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Dôvodová správa
Celkové príjmy Mesta Stropkov boli dosiahnuté v sume 10 665 029 €, čo oproti
ročnému rozpočtu 10 242 542 € predstavuje plnenie na 104,12 % .
Bežné príjmy boli dosiahnuté v sume 7 714 148 €, čo oproti ročnému rozpočtu
7 299 687 € predstavuje plnenie na 105,68 % . V rámci bežných príjmov daňové príjmy
mesta boli v sume 4 286 171 €, čo v porovnaní s rozpočtom 4 031 738 € predstavuje plnenie
na 106,31 % . Vyššie plnenie je z dôvodu, že boli prekročené príjmy na položkách: Výnos
dane z príjmov fyzických osôb, Daň z majetku, Poplatok za komunálny odpad. Na položke
výnos dane z fyzických osôb boli príjmy dosiahnuté v sume 3 682 378 €, čo v porovnaní
z rozpočtom 3 462 381 € je plnenie na 106,35 % . Vyššie plnenie na tejto položke oproti
rozpočtu je o 219 997 €. (Prognóza zverejnená na stránke MF SR bola v sume 3 470 381 €).
Vyšší príjem na tejto položke je z dôvodu priaznivého plnenia tejto dane. Podiel obcí na
výnose dane z príjmov je vo výške 70,00 %. Tento podiel obcí na výnose dane z príjmov
fyzických osôb do 1. januára roku 2012 bol 70,3 %, v roku 2013 bol 65,4 %, v roku 2014 bol
67,00 % a v roku 2015 bol 68,5 %. Položka Daň z majetku bola naplnená v sume 369 791 €,
čo v porovnaní s rozpočtom 345 000 € predstavuje plnenie na 107,19 % . Vyššie plnenie
príjmov na tejto dani je hlavne z dôvodu výberu daní za staré roku v sume 7 730 €, kontrolou
a dorubom dane vo výške 11 558 € a sankčným úrokom vo výške 2 531 €. Príjmy na položke
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli naplnené v sume 191 380 €, čo
v porovnaní s rozpočtom 186 000 € predstavuje plnenie na 102,89 % . Vyššie plnenie príjmov
na tejto položke je hlavne z dôvodu príjmov dohodnutých splátok za staré roky s rómskymi
spoluobčanmi a na základe výziev a exekučných výziev na zaplatenie poplatku. Nedoplatky za
staré roky boli uhradené vo výške 14 588 €. Sankčný úrok bol uhradený v sume 1 762 €.
Nedaňové príjmy mesta boli dosiahnuté v sume 691 716 €, čo oproti rozpočtu 622 545 €
predstavuje plnenie na 111,11 % . Bežné granty a transfery boli naplnené v sume 2 736 261 €,
čo v porovnaní s rozpočtom v čiastke 2 645 404 € je plnenie na 103,43 % .
Plnenie kapitálových príjmov
je v sume 1 853 247 €, čo z ročného rozpočtu
1 845 221 € predstavuje plnenie na 100,43 % . Kapitálové príjmy z predaja majetku mesta
boli naplnené v sume 15 007 €, čo oproti ročnému rozpočtu 13 981 € je plnenie na 107,34% .
Kapitálové granty a transfery boli naplnené v sume 1 838 240 €, čo oproti ročnému
rozpočtu 1 831 240 € je plnenie na 100,38 % . Poukázané kapitálové granty vo forme
refundácie nákladov boli za nasledovné projekty:
1. Stretnutie kultúr karpatského pohoria v sume 626 843 €. V rámci tohto projektu bola
zrealizovaná rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska. Úhrady faktúr boli
zrealizované z prekleňovacieho úveru z komerčnej banky.
2. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v meste Stropkov v sume
679 676 €. Úhrady faktúr boli zrealizované z prekleňovacieho úveru z komerčnej
banky.
3. Lokálna stratégia komplexného prístupu“, v rámci ktorého bola zrealizovaná
rekonštrukcia a dostavba rómskeho komunitného centra. Realizácia rekonštrukcie
a dostavby rómskeho komunitného centra začala v mesiaci august 2014 po
odsúhlasení verejného obstarávania nadriadeným orgánom a ukončená bola
30.6.2015. Úhrady faktúr boli zrealizované z vlastných finančných prostriedkov mesta,
ktoré boli zrefundované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V roku
2015 na základe podanej žiadosti o platbu bolo zrefundovaných 125 078,85 € a v roku
2016 bola zrefundovaná suma 13 080,91 €.
Pri všetkých troch projektov bolo refundovaných 95 % oprávnených výdavkov.
Na podporu bývania boli poskytnuté dotácie z MDVaRR SR na kúpu technického
vybavenia k b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove v sume 27 760 € a na kúpu dvoch
novopostavených bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici v Stropkove v sume
452 880 €. Úhrady faktúr za kúpu technického vybavenia k b.j. a kúpu bytových domov 2x15
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b.j. na ul. Ciolkovského boli realizované priamo Okresným úradom Prešov, odborom
výstavby a bytovej politiky.
V mesiaci december
bola mestu poukázaná nerozpočtovaná kapitálová dotácia
z Ministerstva vnútra SR od Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity na projekt:
„Pod Laščíkom“ na rekonštrukciu ciest a chodníkov v sume 7 000 €.
Z Okresného úradu Prešov, Odbor školstva bola poskytnutá dotácia v sume 30 000 € na
rekonštrukciu bazénu s suterénu pod bazénom pre Základnú školu na Konštantínovej ulici.
Finančné operácie príjmové boli dosiahnuté v sume 1 097 634 €, čo z ročného
rozpočtu 1 097 634 € predstavuje plnenie na 100,00 % .
Položka prijaté úvery bola čerpaná v sume 1 056 720 €, čo predstavuje plnenie na
100,00 %. Prijatý bol úver zo ŠFRB na kúpu dvoch bytových domov 2x15 b.j. na
Ciolkovského ulici v Stropkove. Splatnosť tohto úveru je 30 rokov.
Zostatok prostriedkov z minulých rokov bol prevedený do príjmov v rozpočtovanej sume
40 914 €. Zostatok prostriedkov z minulých rokov na bežné výdavky bol prevedený do príjmov
v sume 8 758 €. Ide o prevod účelových fin. prostr. z Okresného úradu Prešov – odbor školstva
na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ v sume 1 716,09 € a prevod účelovej
dotácie z Recyklačného fondu SR na úhradu nákladov súvisiacich so separáciou odpadu
v sume 7 042, 46 €.
Zostatok prostriedkov z minulých rokov na kapitálové výdavky bol prevedený do príjmov
v sume 32 156 €. Ide o prevod zostatku účelovej dotácie z Okresného úradu Prešov odbor
školstva na splátku faktúr za rekonštrukciu kotolne pri ZŠ na ul. Hrnčiarska v sume
18 655,79 €. Do príjmov bola tiež prevedená účelová dotácia z MF SR na úhradu nákladov
akcie: „Rekonštrukcia a oprava športovo rekreačného areálu Pod vlekom“ v sume 13 500 €.
Prevody z mimorozpočtových fondov t.j. z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania
neboli rozpočtované ani realizované.
Výdavky celkom boli vyčerpané v čiastke 10 163 240 €, čo z ročného rozpočtu
10 239 504 € predstavuje plnenie na 99,26 % .
Bežné výdavky boli realizované v sume 6 817 379 €, čo oproti ročnému rozpočtu
6 833 368 € predstavuje plnenie na 99,77 % .
Kapitálové výdavky boli realizované v sume 1 805 948 €, čo oproti rozpočtu
1 866 224 € je plnenie na 96,77 % . Plnenie kapitálových výdavkov je v nasledujúcich
programoch: V programe Plánovanie, manažment a kontrola je plnenie kapitálových
výdavkov v sume 2 000 € a to na položke Vypracovanie projektovej dokumentácie na
distribučnú trafostanicu v areáli HPP. Táto PD by v roku 2017 mala byť odpredaná VSE a.s..
V programe Služby Občanom boli zrealizované kapitálové výdavky v sume 29 899 € na
položke Rekonštrukcia a doplnenie mestského rozhlasu.
V programe Odpadové hospodárstvo kapitálové výdavky boli čerpané vo forme dotácie
pre m.p. Služba a to na Nákup a uloženie rúr na ul. Jarkovej v sume 6 000 €, na
Preceňovanie rozpočtov k projektu Biologický rozložiteľný odpad bol čerpaný kapitálový
transfer v sume 312 € a na Implementáciu projektu Biologický rozložiteľného odpadu bol
čerpaný kapitálový transfer v sume 6 670 €.
V programe Miestne komunikácie je plnenie kapitálových výdavkov v sume 23 720 €. Na
položke Výškopis a polohopis prepojenia ulíc Nový riadok a ul. Akad. Pavlova je čerpanie
rozpočtu v sume 200 €. Vo forme dotácie pre m.p. Služba boli čerpané kapitálové výdavky na
Vybudovanie parkoviska pri bloku B-6 v sume 2 300 €, na nákup Benkaloru v sume 6 000 €,
na Nákup mobilného pódia tribúny v sume 4 555 €, na položke PD SAD zastávka Sitníky –
Vojtovská v sume 120 €, na vybudovanie SAD zastávky Sitníky – Vojtovská v sume 2 500 €,
na Doplnenie parkovísk na sídliskách v sume 8 000 €.
V rámci bežných výdavkov na opravu miestnych komunikácií, nákup spomaľovacích
retardérov, dopravné značenie ulíc v tomto programe bolo čerpaných 82 149 €.
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V programe Vzdelávanie je plnenie kapitálových výdavkov v sume 35 371 €. Jedna sa
o 2 splátky faktúr za rekonštrukciu kotolne pri ZŠ na ul. Hrnčiarskejv sume 22 948 €.
Úhrady faktúr boli zrealizované v sume 18 656 € zo zostatku účelovej dotácie z Okresného
úradu Prešov odbor školstva a v sume 4 292 € z vlastných finančných prostriedkov mesta.
(Dotácia zo ŠR SR na rekonštrukciu kotolne bola poskytnutá v sume 50 000 € v roku 2013.
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 bola použitá v roku 2016 suma
4 292,28 €. ) V rámci projektu Rekonštrukcia MŠ na ul. Matice slovenskej boli čerpané
kapitálové výdavky v sume 9 599 € na úhradu Projektovej dokumentácie realizačného
projektu rekonštrukcie. Pre ŠJ pri II. ZŠ bola kúpená teplovzdušná elektrická rúra v sume
2 824 €.
V programe Kultúra boli kapitálové výdavky čerpané v sume 14 950 €. Tieto finančné
prostriedky boli čerpané na položke Úprava vzduchotechniky a ústredného kúrenia v budove
MsKS v sume 7 000 €, na položke Zriadenie bezbariérového prístupu do divadelnej sály
v sume 7 100 €, na položke Výroba nápisu na budovu MsKS v čiastke 215 € a na položke
Zaústenie dažďových zvodov budovy MsKS v čiastke 635 €.
V programe Šport boli kapitálové výdavky v čiastke 41 062 €. Oprava a rekonštrukcia
športovo rekreačného areálu Pod vlekom bola v sume 15 056 € z toho v čiastke 13 500 € boli
úhrady faktúr z účelovej dotácie z MF SR a v sume 1 556 € z vlastných finančných
prostriedkov mesta. Odkúpenie lyžiarskeho vleku Tatra Poma LVS a náhradných dielov od TJ
SLÁVIA Stropkov bolo v čiastke 4 255 €. Kapitálové výdavky na cykloturistický chodník
Jozefínka boli v sume 3 000 € a to na PD na rozhodnutie o využití územia v sume 1 110 €
a PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby – vyhliadková veža, oddychové
prístrešky, informačné tabule v sume 1 900 €. Úhrady faktúr boli zrealizované z vlastných
finančných prostriedkov mesta. Tieto finančné prostriedky by mali byť zrefundované vo výške
95 % v rámci programu cezhraničnej spolupráce s Poľskom – Projekt: Rzeszow – Stropkov
spolupráca v oblasti kultúry pohraničia. Kapitálové výdavky na Cykloturistickú trasu
pamätihodnosťami stropkovského okresu boli vo výške 3 751 €. Úhrady faktúr boli
zrealizované v sume 3 000 € z dotácie PSK a 751 € z vlastných finančných prostriedkov
mesta. Čiastka 15 000 € bola poskytnutá vo forme dotácie pre fy KM SYSTÉM Prešov s.r.o.
na rekonštrukciu letného kúpaliska.
V programe Prostredie pre život je plnenie kapitálových výdavkov v sume 685 € na
položke PD verejného osvetlenia ul. Matice slovenskej 2. etapa. Vo forme dotácie pre m.p.
Služba boli poskytnuté finančné prostriedky na nákup oplotenie do mestského parku v sume
6 600 € a na Výstavbu verejného osvetlenia na ul. Matice slovenskej bol kapitálový grant
v čiastke 26 050 €.
V programe Bývanie kapitálové výdavky sú v sume 1 581 554 €. Tieto výdavky sú na
položkách: kúpa technického vybavenia k b.j. na ul. Ciolkovského v sume 39 659 € z toho
úhrada z dotácie z MDVaRR bola v sume 27 760 € a čiastka 11 899 € bola uhradená
z vlastných finančných prostriedkov mesta; kúpa dvoch novopostavených bytových domov
2x15 b.j. na ul. Ciolkovského v sume 1 509 615 € z toho suma 1 056 735 € bola financovaná
z úveru zo ŠFRB, suma 452 880 € bola financovaná z dotácie MDVaRR a z vlastných
finančných prostriedkov mesta bola uhradená čiastka 15,10 €; PD na územné rozhodnutie
pre Polyfunkčné domy na ul. Hrnčiarska v čiastke 4 600 €; dovybavenie detských ihrísk
v sume 5 800 €; vypracovanie štúdie pre polyfunkčné domy na ul. Hrnčiarskej v sume
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2 400 €; svetelnotechnický posudok zatienenia existujúcich bytových domov stavbou
Polyfunkčný objekt ul. Hrnčiarska Stropkov v sume 480 €. Finančné prostriedky vo výške
19 000 € boli poskytnuté fy Byhos s.r.o vo forme kapitálového grantu na výmenu
ultrazvukových meračov tepla pre bytové domy v okruhu E1.
V programe Administratíva boli kapitálové výdavky v sume 31 075 €. Tieto výdavky boli
na položkách – výstavby garáží za MsÚ v sume 8 374 € (v roku 2015 bola uhradená
základová doska v čiastke 4 993 €), projektová dokumentácia na zateplenie budovy MsÚ
v sume 19 920 € a položka interiérové vybavenie v sume 2 781 €.
Finančné operácie výdavkové boli realizované v sume 1 539 913 €, čo v porovnaní
s rozpočtom 1 539 912 € predstavuje 100,00 % plnenie. Jedna sa o splácanie istín z úverov.
Prekleňovací úver prijatý v sume 625 620,47 € na rekonštrukciu Mestského kultúrneho
strediska bol v mesiaci apríl banke splatený po zrefundovaní finančných prostriedkov z EFRR
a ŠR a prekleňovací úver prijatý v sume 679 858,57 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia
bol banke splatený v mesiaci september po zrefundovaní finančných prostriedkov zo ŠR
a z EFRR.
Splácanie istín z prijatých ostatných úverov bolo realizované v zmysle uzatvorených
úverových zmlúv.


Plnenie výdavkov podľa jednotlivých programov a položiek je podrobne
rozpísané v predloženej hodnotiacej správe plnenia programového rozpočtu za
rok 2016
v EUR
Celkový rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Rozpočet
Plnenie
Rozpočet
Plnenie
Rozpočet
Plnenie
Rozpočet
Plnenie
rok
31.12.2016
rok
31.12.2016
rok
31.12.2016
rok
31.12.2016
2016
2016
2016
2016
10 242 542 10 665 029,47 7 299 687 7 714 148,45
Príjmy
Výdavky 10 239 504 10 163 240,13 6 833 368 6 817 378,53
Výsledok + 3 038 + 501 789,34 + 466 319 + 896 769,92

1 845 221
1 866 224
- 21 003

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

1 097 634
1 539 912
- 442 278

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

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 v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 14 473,07 €, a to na :

-

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 €),

-
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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 €.

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 €.
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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.

Tento návrh bol prerokovaný:
1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Vedenie mesta doporučuje MsZ:
a) – zobrať na vedomie správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za
rok 2016,
b) - schváliť celoročné hospodárenie Mesta Stropkov za rok 2016 bez výhrad,
c) – schváliť vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2016 v zmysle predloženého
návrhu v záverečnom účte.
2. V Komisii pre financie a majetok mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Stropkove, s týmto
stanoviskom:

Komisia pre financie a majetok mesta doporučuje MsZ:
a) – zobrať na vedomie správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za
rok 2016,
b) - schváliť celoročné hospodárenie Mesta Stropkov za rok 2016 bez výhrad,
c) – schváliť vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2016 v zmysle predloženého
návrhu v záverečnom účte.
3. V Mestskej rade v Stropkove, s týmto stanoviskom:

Mestská rada doporučuje MsZ :
a) – zobrať na vedomie správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za
rok 2016,
b) - schváliť celoročné hospodárenie Mesta Stropkov za rok 2016 bez výhrad,
c) – schváliť vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2016 v zmysle predloženého
návrhu v záverečnom účte.

7

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v zmysle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s § 16 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a) berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2016
b) schvaľuje
1.) Celoročné hospodárenie Mesta Stropkov za rok 2016 bez výhrad
2.) Usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016 v zmysle predloženého návrhu t.j.:
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 v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 14 473,07 €, a to na :
- 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 €.

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
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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 € mestské zastupiteľstvo schvaľuje
previesť do rezervného fondu.

V Stropkove , marec 2017

Ing. Ján Polák
vedúci odboru financií
a správy daní
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