
 
 
 
SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2006 
 
 
  Mesto dosiahlo za rok 2006 rozpočtový prebytok vo výške 53 000 tis. Sk, keď celkové 
rozpočtové zdroje dosiahli výšku  1 036 946 tis. Sk a celkové rozpočtové výdaje  výšku  
983 946 tis. Sk.  Súčasťou príjmov a výdavkov mesta sú aj príjmy a výdavky rozpočtových 
organizácií mesta. 
 
 Výšku rozpočtového prebytku vo výške  53 000 tis.Sk ovplyvnilo nižšie čerpanie hlavne 
kapitálových výdavkov voči pôvodnému rozpočtu. 
 
 Mesto v rozpočtovom hospodárení dodržalo  § 10 zák. č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, ktorý stanovuje povinnosť zostaviť  rozpočet mesta ako 
vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet mesta na rok 2006 bol schválený ako vyrovnaný na 
strane príjmov i výdavkov vo výške 793 226 tis. Sk.  V priebehu roka 2006 bolo mestským 
zastupiteľstvom schválených  5 úprav rozpočtu, pričom  príjmová a aj výdavková časť   bola  
po poslednej úprave rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatreniach  navýšená voči 
pôvodne schválenému rozpočtu o 298 927 tis. Sk, čím  rozpočet  príjmovej časti  a aj 
výdavkovej časti  dosiahol výšku  1 092  153 tis. Sk.  
 
 Príjmy rozpočtu boli splnené na  94,9 %, čo predstavuje 1 036 946 tis.Sk.  Bežné príjmy 
dosiahli výšku   582  501 tis.Sk (100,9 %), kapitálové príjmy dosiahli výšku  247 124 tis.Sk,           
( 99,8 %). Finančné operácie dosiahli výšku 207 321 tis. Sk, čo znamenalo 77,4 %. 
 
 Výdavky mesto čerpalo na  90,0 %, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení 
nedočerpanie vyčlenených prostriedkov rozpočtu o 108 207 tis.Sk. Z hľadiska vnútorného  
členenia bol rozpočet  bežných výdavkov nedočerpaný o 13 207 tis.Sk,  kapitálový rozpočet 
bol nedočerpaný o 94 882 tis.Sk a finančné operácie výdavkové sa  nedočerpali o 60 491 
tis.Sk.   
 
 Mesto malo v priebehu roka 2006 stabilnú finančnú situáciu, operatívne zabezpečovalo   
prevádzkové  potreby mesta, rozpočtových  organizácií a príspevkovej organizácie. 
  
 V roku 2006 mesto prijalo nový úver vo výške  70 000 tis.Sk, ktorým bol financovaný  
výkup pozemkov pod Priemyselný park v roku 2006  a dočerpalo úver vo výške 2 746 tis.Sk 
na Sociálne bývanie Ciglianska cesta blok D.  Mesto spláca istiny a úroky z prijatých úverov 
už od roku 2004. Úverová zadĺženosť mesta bola k 31.12.2006 vo výške 293 761 tis.Sk, čo 
predstavuje  54,7 % k  bežným príjmom mesta dosiahnutých v roku 2005. 
 
 Na financovanie projektov získalo mesto celkom 167 465 tis.Sk. Najvyššiu dotáciu   
získalo mesto na  financovanie výstavby priemyselného parku vo výške 150 439  tis.Sk Dru- 
há najvyššia dotácia   15 200 tis.Sk bola určená na financovanie rekonštrukcie ZŠ na 
ul.Dobšinského.  
 
 Z dotácie na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry priemyselného parku 
prostredníctvom spoločnosti Prievidza Invest s.r.o, ktorá bola zriadená v roku 2006 na 



zabezpečenie financovanie a prác  v súvislosti s vybudovaním Priemyselného parku – 
Prievidza Západ sa preinvestovalo  30 000 tis.Sk.  
 
 Z najdôležitejších investícií mesto v roku 2006 vybudovalo podchod pre peších vo 
výške  5 226 tis.Sk, eskalátory a obchodné priestory v podchode pre peších vo výške  6 294 
tis.Sk, zrekonštruovala sa dlažba a osvetlenie na Námestí slobody vo výške 15 963 tis.Sk, 
zakúpili sa predajné stánky vo výške  2 326 tis.Sk, vykonali sa stavebné úpravy v ZŠ na 
Ul.Dobšinského  vo výške  22 183 tis.Sk. V roku 2006 sa začalo budovať zariadenie Domova 
dôchodcov na Ul.Rázusa, pričom do konca roka sa preinvestovala čiastka 1 329 tis.Sk a akcia 
pokračuje v roku 2007.  Mesto  začalo s budovaním informačného a varovného  systému 
a financovanie sa prenieslo do roku 2007.   
 
  V rámci cestnej dopravy   bola vykonaná údržba miestnych komunikácii vo výške 
16 290 tis.Sk  a vo výške 11 000 tis.Sk  sa miestne komunikácie zrekonštruovali 
a zmodernizovali. Dobudoval sa dopravný uzol križovatiek  Hlinku – Košovská vo výške   
4 973 tis.Sk a výstavba križovatky I/64 a III/05062 - parkovisko na ul.Vansová vo výške   
4 613 tis.Sk. Na území mesta  vznikli nové parkovacie miesta na Nábr. sv.Cyrila  vo výške    
6 984 tis.Sk a chodníky boli vybudované v meste celkom za  5 792 tis.Sk.   Na vykrytie 
predpokladanej straty  mesto v roku 2006 v zmysle zmluvy poukázalo SAD Prievidza a.s. 
16 589 tis.Sk.  
 
 Mesto v roku 2006 evidovalo  15 878 daňovníkov k dani z nehnuteľnosti,  2648 
daňovníkov k dani za psa,  k poplatku za komunálny odpad   a drobné stavebné odpady mesto 
eviduje 22 184 platiteľov  fyzických a 2 282 platiteľov  právnických osôb. Mesto poskytlo  
v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a platných VZN oslobodenia a zníženia  na daniach 
a poplatkoch v objeme   6 038  tis.Sk. Zmenou VZN mesta sa už v roku 2006  nevyberala daň 
za dočasné parkovanie na území mesta, ktorá sa týkala všetkých majiteľov motorových 
vozidiel.  
 
 Mesto je zriaďovateľom rozpočtových organizácií - 8 základných škôl, 1 základnej 
umeleckej školy, Centra voľného času,  Domova dôchodcov - domu penzión pre dôchodcov 
a príspevkovej organizácie KaSS 
  
 Počas roka  2006 sa poskytlo  z rozpočtu mesta  pre rozpočtové organizácie školstva,  
materské školy, centrum voľného času, základnú umeleckú školu na financovanie viac 
o 12 732 tis.Sk voči predchádzajúcemu roku 2005. Na základe mestom predkladaných 
žiadostí na financovanie prenesených  kompetencií  školstva poskytlo Ministerstvo školstva 
ŠR  po dodatočných rozpočtových opatreniach   140 777 tis. Sk. 
 
 Domov dôchodcov - dom penzión pre dôchodcov  obdržal od mesta  dotáciu  z rozpočtu 
mesta   vo výške 1 069 tis.Sk na  zvýšené prevádzkové náklady a stavebné úpravy.  
 
 Mesto má 1 príspevkovú organizáciu  KaSS, ktorej sa poskytol príspevok na prevádzku 
v celom rozpočtovom objeme  8 768 tis.Sk.   
 
 
 
 



 Mestom sú založené obchodné spoločnosti  UNIPA, s.r.o, kde je 100 % vlastníkom 
spoločnosti, spoločnosť BIC s.r.o kde je mesto účastné 97,4 %,  spoločnosť Prievidzské 
tepelné hospodárstvo a.s., kde mesto vlastní 51 % akcií, spoločnosť Správa majetku mesta 
Prievidza s.r.o, kde je mesto 100 % vlastníkom spoločnosti, spoločnosť Prievidza –Invest s.r.o 
kde je vlastní 100 % .  
 
 V neziskovej organizácii Harmónia, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby na úseku 
sociálnej pomoci, vlastní mesto 100 %. Do  združenia BIC –TI Prievidza na pomoc 
novozaloženým podnikateľským firmám mesto vložilo pri jeho vzniku v minulom období  
členský príspevok 1 000 ,-Sk.  
 
 K 1.12.2006 skončila činnosť združenia  obcí na separovaný zber  SEPAZ  a mestu bol 
vyplatený podiel na likvidačnom zostatku  vo výške 46 tis.Sk. 
  
 Mesto má v obchodnej spoločnosti  Unipharma Prievidza 1. slovenská lekárnická a.s. 
majetkový podiel 0,03 % a v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica je 
vlastníkom  6,88 % akcií. 
  
 Mesto spravovalo k 31.12.2006 majetok vo výške   2 314 467 tis.Sk  čo v porovnaní 
s rokom 2005 predstavuje prírastok  vo výške  154 763 tis.Sk.   
 
 Vývoj hospodárenia mesta v roku 2006 s prihliadnutím  na možný budúci vývoj 
rozpočtového hospodárenia bol posúdený ratingovou agentúrou Moody´s   Central Europe a.s. 
Rating mesta  sa dlhodobo nemení, vykazuje stabilnú úroveň a  potvrdený bol podľa národnej 
ratingovej  stupnice  na stupni Aa2.sk so stabilným výhľadom na základe BCA 8  a  
medzinárodného A1 ratingu Slovenskej republiky. 
 
 Mesto aj v roku 2006 obhájilo certifikát kvality ISO  9001:2000, ktorý bol mestu 
udelený v roku 2004. Mesto potvrdilo certifikát  2 externými auditmi, ktoré sa uskutočnili 
v júni  a v októbri 2006. 
 
 Účtovná závierka  za rok 2006 bola preskúmaná z hľadiska účtovníctva a podľa 
audítorskej správy  vyjadruje verne  vo všetkých významných súvislostiach majetkovú 
a finančnú situáciu, tvorbu a čerpanie rozpočtu k 31.12.2006 v súlade so zákonom 
o účtovníctve v platnom znení.  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


