraja na projekt: „Cykloturistická trasa
pamätihodnosťami stropkovského okresu v sume 3 000 €. Celkové oprávnené výdavky
projektu sú v sume 3 750 € z toho 80 % oprávnených výdavkov projektu t.j. 3 000 € je
dotácia z PSK a 20 % výdavkov projektu v sume 750 € je z vlastných finančných
prostriedkov mesta. V rámci tohto projektu sa uskutočnilo vyznačenietrasy, terénne
úpravy, osadenie informačných tabúľ a výstavba altánku – prístrešku s odpočivadlom.
4) Dotácia z MDVa RR SR na kúpu technického vybavenia k b.j. na Ciolkovského ulici
v sume 27 760 €. (Celková kúpna cena je v sume 39 659,20 €. Kúpa TV bola
financovaná 70 % z dotácie MDVa RR SR v sume 27 760 € a z vlastných zdrojov
kupujúceho 30 % v sume 11 899,20 €.),
5) Dotácia z MDVa RR SR na kúpu dvoch novopostavených bytových domov 2x15 b.j. na
Ciolokovského ulici v Stropkove v sume 452 880 €. (Celková kúpna cena je v sume
1 509 615,10 €. Kúpa b.j. bola financovaná 70 % z úveru zo ŠFRB v sume
1 056 720,00€, 30 % z dotácie MDVaRR SR v sume 452 880 € a z vlatných zdrojov
kupujúceho v sume 15,10 €.)
6) Dotácia z MV SR od ÚSVRK na projekt: “Pod Laščíkom“ na rekonštrukciu
prístupových ciest a chodníkov.
7) Dotácia z okresného úradu Prešov, Odbor školstva na Rekonštrukciu bazénu a suterénu
pod bazénom pre Základnú školu, Konštantínova 1751/64, Stropkov v sume 30 000 €.
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8) Projekt: „Lokálna stratégia komplexného prístupu „ – rekonštrukcia a dostavba
rómskeho komunitného centra.
a) Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume 145 589,37 €. Dotácia zo ŠR SR je
schválená v sume 138 309,90 €. Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie a dostavby
rómskeho komunitného centra v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu je
7 279,47 €.
b) V roku 2012 bola uhradená projektová a rozpočtová dokumentácia stavby: Prístavba
a rekonštrukcia Rómskeho komunitného centra - Stropkov v čiastke 8 000,- €
z vlastných finančných prostriedkov mesta. Oprávnené náklady projektu na túto
položku sú v sume 7 506,40 €. Z tejto sumy v rámci záverečnej platby bude mestu
zrefundovaných 95 % zo ŠR, čo predstavuje čiastku 7 131,08 €.
V roku 2014 bola požiadavka na úhradu faktúry za rekonštrukciu budovy 16 747,89 €
z vlastných finančných prostriedkov mesta. Z tejto sumy v rámci záverečnej platby
bude mestu zrefundovaných 95 % zo ŠR, čo predstavuje čiastku 15 910,50 €.
Požiadavka na úhradu faktúry v roku 2014 týkajúca sa IKT bola v sume 3 953 € a na
úhradu nábytku bola v sume 2 310 € t.j. spolu 6 263 €. Tieto faktúry by mali byť
preplatené do výšky 95 % t.j. v sume 5 949,85 €.
c) Neoprávnené výdavky projektu sú v sume 12 169 € z toho suma 493,60 € bola
uhradená v roku 2012.
d) Naviac práce projektu sú v sume 13 213 €.
Z rozpočtovaných požiadaviek v roku 2014 skutočne uhradené boli nasledujúce
položky:
1.) Úhrada faktúry za rekonštrukciu budovy v čiastke 16 747,89 € z vlastných
finančných prostriedkov mesta. Z tejto sumy v rámci záverečnej platby mestu by malo
byť zrefundovaných 95 % zo ŠR, čo predstavuje čiastku 15 910,50 €,
2.) Úhrada faktúry za nábytok v sume 2 310 €. Mestu by malo byť zrefundovaných
95 % zo ŠR SR, čo predstavuje 2 194,50 €,
Z rozpočtovaných požiadaviek v roku 2015 skutočne uhradené boli nasledujúce
položky:
1.) Požiadavka na úhradu faktúry v roku 2014 týkajúca sa IKT v sume 3 953 € nebola
zrealizovaná. Predmetná úhrada bola zrealizovaná v roku 2015. Z tejto sumy v rámci
záverečnej platby mestu by malo byť zrefundovaných 95 % zo ŠR, čo predstavuje
čiastku 3 755,35 €,
2.) Úhrady faktúr za rekonštrukciu a dostavbu budovy ako oprávnené výdavky projektu
sú v sume 115 072,10 € z vlastných finančných prostriedkov mesta. Z tejto sumy
v rámci záverečnej platby mestu by malo byť zrefundovaných 95 % zo ŠR SR, čo
predstavuje čiastku 109 318,50 €.
3.) Úhrady faktúr za rekonštrukciu a dostavbu budovy ako neoprávnené výdavky
projektu sú v sume 11 141,36 €.
4.)Úhrady faktúr za naviac práce za rekonštrukciu a dostavbu budovy predstavujú sumu
13 212,88 €.
V roku 2015 na základe podanej žiadosti o platbu bolo zrefundovaných 125 078,85 €
čo v porovnaní s rozpočtom 138 310 € je plnenie na 90,43 % . V roku 2016 bola
zrefundovaná suma 13 080,91 € čo v porovnaní s rozpočtom 13 081 € je plnenie na
100 %.
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V roku 2016 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :
P.č.
1.

2.

3.

4.

5.

Poskytovateľ dotácie
Program cezhraničnej
spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 20072013
Ministerstvo infraštruktúry
a rozvoja Poľska
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
Ministerstvo životného
prostredia ako riadiaci
orgán operačného programu
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
VÚC Prešovského
samosprávneho kraja

Ministerstvo dopravy,
výstavba a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo dopravy,
výstavba a regionálneho
rozvoja SR

Suma v €

626 843,06

677 675,67 Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia

verejného osvetlenia v meste Stropkov.
Ide o refundáciu kapitálových
výdavkov.

3 000

27 760

452 880

6.

Ministerstvo vnútra SR

7 000

7.

Okresný úrad Prešov –
odbor školstva

30 000

8.

Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR

SPOLU

Investičná akcia
Projekt: Stretnutie kultúr karpatského
pohoria v rámci ktorého bola
zrealizovaná rekonštrukcia mestského
kultúrneho strediska. Ide o refundáciu
kapitálových výdavkov.

13 080,91

Dotácia na čiastočnú úhradu nákladov
projektu: Cykloturistická trasa
pamätihodnosťami stropkovského
okresu
Dotácia na kúpu technického vybavenia
k b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove
Dotácia na kúpu dvoch
novopostavených bytových domov
2x15 b.j. na ul. Ciolkovského v
Stropkove
Dotácia od Úradu splnomocnenca vlády
pre rómske komunity na projekt: „Pod
Laščíkom“ na rekonštrukciu ciest
a chodníkov.
Dotácia na rekonštrukciu bazénu
a suterénu pod bazénom pre Základnú
školu, Konštantínova 1751/64,
Stropkov
Projekt: „Lokálna stratégia
komplexného prístupu“ – rekonštrukcia
a dostavba rómskeho komunitného
centra. Ide o refundáciu nákladov.
V roku 2015 bolo zrefundovaných
125 078,85 €

1 838 239,64
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5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
1 097 634

Skutočnosť k 31.12.2016
1 097 634

% plnenia
100,00

a) Prijaté úvery
Položka prijaté úvery v roku 2016 bola rozpočtovaná v sume 1 056 720 €, čo oproti skutočnosti 1
056 720 € predstavuje plnenie na 100,00 %. V roku 2016 mesto prijalo úver v sume 1 056 720 € zo
ŠFRB na kúpu dvoch bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici v Stropkove.

b) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Z rozpočtovaných 40 914 € skutočný príjem bol 40 914 €, čo je plnenie na 100,00 %.
Jedna sa o nedočerpanie účelových finančných prostriedkov z roku 2015, ktoré boli použité na
stanovený účel v roku 2016.
Ide o účelové dotácie na:
Bežné výdavky:
1) Účelové fin. prostr. z odboru školstva pri Okresnom úrade v Prešov na úhradu
cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ v sume 1 716,09 €,
2) Účelové finančné prostriedky z Recyklačného fondu na úhradu nákladov súvisiacich so
separáciou odpadu v sume 7 042,46 €.
Spolu: 8 758,55 €
Kapitálové výdavky:
3) Účelové fin. prostr. z odboru školstva pri Okresnom úrade v Prešove – odbor školstva
na riešenie havarijného stavu – rekonštrukcia kotolne ZŠ Hrnčiarska 795/61, Stropkov
v sume 18 655,79 €,
4) Účelové fin. prostr. z MF SR na úhradu nákladov akcie: „Rekonštrukcia a oprava
športovo rekreačného areálu Pod vlekom“ v sume 13 500 €,
Spolu: 32 155,79 €

c) Prevod prostriedkov z peňažných fondov
Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov nebol rozpočtovaný ani realizovaný.

5) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2016
266 960

Skutočnosť k 31.12.2016
299 227,86

% plnenia
112,09 %

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola Hrnčiarska
33 305,96 €
Základná škola Mlynská
63 036,26 €
Základná škola Konštantínova
128 570,59 €
Materská škola A. Hlinku
31 064,31 €
Materská škola M. slovenskej
22 867,64 €
Základná umelecká škola F. Veselého 20 383,10 €
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok 2016
10 239 504

Skutočnosť k 31.12.2016
10 163 240

% plnenia
99,26 %

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2016
6 833 368

Skutočnosť k 31.12.2016
6 817 379

% plnenia
99,77 %

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ochrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
826 258
200
110 930
438 779
337 253
141 300
1 500
501 331
4 187 266
288 551
6 833 368

Skutočnosť
795 095
0
100 906
424 891
323 078
125 703
1 500
473 703
4 299 547
272 956
6 817 379

% plnenia
96,23 %
0,00 %
90,96 %
98,79 %
95,80 %
88,96 %
100,00 %
94,49 %
102,68 %
94,60 %
99,77 %

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 2 998 080 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 3 047 889 €, čo je
101,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, mestskej
polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, klubu dôchodcov, opatrovateľskej služby,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva (MŠ A. Hlinku, MŠ M. slovenskej, CVČ
FAUNA, ZUŠ F. Veselého, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Mlynská, ZŠ Konštantínova).
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 1 088 821 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 112 397 €, čo je
102,17 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa,
doplnkové dôchodkové poistenie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 456 609 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 383 251 €, čo je
94,96 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky mestského úradu, mestskej polície, matriky,
stavebného úradu, školského úradu, klubu dôchodcov, opatrovateľskej služby, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva (MŠ A. Hlinku, MŠ M. slovenskej, CVČ FAUNA, ZUŠ F.
Veselého, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Mlynská, ZŠ Konštantínova) ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 256 646 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 240 821 €, čo
predstavuje 98,74 % čerpanie. Ide o transfery pre m.p. Služba, prevádzkové výdavky
mestského úradu, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, klubu
dôchodcov, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, a pracovníkov školstva (MŠ A.
Hlinku, MŠ M. slovenskej, CVČ FAUNA, ZUŠ F. Veselého, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Mlynská, ZŠ
Konštantínova).
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 33 212 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 vo výške 33 021 €, čo
predstavuje 99,42 % čerpanie.
Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov podľa ekonomickej
klasifikácie

610 - mzdy

18,20%

0,48%

620 - odvody

44,71%
630 - tovary

29,29%
640 - transfery

16,32%

650 - splác. úrokov a ost. platby
súvis. s úvermi

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
1 866 224

Skutočnosť k 31.12.2016
1 805 948

% plnenia
96,77 %

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ochrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
37 200
0
2 520
32 470
19 912
1 640 589
0
66 986
66 547
0
1 866 224

Skutočnosť
31 075
0
0
23 720
19 582
1 640 188
0
56 012
35 371
0
1 805 948

v €
% plnenia
83,53 %
0,00 %
73,05 %
98,34 %
99,98 %
83,62 %
53,15 %
96,77 %

a) Verejná správa
Ide o nasledovné investičné akcie :
- výstavba garáži za MsÚ – 8 374 € (v roku 2015 bola vybudovaná základná platňa v sume
4 993 €),
- projektová dokumentácia na zateplenie budovy MsÚ – 19 920 €,
- interiérové vybavenie kancelárie primátora – 2 781 €.
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b Verejný poriadok a bezpečnosť
- rozpočtovaný bol nákup a osadenie kamery k detskému ihrisku žihadielko v sume
2 520 €, ktorý v roku 2016 nebol zrealizovaný z dôvodu nevyhovujúcich klimatických
podmienok. Tento výdavok bude zahrnutý do úpravy rozpočtu na rok 2017.
c) Ekonomická oblasť
 výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- výškopis a polohopis prepojenia ulíc Nový riadok a Akad. Pavlova – 200 €,

 cestná doprava
Vo forme kapitálového transferu pre m.p. Služba ide o nasledovné investičné akcie:
- vybudovanie parkoviska pri bloku B-6 – 2 300 €,
- nákup benkaloru – 6 000 €,
- nákup mobilného pódia tribúny – 4 600 € (v roku 2015 bolo zakúpené prestrešenie
tribúny v sume 5 000 €),
- projektová dokumentácia SAD zastávky Sitníky – Vojtovská – 120 €,
- vybudovanie SAD zastávky Sitníky – Vojtovská – 2 500 €,
- doplnenie parkovísk na sídliskách – 8 000 €,
d) Odpadové hospodárstvo
Vo forme kapitálového transferu pre m.p. Služba ide o nasledovné investičné akcie:
- nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu - 6 000 €,
- preceňovanie rozpočtov k projektu Biologický rozložiteľného odpadu – 312 €,
- implementácia projektu Biologický rozložiteľného odpadu a verejné obstarávanie –
6 670 €.
e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie:
- vypracovanie projektovej dokumentácie na distribučnú trafostanicu v areáli HPP –
2 000 €,
- rekonštrukcia a doplnenie mestského rozhlasu – 29 899 €,
- projektová dokumentácia verejného osvetlenia ul. Matice slovenskej 2. etapa – 685 €,
- kúpa technického vybavenia k b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove – 39 659 € (Celková
kúpna cena je v sume 39 659,20 €. Kúpa TV je financovaná 70 % z dotácie MDVaRR SR
v sume 27 760 € a z vlastných zdrojov kupujúceho 30 % v sume 11 899,20 €.)
- kúpa dvoch novopostavených bytových domov 2x15 b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove
– 1 509 615 € (Celková kúpna cena je 1 056 615,10 €. Kúpa b.j. bola financovaná vo
výške 70 % z úveru zo ŠFRB v sume 1 056 720 €, 30 % z dotácie MDVaRR SR v sume
452 880 € a z vlastných zdrojov kupujúceho v sume 15,10 €.)
- projektová dokumentácia na územné rozhodnutie pre Polyfunkčné domy na ul.
Hrnčiarskej – 4 600 €,
- vypracovanie štúdie pre polyfunkčné domy na ul. Hrnčiarskej – 2 400 €,
- svetelnotechnický posudok zatienenia existujúcich bytových domov stavbou Polyfunkčný
objekt, ul. Hrnčiarska, Stropkov – 480 €,
- dovybavenie detských ihrísk - 5 800 €.

-

Vo forme kapitálového transferu pre m.p. Služba ide o nasledovné investičné akcie:
nákup oplotenia do mestského parku – 6 600 €,
výstavba verejného osvetlenia na ul. Matice slovenskej – 26 050 €,

-

Vo forme kapitálového transferu pre Byhos s.r.o. ide o nasledovné investičné akcie:
výmena ultrazvukových meračov tepla pre bytové domy v okruhu kotolne E1 – 19 000 €.
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f) Rekreácia, kultúra a náboženstvo – náboženské a iné spoločenské služby
Ide o nasledovné investičné akcie:

-

-

úprava vzduchotechniky a ústredného kúrenia v budove mestského kultúrneho
strediska – 7 000 €,
realizácia bezbariérového prístupu do divadelnej sály v budove mestského
kultúrneho strediska – 7 100 €,
výroba nápisu na budovu mestského kultúrneho strediska v rámci zrealizovanej jej
rekonštrukcie – 215 €,
zaústenie dažďových zvodov budovy mestského kultúrneho strediska – 635 €
rekonštrukcia a oprava športovo rekreačného areálu Pod vlekom – 15 056 €,
odkúpenie lyžiarskeho vleku Tatra Poma LVS a náhradných dielov na lyžiarsky
vlek od TJ SLÁVIA Stropkov – 4 255 €
projektová dokumentácia na rozhodnutie o využití územia pre Cykloturistický
chodník Jozefínka – 1 100 €,
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na stavby:
vyhliadková veža, oddychové prístrešky, informačné tabule pri Cykloturistickom
chodníku Jozefínka – 1 900 €,
realizácia projektu: Cykloturistická trasa pamätihodnosťami stropkovského okresu
– 3 751 €
kapitálový transfer pre KM Systém s.r.o., Prešov na rozvoj areálu letného kúpaliska
– 15 000 €,

g) Vzdelávanie

MŠ na ul. Matice slovenskej
Ide o nasledovné investičné akcie
- vypracovanie realizačného projektu pre projekt: Rekonštrukcia materskej školy na ul.
Matice slovenskej – 9 599 € (Tieto výdavky by mali byť zrefundované vo výške 95 %
z EFRR a ŠR SR.),

I. ZŠ na ul. Hrnčiarskej
Ide o nasledovné investičné akcie
- rekonštrukcia kotolne – 22 948 €
( Dotácia zo ŠR SR na rekonštrukciu kotolne bola poskytnutá v sume 50 000 € v roku
2013. Tieto finančné prostriedky boli mestu poukázané v roku 2013 z odboru školstva pri
Okresnom úrade v Prešove. Podľa § 8 odst.4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov kapitálové výdavky možno
použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom
roku, na ktorý boli rozpočtované.
V roku 2015 z tejto dotácie bola uhradená PD v sume 2 500 €.
Na rekonštrukciu kotolne ostalo 47 500 €.
Po VO cena diela rekonštrukcie kotolne bola v sume 91 792,28 €. Realizácia
rekonštrukcie kotolne bola ukončená do 17.9.2015. Úhrady faktúr boli dohodnuté
nasledovne: Prvá platba vo výške 50 % z ceny diela t.j. 45 896,14 € od prebratia
rekonštrukcie kotolne (cca do konca októbra), zostávajúca časť ceny diela je splatná v 4
rovnakých mesačných splátkach t.j. 11 474,035 €.( november 2015, december 2015,
január 2016, február 2016).
V decembri roku 2015 mestu bola poukázaná dotácia zo ŠR SR na dofinancovanie
rekonštrukcie kotolne v sume 40 000 €.
Na úhradu predmetnej rekonštrukcie z vlastných finančných prostriedkov mesta bude
použitá v roku 2016 suma 4 292,28 €.)
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II. ZŠ na ul. Mlynskej
Ide o nasledovné investičné akcie
- nákup teplovzdušnej elektrickej rúry pre školskú jedáleň pri základnej škole – 2 824 €.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
1 539 912

Skutočnosť k 31.12.2016
1 539 913

% plnenia
100,00 %

V rámci výdavkových finančných operácií ide o splácanie istín z prijatých úverov.
K 31.12.2016 boli splátky istín realizované v zmysle úverových zmlúv.

Prehľad splátok prijatých úverov je nasledovný:

III. FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
820 Splácanie istín
Jedná sa o splácanie úverov zobratých na:

1 539 913,13 EUR
1 539 913,13 EUR

1.) - na výstavbu 20 b.j. pre sociálne odkázané rodiny
Úver z ŠFRB v sume 8.890 tis. Sk (295 093,94 €) s dobou splácania
30 rokov a úrokovej sadzbe 4,4 % . Čerpanie úveru bolo v roku 2002.
Ručenie – BD 20 b.j. s príslušenstvom.
- k 31.12.2002 bola splatená istina v sume 62,94 €
- k 31.12.2003 bola splatená istina v sume 4 594,23 €
- k 31.12.2004 bola splatená istina v sume 4 907,71 €
- k 31.12.2005 bola splatená istina v sume 5 097,95 €
- k 31.12.2006 bola splatená istina v sume 5 330,43 €
- k 31.12.2007 bola splatená istina v sume 5 572,80 €
- k 31.12.2008 bola splatená istina v sume 5 958,50 €
- k 31.12.2009 bola splatená istina v sume 6 097,71 €
- k 31.12.2010 bola splatená istina v sume 6 375,73 €
- k 31.12.2011 bola splatená istina v sume 6 665,71 €
- k 31.12.2012 bola splatená istina v sume 6 880,46 €
- k 31.12.2013 bola splatená istina v sume 7 315,37 €
- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 7 611,50 €
- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 7 962,20 €
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 8 298,05 €
-celková splátka istiny v roku 2016 bola rozpočtovaná v sume
8 298,05 € (249 987,05 Sk )
2.) – na výstavbu 10 b.j. Ul. Hrnčiarska
Úver z DEXIA banky (ŠFRB) v sume 4.929.000,- Sk (163 612,83 €)
s dobou splácania 30 rokov a úrokovej sadzbe 1,2 %. Tento úver bol
čerpaný v roku 2004.
Ručenie – Bytové domy B/1 a C/1 s príslušenstvom.
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- k 31.12.2005 bola splatená istina v sume 4 975,32 €
- k 31.12.2006 bola splatená istina v sume 4 592,57 €
- k 31.12.2007 bola splatená istina v sume 4 648,72 €
- k 31.12.2008 bola splatená istina v sume 4 725,21 €
- k 31.12.2009 bola splatená istina v sume 4 763,44 €
- k 31.12.2010 bola splatená istina v sume 4 821,76 €
- k 31.12.2011 bola splatená istina v sume 4 880,71 €
- k 31.12.2012 bola splatená istina v sume 4 927,71 €
- k 31.12.2013 bola splatená istina v sume 5 005,20 €
- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 5 061,52 €
- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 5 123,88 €
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 5 182,93 €
- celková splátka istiny v roku 2016 bola rozpočtovaná v sume
5 182,93 € (156 140,95 Sk)
3.) – na výkup nehnuteľností na Námestí SNP
Úver z DEXIA banky v sume 7.300.000,- Sk (242 315,61 €) s dobou
splácania 10 rokov a úrokovej sadzbe: 3 mesačný EURIBOR +
úrokové rozpätie 1,14 % p. a. Ručenie – BIANKO ZMENKA.
(Prijatie úveru bolo rozpočtované v roku 2007 v sume 7.300 tis. Sk
na čerpanie ktorého bola podpísaná úverová zmluva. Skutočne
čerpaný úver v roku 2007 bol v sume 3.300 tis. Sk (109 540 €)
v poslednom štvrťroku. V roku 2010 bolo dočerpanie v sume 132
776 € (4 000 tis. Sk). Prvá splátka úveru je 25.1.2008 a frekvencia
splácania tohto úveru je v mesačných splátkach po 2 021,51 € (60
900,- Sk). Amortizácia úveru je 25.9.2017.
- k 31.12.2008 bola splatená istina v sume 730.800,- Sk
- k 31.12.2009 bola splatená istina v sume 24 258,12 € (730 800,- Sk)
- k 31.12.2010 bola splatená istina v sume 24 258,12 € (730 800,- Sk)
- k 31.12.2011 bola splatená istina v sume 24 258,12 € (730 800,- Sk
- k 31.12.2012 bola splatená istina v sume 24 258,12 € (730 800,- Sk
- k 31.12.2013 bola splatená istina v sume 24 258,12 €
- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 24 258,12 €
- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 24 258,12 €
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 24 258,12 €
- celková splátka istiny v roku 2016 bola rozpočtovaná v sume
24 258, 12 € (730.800,- Sk)
4.) – na výstavbu skládky komunálneho odpadu Stropkov – Chotča
Úver z DEXIA banky v sume 678 158,53 EUR s dobou splácania
10 rokov a úrokovej sadzbe: 6 mesačný EURIBOR + úrokové
rozpätie 1,8 % p. a. Ručenie – BIANKO ZMENKA.
Ćerpanie tohto úveru k 31.12.2009 bolo v sume 81 449,82 €
V roku 2010 bolo čerpanie tohto úveru v sume 580 989,90 €.
Dočerpanie tohto úveru bolo v roku 2011 v sume15 718,81 €.
Prvá splátka istiny úveru je 26.7.2010. Frekvencia splátok úveru je
mesačne k 25. dňu v mesiaci v sume 6 060 € (182 563,56 Sk).
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Amortizácia úveru je 25.10.2019.
- k 31.12.2010 bola splatená istina v sume 36 360 €
- k 31.12.2011 bola splatená istina v sume 72 720 €
- k 31.12.2012 bola splatená istina v sume 72 720 €
- k 31.12.2013 bola splatená istina v sume 72 720 €
- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 72 720,- €
- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 72 720,- €
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 72 720 €
- celková splátka istiny v roku 2016 bola rozpočtovaná v sume
72 720 € (2 190 762,72 Sk)
5.) – na financovanie projektu: Centrum – námestie I., II., III. etapa
Úver z VÚB a.s. v sume 242 316 €. Úroková sadzba je 6 mesačný
EURIBOR + marža banky 1,63 % p.a.. Zabezpečenie úveru je
blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke. Prvá splátka istiny úveru je 25.1.2012. Frekvencia
splátok úveru je mesačné k 25. dňu v mesiaci v sume 2 125 €.
Posledná splátka úveru je 25.6.2021 v sume 2 191 €.
- k 31.12.2012 bola splatená istina v sume 25 500 €
- k 31.12.2013 bola splatená istina v sume 25 500 €
- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 25 500,- €
- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 25 500 €
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 25 500 €
- celková splátka istiny v roku 2016 bola rozpočtovaná v sume
25 500 € ( 768 213 Sk)
6.) – na financovanie projektu: Centrum námestie Stropkov – III.
etapa (Doplatok splátky faktúr.)
Úver z VÚB a.s. v sume 80 008,26 €. Úroková sadzba je 3 mesačný
EURIBOR + marža banky 1,65 % p.a.. Zabezpečenie úveru je
blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke. Prvá splátka istiny úveru je 25.1.2014. Frekvencia
splátok úveru je mesačné k 25. dňu v mesiaci v sume 1 406 €.
Posledná splátka úveru je 25.11.2018.
- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 16 872,- €
- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 16 872,- €
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 16 872 €
- celková splátka istiny v roku 2016 bola rozpočtovaná v sume
16 872,- €( 508 285,87 Sk)
7.) – na financovanie projektu: Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v Stropkove
Úver z VÚB a.s. v sume 300 000 €. Úroková sadzba je 3 mesačný
EURIBOR + marža banky 1,65 % p.a.. Zabezpečenie úveru je
blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke. Prvá splátka istiny úveru je 25.2.2014. Frekvencia
splátok úveru je mesačne k 25. dňu v mesiaci v sume 3 289 €.
Posledná splátka úveru je 25.11.2021.
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- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 36 179,- €
- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 39 468,- €
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 39 468 €
- celková splátka istiny v roku 2016 bola rozpočtovaná v sume
39 468,- €(1 189 012,97 Sk)
8) – prekleňovací úver z komerčnej banky na spolufinancovanie
investičných výdavkov projektu.“Stretnutie kultúr karpatského
pohoria“
Úver z VÚB a.s. plánovaný v sume 32 990 €. Skutočné čerpanie
úveru je v sume 32 927,39 €. Úroková sadzba je 3 mesačný
EURIBOR + marža banky 1,1 % p.a.. Zabezpečenie úveru je
blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke. V úverovej zmluve sú dohodnuté mesačné splátky
k 25.dňu v mesiaci v sume 1 833 € počnúc dňom 25.7.2015 až do
25.11.2016, posledná splátka dňa 25.12.2016 je vo výške 1 829 €. Po
zrefundovaní kapitálových a bežných výdavkov z EFRR a ŠR SR je
možné tento úver splatiť jednorázovo vo výške nesplatenej splátky
- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 10 998,- €
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 21 929,39 €
- celková splátka istiny v roku 2016 je rozpočtovaná v sume
21 929,39 €(660 644,80 Sk)
9) – prekleňovací úver z komerčnej banky na úhradu investičných
výdavkov projektu.“Stretnutie kultúr karpatského pohoria“
Úver z VÚB a.s. plánovaný v sume 626 800 €. Skutočné čerpanie
úveru je v sume 625 620,41 €.
Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky 1,1 % p.a..
Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou
o vyplňovacom práve k blankozmenke. Tento úver bol splatený
banke po zrefundovaní kapitálových výdavkov predmetného projektu
z EF RR a ŠR.
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 625 620,41 €
9) – prekleňovací úver z komerčnej banky na úhradu investičných
výdavkov projektu.“Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Stropkov“
Úver z VÚB a.s. plánovaný v sume 686 700 €. Skutočné čerpanie
úveru je v sume 679 858,57 €.
Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky 0,55 % p.a..
Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou
o vyplňovacom práve k blankozmenke. Tento úver bol splatený
banke po zrefundovaní kapitálových výdavkov predmetného projektu
z EF RR a ŠR.
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 679 858,57 €
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11.) – na kúpu dvoch bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovkého
ulici.
Úver z ŠFRB je rozpočtovaný v sume 1 056 720 € s dobou splácania
30 rokov a úrokovej sadzbe 1,0 % . Čerpanie úveru je plánované
v roku 2016.
Ručenie – BD 2x15 b.j. s príslušenstvom.
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 20 205,66 €
- celková splátka istiny v roku 2016 bola rozpočtovaná v sume
20 204,70 € (608 686,79 Sk) Ide o 8 splátok v roku 2016 za mesiace
máj 2016 – december 2016

FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKY SPOLU

1 539 913,13 EUR

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2016
3 853 597

Skutočnosť k 31.12.2016
3 900 040,89

% plnenia
101,21 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola Hrnčiarska
650 165,53 €
Základná škola Mlynská
1 173 652,69 €
Základná škola Konštantínova
1 042 047,98 €
Materská škola A. Hlinku
424 517,57 €
Materská škola M. slovenskej
325 431,93 €
Základná umelecká škola F. Veselého
284 225,19 €
Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
66 547

Skutočnosť k 31.12.2016
35 371,67

% plnenia
53,15 %

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola Hrnčiarska
Základná škola Mlynská
Materská škola M. slovenskej

-

-

22 948,07 €
2 824,80 €
9 598,80 €

Kapitálové výdavky boli v sume 22 948,07 € na riešenie havarijnej situácie –
rekonštrukcia kotolne pri ZŠ na ul. Hrnčiarskej. Úhrada faktúr v sume 18 655,79 €
boli z dotačných finančných prostriedkov z odboru školstva pri Okresnom úrade
v Prešove poukázaných na predmetný účel. Suma 4 292,28 € bola uhradená
z vlastných finančných prostriedkov školy.
Pre ŠJ pri ZŠ na ul. Mlynskej bola kúpená teplovzdušná elektrická rúra v sume
2 824,80 €.
Pri MŠ na ul. M. slovenskej bol uhradený realizačný projekt v rámci projektu
rekonštrukcie materskej školy v sume 9 598,80 €. Tieto kapitálové výdavky by
mali byť zrefundované vo výške 85 % z ERRR a 10 % zo ŠR SR.
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-

Na rekonštrukciu bazénu a suterénu pod bazénom boli rozpočtované obdržané
dotačné finančné prostriedky v sume 30 000 €. V roku 2016 nedošlo k realizácií
tejto rekonštrukcie z dôvodu, že po obdržaní finančných prostriedkov
z Okresného úradu Prešov, odbor školstva v mesiaci septembri z časového
hľadiska nebolo možné zrealizovať do konca roka 2016 verejné obstarávanie
a následne realizáciu diela. Tieto finančné prostriedky budú použité na predmetný
účel v roku 2017.

4. Hodnotiaca správa programového rozpočtu
V zmysle § 9 ods. 1) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočet na rok 2016 bol zostavený vrátane
programov mesta. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne
členia na podprogramy, prvky a projekty.
Program predstavuje súhrn aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie
zámerov a cieľov.
Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.
Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.
Pri hodnotení jednotlivých programov sa využívajú základné kritériá – relevantnosť,
efektívnosť a hospodárnosť, účinnosť, vplyv, udržateľnosť.
Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta tvorí Prílohu č. 1 Záverečného účtu mesta.

5. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku )
hospodárenia za rok 2016
Podľa § 2, písm. b) a c) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce;
Schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce,
pričom súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie.
Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok alebo
schodok rozpočtu sa zisťuje podľa § 10 odst. 3 písm. a) a písm. b) zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Podľa tohto ustanovenia rozpočet obce sa vnútorne člení na:
a/ bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“)
b/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“)
c/ finančné operácie
Z uvedeného vyplýva, že prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami
a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu.
Rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný
v sume 445 316 €. Bežný rozpočet bol rozpočtovaný s prebytkom 466 319 € a kapitálový
rozpočet bol rozpočtovaný ako schodkový v sume 21 003 €. Rozpočet finančných operácií bol
zostavený ako schodkový v sume 442 279 €. Rozpočtovaný schodok kapitálového rozpočtu
a schodok finančných operácií bol vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu.
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Na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok
2016 boli nasledovné výsledky:
Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu
Výdavky bežného rozpočtu predstavujú sumu
Schodok/prebytok bežného rozpočtu predstavuje sumu

7 714 148,45 EUR
6 817 378,53 EUR
+ 896 769,92 EUR

Príjmy kapitálového rozpočtu predstavujú sumu
Výdavky kapitálového rozpočtu predstavujú sumu
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu predstavuje sumu

1 853 246,68 EUR
1 805 948,47 EUR
+ 47 298,21 EUR

Finančné operácie príjmové predstavujú sumu
Finančné operácie výdavkové predstavujú sumu
Schodok/prebytok finančných operácií predstavuje sumu

1 097 634,34 EUR
1 539 913,13 EUR
- 442 278,79 EUR

Prevaha príjmov nad výdavkami

+ 501 789,34 EUR

Výsledok hospodárenia Mesta Stropkov za rok 2016 zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10
odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prebytok v sume
944 068,13 € (t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu).
Schodok rozpočtu finančných operácií v sume 442 278,79 € je vysporiadaný z prebytku
bežného a kapitálového rozpočtu. Prebytok rozpočtu navrhujeme použiť nasledovne:
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) citovaného zákona, z prebytku vylučujú:
A) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 14 473,07 €, a to na :

v

-

na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov v sume 2 155,89 €,
(I.ZŠ –94,85 €, II.ZŠ–1 816,96 €, III. ZŠ–244,08 €),

-

na úhradu nákladov súvisiacich so separáciou odpadu v sume 7 209,00 €
na úhradu prevádzkových nákladov CVČ FAUNA z účelového daru ENVIRO,
neziskového fondu, Konštantínova 5, Stropkov v sume 5 091,47 €
odvod nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z dotácie na hmotnú núdzu pre
školské potreby do ŠR SR v sume 16,71 €
(MŠ A. Hlinku – 0,10 €, MŠ M. slovenskej – 0,01 €, I. ZŠ – 16,60 €),

-

B) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 37 000,00 €, a to na:
- na úhradu nákladov súvisiacich s rekonštrukciou bazénu a suterénu pod bazénom pri
Základnej škole na Konštantinovej ulici – v sume 30 000 €,
- na úhrad nákladov súvisiacich s rekonštrukciou ciest a chodníkov v rámci projektu „Pod
Laščíkom“ v sume 7 000 €.
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Nevyčerpané účelové finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky je možné použiť
v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Nevyčerpané účelové finančné prostriedky bežné a kapitálové spolu predstavujú sumu
51 473,07 €. Jedna sa o nedočerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu
Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré boli poskytnuté v roku 2016.
Uvedené finančné prostriedky v roku 2017 budú zapojené do rozpočtu cez príjmové finančné
operácie.
Výsledok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov je
v sume:
Výsledok hospodárenia ( prebytok):......................................................... + 944 068,13 €
Nevyčerpané účelové finančné prostriedky:................................................. - 51 473,07 €
Výsledok hospodárenia bez účelových finančných prostriedkov .......… - 892 595,06 €
Podľa § 10 ods. 6. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú
prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú návratné zdroje financovania a ich
splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta
Stropkov za rok 2016 je schodok vo výške 442 278,79 €. Tento schodok finančných
operácií bol vysporiadaný z prebytku rozpočtu.
Základ pre výpočet do fondov je 450 316,27 €
V zmysle § 15 odsek 4)) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec vytvára rezervný fond vo výške
určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku bežného a kapitálového
rozpočtu. Vzhľadom na kladný rozdiel vypočítaný podľa § 16 zák. č. 583/2004 Z.z. t.j. rozdiel
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, po odpočítaní účelovo
určených finančných prostriedkov a vysporiadaní schodku kapitálového rozpočtu, vzniká
povinnosť tvorby rezervného fondu a účelových fondov.

Zostatok finančných prostriedkov v sume 450 316,27 € navrhujeme previesť do
rezervného fondu (v tom: finančné prostriedky za vecné bremeno od VVS a.s.
predstavujú sumu 90 000 € a nájomné súvisiace so správou bytového fondu fy Byhos
predstavuje sumu 28 437,29 €).
Príjmy za predaj bytov a vrátky nesplatenej časti bytu predstavujú sumu
2 390,66 €. (V roku 2016 sa uskutočnil predaj bytov a to: p. Vateha Jozef na ul. Hrnčiarka
1619/44 v sume 1 137,26 €. Vrátka nesplatenej časti bytu z dôvodu prevedenia vlastníctva
bytu na inú osobu ako manželku, deti, vnukov alebo rodičov do desiatich rokov od
uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva bytu: p. Chachaľaková 1 013 €, p. Čurilla
Jozef – 222,31 €, Exekučné splátky za byt od p. Vlasty Dzuricovej v roku 2016 boli
v sume 18,09 €.) Tieto príjmy v sume 2 390,66 € boli použité vo forme dotácie pre m.p.
Služba na čiastočnú úhradu nákladov akcie - vybudovanie zastávky SAD Sitníky –
Vojtovská, ktorá bola v sume 2 500 €.

27

V nasledujúcej tabuľke uvádzame usporiadanie rozpočtového hospodárenia za
rok 2016.
Položka
Príjmy
Výdavky
Bežný rozpočet
7 714 148,45
6 817 378,53
Kapitálový rozpočet
1 853 246,68
1 805 948,47
Prebytok
Vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov
Prebytok po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov
Finančné operácie
1 097 634,34
1 539 913,13
Prevod zostatku do peňažných fondov mesta

Rozdiel
896 769,92
47 298,21
944 068,13
51 473,07
892 595,06
- 442 278,79
450 316,27

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2016
Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2016 predstavuje sumu
501 789,34 €. Z predmetného zostatku účelové finančné prostriedky na bežné výdavky sú
v sume 14 473,07 € a na kapitálové výdavky sú v sume 37 000,00 €, t.j. spolu 51 473,07 €.
Uvedené účelové finančné prostriedky budú použité v súlade s ich účelovým určením v roku
2017. Základ pre výpočet do fondov je 450 316,27 €. Tieto finančné prostriedky
navrhujeme previesť do Rezervného fondu.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho
fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky
- použitie rezervného fondu :
- uznesenie č....zo dňa ......... nákup budovy
- uznesenie č....zo dňa ......... splácanie istiny
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v €
142 478,66
247 775,12
390 253,78
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Fond rozvoja bývania
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky
- použitie rezervného fondu :
- uznesenie č....zo dňa ......... nákup budovy
- uznesenie č....zo dňa ......... splácanie istiny
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v €
34 564,82
14 744,54
49 309,36

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel – 1,5 % mesto
- povinný prídel – 1,5 % školstvo

Suma v €
19 783,25
9 117,52
526,84

- ostatné prírastky – splátky pôžičiek
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné, poskytnutá pôžička
- ostatné úbytky(odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy)
KZ k 31.12.2016

0
6 583,15
1 091,00
8 700,00
13 053,48

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči





zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
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7.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j.
príspevkovým organizáciám
Mestská nemocnica:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok – strata

2 785,71 €
1 570,00 €
- 1 215,71 €

Služba m.p.:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk
Finančné usporiadanie
spoločnostiam:

1 373 345,09 €
1 395 803,53 €
+ 22 458,44 €
voči

založeným

právnickým

osobám,

t.j.

obchodným

Byhos s.r.o.:
Celkové náklady
858 082,40 €
Celkové výnosy
863 212,17 €
Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 5 129,77 €
Daň
2 974,37 € (licencia)
Hospodársky výsledok – zisk po zdanení
2 155,40 €

MŠK TESLA Stropkov s.r.o.:
Celkové náklady
116 142,22 €
Celkové výnosy
117 543,79 €
Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením + 1 521,51 € (neuznané výdavky 119,96 €, príjmy
nepodliehajúce daní 0,02 €)
Daň
334,73 €
Hospodársky výsledok – zisk po zdanení
+ 1 186,78 €

Nemocnica Stropkov s.r.o.:
Rozhodnutím valného zhromaždenia Nemocnica Stropkov s.r.o. vstúpila dňa
16.12.2008 do likvidácie. Oznam o vyhlásení likvidácie bol uverejnený v Obchodnom vestníku
č. 10/2009 dňa 16.1.2009. Okresný súd v Prešove vyhlásil na majetok dlžníka Nemocnica
Stropkov, s.r.o. v likvidácii, so sídlom akad. Pavlova 321/10,091 01 Stropkov, IČO: 36 499 528
konkurz uznesením: sp. zn. 3K/19/2011 –123 zo dňa 24.6.2011. Oznam o konkurze bol
uverejnený v Obchodnom vestníku č. 127/2011 dňa 1.7.2011 (K007504, sp.zn. 3K19/2011).
Okresný súd v Prešove na návrh správcu uznesením zo dňa 25.2.2013 rozhodol, že zrušuje
konkurz na majetok úpadcu Nemocnica Stropkov, s.r.o. v likvidácií, so sídlom Akad.
Pavlova 321/10, 091 01 Stropkov, IČO: 36 499 528 pre nedostatok majetku.
Rozhodnutím valného zhromaždenia Mestská lekáreň Stropkov s.r.o. vstúpila dňa
9.12.2008 do likvidácie. Oznam o vyhlásení likvidácie bol uverejnený v Obchodnom vestníku
č. 10/2009 dňa 16.1.2009. Mestská lekáreň bola zriadená Mestskou nemocnicou Stropkov s.r.o.
so 100 % účasťou.
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7.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

-1MDVaRR SR
MDVaRR SR

Účelové určenie grantu,
transferu :
bežné výdavky

-2Výkon štátnej správy na
úseku bývania
Výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku
Výkon štátnej správy na
úseku životného prostredia

Okresný úrad
Prešov, odbor
starostlivosti
o životné prostr.
MDVaRR SR
Výkon štátnej správy na
úseku špeciálneho stavebného
úradu pre miestne
komunikácie a účelové
komunikácie
MV SR
Výkon štátnej správy na
úseku hlásenia pobytu
občanov a registra obyvateľov
Slovenskej republiky
Okresný úrad
Dotácia na voľby do NR SR
Stropkov
MV SR
Výkon štátnej správy na
úseku vedenia matriky
ÚPSVaR
Aktivačné práce – mesto
ÚPSVaR
Chránená dielňa – mesto
ÚPSVaR
Dotácia na bežné výdavky pre
podporu reg. zamestnanosti
Okresný úrad
Starostlivosť o vojnové hroby
Prešov, odbor
organizačný
MV SR
Účelová dotácia na krytie
výdavkov 1.etapy obnovy
Vojnového cintorína z 1.
svetovej vojny v Stropkove
MK SR
Účelový grant na projekt:
Kultúra národnostných
menšín
MK SR
Za kultúrne poukazy
Recyklačný fond Separácia odpadu
Ministerstvo
Projekt: Stretnutie kultúr
pôdohospodárstva karpatského pohoria –
a rozvoja vidieka rekonštrukcia MsKS
SR

Suma
Suma
poskytnutých použitých
prostriedkov prostriedkov
v roku 2016 v roku 2016
v€
v€
-3-44 439,22
4 439,22

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
v€

-5-

10 008,66

10 008,66

-

1 006,62

1 006,62

-

464,92

464,92

-

3 582,86

3 582,86

-

9 908,00

9 908,00

-

11 818,38

11 818,38

-

28 851,52
12 512,32
68 390,03

21 988,59
12 512,32
68 390,03

-

1 559,76

1 559,76

-

16 000,00

16 000,00

-

500,00

500,00

-

1 137,00
7 209,00

1 137,00
7 209,00

7 656,62

7 656,62

7 209,00
presunuté do roku
2017
-
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Ministerstvo
Projekt: Rekonštrukcia
hospodárstva SR verejného osvetlenia v meste
Stropkov
Fond sociálneho Projekt: Terénna sociálna
rozvoja
práca v meste Stropkov –
v sume 37 816,56 € za 3-10
mesiac roku 2016
ENVIRO,
Účelový dar na
neziskový fond, prevádzkovanie CVČ
Konštantínova 5, FAUNA v roku 2017
Stropkov
Okresný úrad
Účelovo určený príspevok na
Prešov, odbor
výchovu a vzdelávanie pre
školstva
5. ročné deti v Materských
školách
ÚPSVaR
Hmotná núdza – stravné MŠ

32 855,03

-

5 091,47

0

5 091,47
presunuté do roku
2017

18 120,00

18 120,00

3 097,71

2 738,34

-

10 480,45

52 080,15

49 018,45

893,00

893,00

-

Účelové finančné prostriedky
na úhradu cestovných
nákladov na dopravu žiakov

29 406,00

27 250,11

2 155,89 prenos
do roku 2017

Účelové finančné prostriedky
na zdravotného asistenta

43 460,00

Účelové finančné prostriedky
na záujmové vzdelávanie
financované prostredníctvom
vzdelávacích poukazov
Účelová dotácia z rozpočtu
obcí na činnosť CVČ
Hmotná núdza – stravné ZŠ

ÚPSVaR

Hmotná núdza - školské
potreby ZŠ

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva

Normatívne fin. prostriedky
na prenesený výkon štátnej
správy pre základné školy,
z toho plaváreň 25 000 €
Účelové finančné prostriedky
na odchodné

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva

32 855,03

10 480,45

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva

-

35 135,00

Hmotná núdza -školské
potreby MŠ

ÚPSVaR

10 129,28

359,37
Vrátené do ŠR
SR 23.12.2016
447,96
0,24 vrátené do
ŠR SR
19.12.2016
0,11 vrátené
26.1.2017
35 135,00
-

ÚPSVaR

Obce

10 129,28

448,20

-

3 061,70
Vrátené do ŠR
SR 23.12.2016
11 487,20
11 454,00 33,20 vrátené do
ŠR SR
19.12.2016
16,60 vrátené
26.1.2017
1 973 989,00 1 973 989,00
-

(I.ZŠ – 94,85 €,
II.ZŠ–1 816,96 €,
III. ZŠ–244,08 €).

43 460,00
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Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva

Účelové finančné prostriedky
na skvalitnenie podmienok na
výchovu a vzdelávanie žiakov
zo sociálne znevýhodneného
prostredia

23 371,00

23 371,00

-

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva

Účelové finančné prostriedky
na nákup učebníc

5 817,00

5 757,84

Účelové finančné prostriedky
na mimoriadne výsledky
žiakov
Účelové finančné prostriedky
na lyžiarsky kurz

800,00

800,00

59,16
vrátené do ŠR SR
13.12.2016
-

14 757,00

14 757,00

-

Účelové finančné prostriedky
na školu v prírode

9 650,40

9 650,40

-

Projekt Rozvoj výchova
a vzdelávania v oblasti
telesnej a športovej výchovy
formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične a na
vybavenie telocvične 2016 –
Mesto Stropkov – Základná
škola Hrnčiarska 795/64.
(V rámci tohto projektu bolo
zrealizované vybavenie
telocvične pri základnej
škole.)
Výkon štátnej správy na
úseku školského úradu

3 900,00

3 900,00

-

13 759,00

13 759,00

-

165 456,62

165 456,62

-

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
ÚPSVaR

Výkon osobitného príjemcu

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu rozpočtových organizácií s právnou
subjektivitou :
ÚPSVaR
Príspevok na podporu reg.
13 236,87
13 236,87
zamestnanosti
- príjemca I. ZŠ
ÚPSVaR
Príspevok na podporu reg.
28 011,18
28 011,18
zamestnanosti - príjemca
športová hala pri II. ZŠ
ÚPSVaR
Príspevok na podporu reg.
14 498,13
14 498,13
zamestnanosti v sume
7 666,13 € - príjemca III. ZŠ
+ 3 416,00 € - príjemca krytá
plaváreň pri III. ZŠ +
3 416,00 € - príjemca ŠJ pri
III. ZŠ
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ÚPSVaR

ÚPSVaR

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva

Príspevok na podporu reg.
zamestnanosti v sume
7 412,03 € - príjemca MŠ
M. slovenskej + 4 071,12 €
– príjemca ŠJ pri MŠ
M. slovenskej
Príspevok na podporu reg.
zamestnanosti v sume
14 699,19 € + príspevok na
chránenú dielňu 8 159,28 €
- príjemca MŠ A. Hlinku
Realizácia športových súťaží
- príjemca CVČ pri I. ZŠ

11 483,15

11 483,15

-

22 858,47

22 858,47

-

445,67

445,67

-

Realizácia športových súťaží
SAŠŠ - príjemca CVČ pri II.
ZŠ
Realizácia športových súťaží
- príjemca III. ZŠ

2 128,51

2 128,51

-

1 048,63

1 048,63

-

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
Suma
Suma
Rozdiel
transferu:
poskytnutých
použitých (stĺ.3 - stĺ.4 )
kapitálové výdavky
prostriedkov prostriedkov
v€
v roku 2016 v roku 2016
v€
v€
-1-2–
-3-4-5Program cezhraničnej Projekt: Stretnutie kultúr 626 843,06
626 843,06
spolupráce Poľsko –
karpatského pohoria
Slovenská republika
v rámci ktorého bola
2007-2013
zrealizovaná
Ministerstvo
rekonštrukcia mestského
infraštruktúry a rozvoja kultúrneho strediska. Ide
Poľska
o refundáciu kapitálových
Ministerstvo
výdavkov.
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo životného Projekt: Rekonštrukcia
677 675,67
677 675,67
prostredia ako riadiaci a modernizácia verejného
orgán operačného
osvetlenia v meste
programu
Stropkov.
Konkurencieschopnosť Ide o refundáciu
a hospodársky rast
kapitálových výdavkov.
VÚC Prešovského
samosprávneho kraja

Dotácia na čiastočnú
úhradu nákladov projektu:
Cykloturistická trasa
pamätihodnosťami
stropkovského okresu

3 000,00

3 000,00

-
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Dotácia na kúpu
27 760,00
technického vybavenia
k b.j. na ul. Ciolkovského
v Stropkove
Dotácia na kúpu dvoch
452 880,00
novopostavených
bytových domov 2x15 b.j.
na ul. Ciolkovského v
Stropkove
Ministerstvo vnútra SR Dotácia od Úradu
7 000,00
splnomocnenca vlády pre
rómske komunity na
projekt: „Pod Laščíkom“
na rekonštrukciu ciest
a chodníkov.
Okresný úrad Prešov – Dotácia na rekonštrukciu
30 000,00
odbor školstva
bazénu a suterénu pod
bazénom pre Základnú
školu, Konštantínova
1751/64, Stropkov
Ministerstvo
Projekt: Lokálna stratégia
13 080,91
pôdohospodárstva
komplexného prístupu –
a rozvoja vidieka SR rekonštrukcia a dostavba
rómskeho komunitného
centra – ide o čiastočnú
refundáciu nákladov
v roku 2015 v sume 125
078,85 €. Doplatok má
byť v roku 2016 po
odsúhlasení kontrolným
orgánom v sume 13
080,91 €.
Okresný úrad Prešov, Účelová dotácia zo ŠR
18 655,79
odbor školstva
SR na dofinancovanie
rekonštrukcie kotolne
Základnej školy na ul.
Hrnčiarskej v Stropkove
(V roku 2015 dotácia
v sume 40 000 €, čerpanie
v sume 23 344,21 €,
zostatok v sume
18 655,79 €.)
Ministerstvo financií Účelová dotácia na
13 500,00
SR
úhradu nákladov akcie:
„Rekonštrukcia a oprava
športovo rekreačného
areálu Pod vlekom“
(Dotácia poskytnutá
v roku 2014.)
SPOLU:
1 870 395,43
Ministerstvo dopravy,
výstavba
a regionálneho rozvoja
SR
Ministerstvo dopravy,
výstavba
a regionálneho rozvoja
SR

27 760,00

-

452 880,00

-

0,00

7 000,00
presunuté
do roku
2017

0,00

30 000,00
presunuté
do roku
2017

13 080,91

-

18 655,79

-

13 500,00

-

1 833 395,43

37 000,00
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7.3 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Poskytovateľ

-1Recyklačný
fond SR

Recyklačný
fond SR

P.č.

Účelové určenie grantu,
transferu :
bežné výdaky

-2Na úhradu nákladov
súvisiacich so separáciou
odpadu (Finančné prostriedky
poskytnuté v roku 2015
v sume 9 387,00 €, čerpané
v sume 2 344,54 €, zostatok
7 042,46 €)
Na úhradu nákladov
súvisiacich so separáciou
odpadu

Druh úveru

1. Štátny fond rozvoja
bývania -Úver na
výstavbu 20 b.j. pre
sociálne odkázané
rodiny
2. Štátny fond rozvoja
bývania -Úver na
výstavbu 10 b.j. pre
sociálne odkázané
rodiny
3. Štátny fond rozvoja
bývania -Úver na
výstavbu 2x15 b.j. pre
sociálne odkázané
rodiny
SPOLU:

Výška
prijatého
úveru v €

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016
v€
-37 042,46

7 209,00

4,4

163 612,83

1,2

1,0

1 515 426,77

0,00

7 209,00

Úroková Zabezpečenie Zostatok Splatnosť
sadzba
úveru
k 31.12.2016 v roku
v%
V€

295 093,94

1 056 720,00

Suma
Rozdiel
použitých (stĺ.3 - stĺ.4 )
prostriedkov
v roku 2016
v€
-4-57 042,46
-

Bytový dom
20 b.j.

206 364,85

Bytové domy 104 904,23
B/1a C/1
s
príslušenstvom
Bytové domy
2x15 b.j
1 036 514,34
s príslušenstvo
m na ul.
Ciolkovského
1 347 783,42

2031

2034

2046

7.4 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám
- podnikateľom
Mesto Stropkov v roku 2016 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 2/2006 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, na podporu podnikania
a zamestnanosti. Dotácie boli poskytnuté na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií
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z rozpočtu mesta. Dotácia na podporu regionálnej zamestnanosti a dotácia na zabezpečenie
opatrovateľskej služby boli poskytnuté v zmysle účelových zmlúv.
Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie
- bežné výdavky

-1Dotácie občianským
združeniam a nadáciam

-2-

Suma
Suma
Rozdiel
poskytnutých použitých
(stĺ.2 prostriedkov prostriedkov stĺ.3 )
v roku 2016 v roku 2016
-3-

-4-

-5-

Cirkevná základná
Úhrada časti
škola sv. Petra a Pavla prevádzkových nákladov
v Stropkove
spojených s organizovaním
a realizáciou 21. ročníka
súťaže základných škôl a
8. ročných gymnázií
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Arcibiskupstva
– Košice v prednese
mládežníckych
krešťanských piesní
PIESEŇ PRE SV. OTCA,
ktorá sa uskutočnila dňa
25.5.2016 v divadelnej sále
mesta Stropkov.
Slobodní Stropkovskí Úhrada časti
Umelci
prevádzkových nákladov
spojených s organizovaním
medzinárodného plenéra
výtvarných umelcov
v Stropkove v dňoch 16. –
18.6.2016.

166,00

166,00

-

300,00

300,00

-

Slovenský červený kríž,
územný spolok Svidník

Oceňovanie
bezpríspevkových darcov krvi

300,00

300,00

-

Únia nevidiacich
a slabozrakých
Slovenska

Úhrada časti nákladov na
dopravu súvisiacich
s projektom: „Sociálna
rehabilitácia“.

150,00

150,00

-

Únia žien Slovenska –
Krajská organizácia
Prešov

Úhrada časti
prevádzkových nákladov
súvisiacich s činnosťou
Okresnej organizácie Únie
žien Slovenska v roku
2016.

150,00

150,00

-
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Slovenský zväz
chovateľov – základná
organizácia
Stropkov

Úhrada časti
prevádzkových nákladov
spojených s organizovaním
XII Oblastnej výstavy
drobných zvierat, ktorá sa
uskutoční v dňoch
5.11.2016 – 6.11.2016
v areáli SOŠ (bývalá SPTŠ)
v Stropkove.

Dotácie cirkvám
a cirkevnej charite
Rímskokatolícka
Úhrada časti nákladov
cirkev, farnosť
spojených výstavbou novej
Stropkov
budovy farského úradu.
Gréckokatolícka cirkev, Úhrada časti
farnosť Stropkov
prevádzkových nákladov
spojených s organizovaním
15. ročníka Stropkovského
Metodovho Memoriálu.
Pravoslávna cirkevná
obec Stropkov

Úhrada časti
prevádzkových nákladov
súvisiacich s vnútornou
maľbou ikon
v Pravoslávnom chráme
"Položenie rúcha presvätej
Bohorodičky „
v Stropkove.

166,00

166,00

-

-

-

-

15 000,00

15 000,00

-

500,00

500,00

-

1 000,00

1 000,00

-

20 000,00

20 000,00

-

52 000,00

52 000,00

-

100,00

100,00

-

Dotácie na podporu
športu
KM Systém s.r.o., Prešov Úhrada prevádzkových
nákladov letného kúpaliska
– 5 000 €.
Úhrada nákladov na rozvoj
letného kúpaliska - 15 000 €
MŠK Tesla Stropkov
Úhrada prevádzkových
nákladov
Slovenská poľovnícka
Čiastočná úhrada nákladov
komora, Obvodná
spojených s realizáciou
poľovnícka komora
streleckých pretekov
Stropkov
v streľbe na asfaltové terče,

ktoré sa uskutočnili
19.6.2016 na okresnej
strelnici Slovenského
poľovníckeho zväzu
v Stropkove.
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Občianske združenie
AMIS

Úhrada časti
prevádzkových nákladov
spojených s účasťou členov
občianskeho združenia na
záverečnom turnaji majstrovstvá SR vo
volejbale junioriek
v Pezinku v dňoch 5. – 8.
mája 2016.
Futbalový oddiel SOKOL Úhrada časti
Sitníky
prevádzkových nákladov
na činnosť futbalového
oddielu v roku 2016.
Slovenský rybársky zväz, Čiastočná úhrada nákladov
miestna organizácia
spojených s realizáciou
Stropkov
pretekov v love rýb udicou,
ktoré sa uskutočnili
14.5.2016 na vodnej nádrži
Ondava.
Športový klub BORG
Čiastočná úhrada nákladov
Stropkov
súvisiacich s účasťou
hráčov v Tenisovej lige
organizovanej Slovenským
tenisovým zväzom, ktorá sa
koná v dňoch 23.4.2016 –
4.6.2016.
Mestský volejbalový klub Úhrada časti
Stropkov
prevádzkových nákladov
spojených s účasťou
starších žiačok
vo volejbale na
Majstrovstvách Slovenskej
republiky, ktoré sa
uskutočnili v dňoch
20. - 22.5.2016 v Žiline.
Klub bežcov Stropkov
Úhrada časti
prevádzkových nákladov
spojených s organizovaním
36. ročníka cestného behu
„Stropkovská dvadsiatka“,
5. ročníka cestného behu
„Stropkovská desiatka“ a
3. ročníka detského behu
ulicami Stropkova „Beh
pre mamičku“, ktoré sa
uskutočnili v dňoch 7. 8.5.2016.

1 300,00

1 300,00

-

300,00

300,00

-

166,00

166,00

-

166,00

166,00

-

300,00

300,00

-

300,00

300,00

-
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Stolnotenisový mestský
klub Stropkov

Úhrada časti
prevádzkových nákladov
súvisiacich s činnosťou
Stolnotenisového
mestského klubu Stropkov
v roku 2016.
Klub slovenských turistov Úhrada časti
Slávia Stropkov
prevádzkových nákladov
spojených s organizovaním
turistického podujatia vo
Vysokých Tatrách – výstup
na Kopské sedlo.
Športový klub BOKŠA Úhrada časti
prevádzkových nákladov
súvisiacich s činnosťou
Športového klubu BOKŠA
v roku 2016.
Motokrosový klub
Úhrada časti
Stropkov
prevádzkových nákladov
súvisiacich s organizáciou
pretekov Cassovia capu
v endure a motokrose
v areáli na Bankovskej
hure, ktoré sa uskutočnili
dňa 25.9.2016.
Šachový klub Stropkov + Úhrada časti
Svidník
prevádzkových nákladov
súvisiacich s činnosťou
Šachového klubu v roku
2016.
Klub silového trojboja
Úhrada časti
mesta Stropkov
prevádzkových nákladov
súvisiacich s činnosťou
Klubu silového trojboja
mesta Stropkov v roku
2016.
Slovenský zväz
Úhrada časti nákladov
chovateľov poštových
spojených s oceňovaním
holubov, ZO Stropkov
členov SZCHPH sezóna
mesto
2016.
Dotácie na podporu
regionálnej
zamestnanosti
Stanislav Potoma PS

Dotácia na podporu
regionálnej zamestnanosti

300,00

300,00

-

166,00

166,00

-

500,00

500,00

-

166,00

166,00

-

100,00

100,00

-

330,00

330,00

-

150,00

150,00

-

10 400,00

10 400,00

-
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Dotácia na zabezpečenie
opatrovateľskej služby
v meste Stropkov
Arcidiécezna charita
Dotácia na zabezpečenie
Košice
opatrovateľskej služby pre

20 334,90

20 334,90

-

124 810,90

124 810,90

-

obačanov s TP na území
mesta od 1.1. do 31.3.2016
SPOLU:

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.2/2006
o dotáciách.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčt. medzi subj. ver. správy
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
SPOLU
PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Oceňovacie rozdiely z prec. majetku
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subj. ver. správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Časové rozlíšenie
SPOLU

ZS k 1.1.2016
19 781 925,53

KZ k 31.12.2016
20 673 512,99

7 047,87
17 561 612,64
2 213 265,02
8 729 513,83

2 366,67
18 457 881,30
2 213 265,02
8 847 092,54

4 126,81
7 633 464,52
353 631,03
738 291,47
249 531,21
28 760 970,57

4 220,44
7 298 170,44
100 260,47
1 278 928,27
157 066,75
29 677 672,28

ZS k 1.1.2016
20 416 792,60

KZ k 31.12.2016
20 468 009,88

- 555 017,99
20 971 810,59
2 735 762,99

0
20 468 009,88
2 328 624,59

1 750,00
40 914,34
331 052,33
297 255,51
2 064 790,81
5 608 414,98
28 760 970,57

1 750,00
46 364,89
1 344 986,1
376 959,28
558 564,32
6 881 037,81
29 677 672,28
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9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Mesto Stropkov k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
-

voči bankám
voči ŠFRB
voči dodávateľom

558 564,32 €
1 347 783,42 €
17 938,63 €

Z týchto záväzkov voči dodávateľom kapitálové výdavky k 31.12.2016 mesto neevidovalo.

Záväzky bežných výdavkov voči dodávateľom predstavujú sumu 17 938,63 €. Z
tejto sumy podstatnú časť záväzkov tvoria neuhradené záväzky za zrážkovú vodu na
miestnych komunikáciach za 12. mesiac/2015 v sume 5 445,37 €. Ostatné záväzky
v sume 12 493,26 € predstavujú najmä vyfakturované dodávky el. energie, plynu,
telefónov za mesiac december 2016. Podstatnú časť týchto záväzkov tvoria nasledujúce
faktúry: - právne služby za 12/2015 v sume 1 100 €, za ohňostroj v sume 1 700 €,
poplatok za uloženie odpadu za 12/2015 na skládke KO v Chotči v sume 1 075,38 €,
z premietania filmov 1 435,56 €, zameranie pešieho chodníka medzi mestom Stropkov
a m.č. Sitníky 1 200 €, výškopis a polohopis pre PD parkoviska za lekárňou – ul. Akad.
Pavlova 200 €, vyúčtovanie odberu zemného plynu za rok 2019 – 1 584,80 € (kotolňa
MsÚ 513,85 €, kaštieľ 1 070,95 €), poštový úver 630,15 €, telekomunikačných služieb
za mesiac december vrátane internetu 430,84 €, opravy gastrozariadenia v kaštieli 513
€, doplatok za stravné za KD za 12/2016 v sume 182,60 € (preddavok bol uhradený
v sume 176,00 €), pozastávka faktúry za opravu strechy na budove Denného centra
(KD) 424 €, za PHM 343,72 €, za dopravu členov denného centra v mesiaci december
300 €, Odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karantény v počte 2 prevedení
v mesiaci december fy Pomoc psíkom na východnom Slovensku 360 €, ozvučenie na
nový rok Slavomír Rapáč 200 €, za odber EE za 12/2016 osvetlenie kostola 25,18 €,
za odber EE 12/2016 MsÚ Nová budova 89,23 €, za odber EE 12/2016 OšaK 131,56
€, dodanie 2 x interiérového obrazu s leteckými snímkami mesta 152,40 €, dodávka
tepla do Denného centra (KD) za 12/2016 pre fy Byhos v sume 121,92 €, OZS
Stropkov za lekárske posudky 90 €, za vodné a stočné v dennnom centre 31,84 €, za
zrážkovú vodu 13,79 € na ul. Hviezdoslavovej od 1.10.–31.12/2016, za kuriérsku
služba za 12/2016 50,90 €, prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 47,86 €, záznamová kniha
o prijatých a vydaných zbraniach pre MsP 34 € a ostatné záväzky 24,53 €.
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči org. Sociálnej a zdravotnej poisťovne

-

0,0 €
0,0 €
0,0 €

z toho: záväzky neprávnych subjektov školstva
voči dodávateľom (CVČ FAUNA)
0,0 €
voči zamestnancom (CVČ FAUNA)
0,0 €
voči org. sociálnej a zdravotnej poisťovni, 0,0 €
MF SR (CVČ FAUNA)

Mesto Stropkov k 31.12.2016 eviduje tieto pohľadávky:
- voči odberateľom
52 826,90 €
- ostatné pohľadávky
88 179,60 €
(v tom: z dobropisov mesto – 431,42 €;
Byhos s.r.o. – správa bytov v sume 87 748,18 €)
- za miestne dane a poplatky
326 270,52 €
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(Poplatok za komunálny odpad 189 568,85 €, úroky z omeškania pri úhradách poplatku za
vývoz TKO 2 701,45 €, daň z nehnuteľnosti 121 115,82 € (v tom: nedoplatky v konkurze
82 344,31 € a ostatné 38 771,51 €), úroky z omeškania na daní z nehnuteľnosti 6 357,79 €, iné
dane za tovary a služby 4 263,42 € (doplatok poplatku z predaja ANaTV – exekučné
vymáhanie), daň za nevýherné hracie automaty 813,22 €, daň za užívanie verejného
priestranstva 4,95 €, daň za psa 1 023,28 €, daň za ubytovanie 421,74 €.)
-

voči zamestnancom
0€
z toho: pohľadávky neprávnych subjektov školstva
voči zamestnancom
0€

1) Na výkup nehnuteľností na Námestí SNP bolo rozpočtované prijatie úveru už v roku 2007
v sume 7 300 tis. Sk (242 315,60 €), na čerpanie ktorého bola podpísaná úverová zmluva.
Skutočne čerpaný úver v roku 2007 bol v poslednom štvrťroku v sume 3.300 tis. Sk.
Dočerpanie tohto úveru bolo v roku 2010 v poslednom štvrťroku v sume 132 775,62 €.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 25.9.2017, splátky úveru sú mesačné vo výške
2 021,51 € s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo výške zostatku úveru. Prvá splátka
bola 25.1.2008 a splátky sú realizované k 25. dňu mesiaca. Splátky úrokov mesačné
k 1. dňu, počnúc kalendárnym mesiacom, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bolo
uskutočnené prvé čerpanie úveru. Úroková sadzba je: 3 mesačný EURIBOR + úrokové
rozpätie 1,14 % p.a. . Zabezpečenie úveru je zmenkou. Úver je čerpaný z Dexia banky
po novom Prima banky.
2 )Mesto uzatvorilo v roku 2009 Zmluvu o úvere na výstavbu II. kazety skládky TKO vo
výške 678 158,53 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 25.10.2019, splátky úveru
sú mesačné vo výške 6 060,- € s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo výške zostatku
úveru. Prvá splátka je 26.7.2010 a splátky sú realizované k 25. dňu mesiaca. Splátky úrokov
mesačné k 1. dňu, počnúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci , v ktorom bolo
uskutočnené prvé čerpanie úveru. Úroková sadzba je: 6 mesačný EURIBOR + úrokové
rozpätie 1,8 % p.a. .
Zabezpečenie úveru je zmenkou. Úver je čerpaný z Dexia banky po novom Prima banky.
Z predmetného úveru v roku 2009 bolo čerpaných 81 449,82 € a v roku 2010 bolo
čerpaných 580 989,90 €. Zostatok úveru v sume 15 718,81 € bol dočerpaný v roku 2011.
3) V roku 2011 mesto uzatvorilo zmluvu o úvere na financovanie projektu: Centrum námestie
– I., II. a III. etapa (tzv. výstavby spevnených plôch na Námestí SNP) vo výške
242 316,00 €.
Úver je zo VÚB a.s. ako dlhodobý s dobou splatnosti do 25.6.2021. Prvá splátka istiny
úveru je 25.1.2012. Frekvencia splátok úveru je mesačné k 25. dňu v mesiaci v sume
2 125 €. Posledná splátka úveru je 25.6.2021 v sume 2 191 €. Úroková sadzba je 6 mesačný
EURIBOR + marža banky 1,63 % p.a. . Zabezpečenie úveru blankozmenkou spolu
s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. Z predmetného úveru v roku 2011 bolo
čerpaných 100 % .
4) V roku 2013 mesto uzatvorilo zmluvu o úvere na financovanie projektu: Centrum námestie
– III. etapa (tzv. výstavby spevnených plôch na Námestí SNP) vo výške 83 000,- €.
Skutočné čerpanie predmetného úveru v roku 2013 bolo v sume 80 008,26 € na úhradu
splátok faktúr v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo. Úver je z VÚB a.s. ako strednodobý
s dobou splatnosti do 25.11.2018. Prvá splátka istiny úveru je 25.1.2014. Frekvencia
splátok úveru je mesačné k 25. dňu v mesiaci v sume 1 406 €. Posledná splátka úveru je
25.11.2018 v sume 1 452 €. Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky
1,65 % p.a. . Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom
práve k blankozmenke.
5) V roku 2014 mesto uzatvorilo zmluvu o úvere na financovanie projektu: Rekonštrukcia
miestnych komunikácií v Stropkove vo výške 300 000,- €. Úver je z VÚB a.s. ako
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dlhodobý s dobou splatnosti do 25.11.2021. Prvá splátka istiny úveru je 25.2.2014.
Frekvencia splátok úveru je mesačné k 25. dňu v mesiaci v sume 3 289 €. Posledná splátka
úveru je 25.11.2021. Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky 1,65 % p.a. .
Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke.
6) V roku 2014 mesto uzatvorilo zmluvu o úvere na financovanie projektu: Stretnutie kultúr
karpatského pohoria vo výške 626 800 €. Skutočné čerpanie úveru bolo v roku 2015
v sume 625 620,41 €. V rámci tohto projektu sa uskutočnila rekonštrukcia budovy
Mestského kultúrneho strediska. Úver je z VÚB a.s. ako prekleňovací s dobou splatnosti do
31.12.2016. Tento úver bol v mesiaci apríl banke splatený jednorázovo po zrefundovaní
kapitálových výdavkov z EF RR a ŠR v sume 626 843,06 € a bežných výdavkov v sume 7
656,62 €. Úroková sadzba je
3 mesačný EURIBOR + marža banky 1,1 % p.a. .
Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke.
7) V roku 2014 mesto uzatvorilo zmluvu o úvere na spolufinancovanie projektu: Stretnutie
kultúr karpatského pohoria vo výške 32 990 €. Skutočné čerpanie úveru bolo v roku
2015 v sume 32 927,39 €. V rámci tohto projektu sa uskutočnila rekonštrukcia budovy
Mestského kultúrneho strediska. Úver je z VÚB a.s. s dobou splatnosti do 31.12.2016.
Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky 1,1 % p.a. . Zabezpečenie úveru
je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. Tento úver bol
banke v roku 2016 splatený.
8) V roku 2015 mesto uzatvorilo zmluvu o úvere na financovanie projektu: Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v meste Stropkov vo výške 686 700 €. Skutočné
čerpanie úveru bolo v roku 2015 v sume 679 858,57 €. Úver je z VÚB a.s. ako prekleňovací
s dobou splatnosti do 31.12.2016. Tento úver bol banke splatený jednorázovo v mesiaci
september
po zrefundovaní kapitálových výdavkov z EF RR a ŠR. Úroková sadzba je
3 mesačný EURIBOR + marža banky 0,55 % p.a. . Zabezpečenie úveru je blankozmenkou
spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke.
P.č.

Druh bankového
úveru

Výška
prijatého
úveru v €

Splatená Nesplatená Zabezpečenie Splatnosť
menovitá menovita
úveru
hodnota
hodnota
úveru v € úveru v €
k 31.12.2016
242 315,60 218 323,07 23 992,53
Zmenka
25.9.2017

1. Úver na výkup
nehnuteľnosti na
Námestí SNP
(Úverová zmluva
podpísaná na sumu
242 315,61 €.)
2. Úver na výstavbu II. 678 158,53 472 680,00 205 478,53
Zmenka
25.10.2019
kazety skládky TKO
(Úverová zmluva
podpísaná na sumu
678 158,53 €.)
3. Úver na financovanie 242 316,00 127 500,00 114 816,00 Blankozmenka 25.6.2021
projektu: Centrum –
námestie Stropkov I.,
II. a III. etapa (tzv.
výstavba spevnených
plôch na Námestí
SNP)
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(Úverová zmluva je
podpísaná na sumu
242 316,00 €)
4. Úver na financovanie
projektu: Centrum –
námestie Stropkov III.etapa(tzv. výstavba
spevnených plôch na
Námestí SNP)
(Úverová zmluva je
podpísaná na sumu
83000,00 €)
5. Úver na financovanie
projektu:
„Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií“
(Úverová zmluva
podpísaná na sumu
300 000,00 €.)
6. Prekleňovací úver na
financovanie projektu:
„Stretnutie kultúr
karpatského pohoria“
v rámci ktorého bola
zrealizovaná
rekonštrukcia MsKS
Úverová zmluva
podpísaná na sumu
626 800,00 €.)
7. Prekleňovací úver na
spolufinancovanie
projektu: „Stretnutie
kultúr karpatského
pohoria“ v rámci
ktorého bola
zrealizovaná
rekonštrukcia MsKS
Úverová zmluva
podpísaná na sumu
32 990,00 €.)
8. Prekleňovací úver na
financovanie projektu:
„Rekonštrukcia
a modernizácia
verejného osvetlenia
v meste Stropkov“
Úverová zmluva
podpísaná na sumu
686 700,00 €.)
SPOLU:

80 008,26

50 616,00

29 392,26

Blankozmenka 25.11.2018

300 000,00 115 115,00 184 885,00 Blankozmenka 25.11.2021

625 620,41 625 620,41

0,00

Zmenka

25.12.2016

32 927,39

32 927,39

0,00

Zmenka

25.12.2016

679 858,57 679 858,57

0,00

Zmenka

25.12.2016

558 564,32
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Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou k 31.12.2016 evidujú tieto záväzky:
- voči dodávateľom
I. ZŠ: 5 021,60 €
II. ZŠ: 5 619,16 €
III. ZŠ: 4 037,87 €
MŠ A. Hlinku: 1 925,20 €
MŠ M. slovenskej:
392,20 €
ZUŠ: 1 213,64 €
- voči zamestnancom (ZUŠ)
0,00 €
- voči org. sociálnej a zdravotnej poisťovni,
0,00 €
MF SR
(Tieto záväzky predstavujú najmä nevyfakturované dodávky el. energie, plynu, telefónov za
mesiac december 2016. Záväzky I. ZŠ tvoria: 1 022,72 € elektrická energia za 12/2016,
3 939,88 € plyn za 12/2016, 59 € telefóny za 12/16. Záväzky II. ZŠ tvoria: 3 649,69 elektrická
energia za 12/2016, 52,47 € telefóny za 12/2016, 917 € za nájom priestorov za 12/2016, 1 000 €
za ekonomické služby a PAM za 12/2016. Záväzky III. ZŠ tvoria najmä: 3 444,65 € elektrická
energia za 12/2016, 593,22 € čistiace a kancelárske potreby za 12/2016. Záväzky MŠ A. Hlinku
tvoria: 700 € za ekonomické služby a PAM za 12/2016, 499,86 € elektrická energia za 12/2016,
592,61 € zemný plyn za 12/2016, 91,73 € literatúra jazyk a komunikácia, 41 € literatúra
paragrafy v MŠ. Záväzky MŠ M. slovenskej tvoria: 304,13 € elektrická energia za 12/2016,
88,07 € telefóny za 12/2016. Záväzky ZUŠ tvoria: 700 € za ekonomické služby a PAM,
284,36 € obedy za 12/2016, 60,44 € telefóny za 12/2016, 36,84 € VVS a.s. za 12/2016, 60 € za
služby zdravotnej starostlivosti za 12/2016, 72 € oprava tlačiarne 12/2016.
Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou k 31.12.2016 evidujú tieto pohľadávky:
- voči odberateľom
I. ZŠ: 2 072,18 €
II.ZŠ:
382,50 €
III. ZŠ: 2 992,94 €
MŠ A. Hlinku:
0,00 €
MŠ M. slovenskej:
0,00 €
ZUŠ: 1 064,55€
(Pohľadávky I. ZŠ tvoria fa za neuhradený nájom od CZŠ v sume 2 072,18 €. Pohľadávky II.
ZŠ tvorí neuhradený nájom za športovú halu v sume 382,50 €. Najvyššie pohľadávky eviduje
III. ZŠ to v sume 2 002,34 € voči gymnáziu (1 388,59 € stravné žiakov, 613,75 € ref. el. energie
12/2016), SPP preplatok za plyn 2016 v sume 171,34 €, 533,76 € stravné žiakov za 12/2016,
275 € nájomné za krytú plaváreň od polície, 10,50 € za odpadový olej zo ŠJ. Pohľadávky ZUŠ
v sume 1 060,70 € tvorí preplatok za EE a 3,85 € preplatok za plyn. )

10. Prehľad o poskytnutých zárukách k 31.12.2016
Mesto Stropkov a jeho mestské zastupiteľstvo neprijalo žiadne záruky a ručenie za iné subjekty.
Stropkov, február 2017
Vypracoval: Ing. Ján Polák - vedúci odboru financií a správy daní
Predkladá: Ing. Ján Polák – vedúci odboru financií a správy daní
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