
                                  
 

Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2007    

   DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A NÁVRH NA POUŽITIE  PREBYTKU  
  
Podkladom pre zostavenie záverečného účtu sú ročné účtovné a finančné výkazy spracované 
v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platnej rozpočtovej klasifikácie. 

  
 Mesto Prievidza za obdobie roka 2007 dosiahlo nasledovné hospodárske výsledky:  
 
I. Celkové hospodárenie   mesta v roku 2007 skončilo s prebytkom  vo výške  13 742 tis. Sk 
                  
           Rozpočtové zdroje .........................................................................            835 495  tis. Sk 
           Rozpočtové výdaje ........................................................................             821 753  tis. Sk 
           rozpočtový  prebytok  ................................................................                 13 742 tis. Sk  
 
 
II. Dosiahnuté  výsledky  hospodárenia v dielčich  rozpočtoch v tis.Sk 
                                                    

                                                           príjmy                     výdavky               rozdiel 
  Bežný rozpočet                    617 146                   604 765                12 381 
           Kapitálový rozpočet               117 933                   179 867             -  61 934   
        Finančné operácie                      100 416                      37 121                 63 295 
           spolu                                                 835 495                    821 753                 13 742 
 
 
III. Výsledok hospodárenia v peňažných fondoch mesta  v tis.Sk 
                                                                                                                                                                                                   
       Názov fondu                                Mesto        Rozpočt. organizácie            Spolu 
                                                                                    Domov                                                 
                                                                                    dôchodcov         školstvo   
 Rezervný fond                                2 290                                                         2 290 
 Fond rozvoja bývania                     8 605                                                         8 605  
 Fond rozvoja mesta                       24 812                                                       24 812  
 Fond životného prostredia              6 488                                                         6 488 
 Ostatné finančné fondy                      708                                                            708                                                      
 Sociálny fond                                      68              6                303                       377    
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––        
 Spolu:                                            42 971              6               303                  43 280 
 
 
IV. Finančné prostriedky v tis.Sk - zostatky 
 
 a)   vlastné finančné prostriedky mesta  
   -   zostatky na bankových účtoch ................................................          12 617 
   -   v pokladni mesta .....................................................................               136 
   -   zostatky na účtoch peňažných fondov mesta ..........................          42 971 
  -    školské jedálne pri MŠ   ...........................................................              681  
 
          b)  účet cudzích prostriedkov mesta  (depozit)..............................          15  308 
 
V. Bilancia aktív a pasív  v tis.Sk 
 
 Aktíva  ...........................................................................................      2 376  055  
 Neobežný majetok (dlhodobý nehm.majetok, dlhodobý hmotný         2  235 855 
                                          majetok, dlhodob.finančný majetok)  
 Obežný majetok (zásoby, pohľadávky, finančný majetok,                      140 200      



                                       poskytnuté návratné fin.výpomoce)                                     
 
 
           Pasíva.............................................................................................     2  376 055  
           Vlastné zdroje krytia majetku  (fondy účtov.jednotky, výsledok...     2 072 481  
                                  hospodárenia, zdroje krytia rozpočtového hospod.)  
           Záväzky (dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky, bankové úvery)       303 574 
 
 
VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu voči bankovým inštitúciám v tis.Sk 
 
 zostatok úveru k 1.1.2007   .............................................................         293 761 
 splátky úverov v r.2007 ...................................................................       -  23 913 
 kurzové rozdiely (úver v eurách).....................................................       -    2 656 
 nová úverová zmluva uzatvorená 14.12.2007 ...............................            24 000 
 
 zostatok nesplatených úverov k 31.12.2007 ...................................         291 192 
 
          
 
 
VII.  Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie KaSS  za rok 2007  
         (hlavná činnosť) v tis.Sk 

 
 a)  výsledky hospodárenia                                                
      celkové výnosy .........................................................................            15 043  
  (v tom príspevok mesta)............................................................             8  919  
  celkové náklady........................................................................             15 304  
  výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti ...........................               – 261  
 
 b) peňažné zostatky 
  -  na bankových účtoch a v pokladni ........................................                572  
              -  na fondových účtoch .............................................................                  883 
 
 
VIII.  Záruky jednotlivým príjemcom mesto v roku 2007 neposkytovalo a  podnikateľskú 
          činnosť mesto v roku 2007 nevykonávalo. 
 
IX. Návrh na finančné usporiadanie dosiahnutého finančného  prebytku  v 13 742 tis.Sk    
 
 a)  tvorba fondu rozvoja mesta............................................................        12 410 
 b)  vrátenie finančných prostriedkov   
               -    neodvedených do fondu rozvoja bývania z predchádz.rokov ...               29  
               -    naviac odvedená splátka istiny do  fondu rozvoja bývania ......              306  
 c) odvod do ŠR   
                 - vrátenie nevyčerpanej dotácie  ŠFRB ......................................                17  
                 - výnosy  z dotácie na školstvo....................................................                13 
                 - výnosy  z dotácie pre Domov dôchodcov ................................                  9 
                 - výnosy  z dotácie pre SZĽH ....................................................                   2 
                 - nevyplatené dávky v hmotnej núdzi  .......................................                   9  
          d) vrátenie vlastných príjmov Domov dôchodcov .............................                29                  
          e) účelovo určené finančné prostriedky prechádzajúce do r. 2008 

- projekt  Comenius  v MŠ Ul. Závodníka  
                          234 tis. – kurzový rozdiel 76 tis.Sk .....................................            158 
                  -    Recyklačný fond ....................................................................             718  
                  -   vrátenie príjmov školstva  - právnym subjektom .................                 14                   
 
          g) účelovo určené finančné prostriedky na tvorbu rezerv pre deti v dets.  
               domovoch.......................................................................................               28   
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


