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Záverečný účet Mesta Stropkov za rok 2018
1. Rozpočet mesta na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Stropkov bol rozpočet mesta na rok
2018.
Mesto Stropkov na rok 2018 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 2018 bol zostavený
ako schodkový. Bežný rozpočet bol navrhnutý ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol
zostavený ako schodkový. Rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový.
Schodok kapitálového rozpočtu bol vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom
rozpočtu finančných operácií. Výsledok hospodárenia t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami
(vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol rozpočtovaný prebytkový v sume
920 €.
Hospodárenie Mesta Stropkov sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018
Rozpočet mesta bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č.277.
Rozpočet mesta bol zmenený päťkrát.
- prvá zmena bola schválená dňa 25.4.2018 uznesením MsZ č. 308
- druhá zmena bola schválená dňa 27.6.2018 uznesením MsZ č. 328
- tretia zmena bola schválená dňa 7.8.2018 primátorom mesta v zmysle uznesenia MsZ
č. 88/2011 a zobratá na vedomie MsZ dňa 26.9.2018 uznesením č. 348 bod a) písm. 8.
- štvrtá zmena bola schválená dňa 26.9.2018 uznesením MsZ č. 349
- piata zmena bola schválená dňa 12.12.2018 uznesením MsZ č. 11

Rozpočet Mesta Stropkov po zmenách k 31.12.2018
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 2018

Rozpočet v €
9 886 469
9 011 695
200 705
674 069
9 885 549
8 566 679
1 055 628
263 242
+ 920
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
9 886 469
A) Bežné príjmy za
Rozpočet na rok 2018
9 011 695

Skutočnosť k 31.12.2018
10 230 435

% plnenia
103,48 %

rok 2018 v €
Skutočnosť k 31.12.2018
9 135 620

% plnenia
97,69 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
4 917 430

Skutočnosť k 31.12.2018
5 094 234

% plnenia
103,60 %

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 %, v roku 2015 bol
68,50 %, v roku 2016 bol 70 % a v roku 2017 bol 70,00 %. Výnos dane rozdeľuje a poukazuje
obciam finančná správa (daňový úrad) podľa kritérií, ktoré ustanovila vláda SR nariadením.
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 4 322 054 € výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 4 487 317 €, čo predstavuje plnenie na
103,82 %.
Na základe východiskových štatistických údajov zverejnených MF SR bola výška
podielových daní na rok 2018 zverejnená pre Mesto Stropkov vo výške 4 311 554 €.
V skutočnosti Mestu Stropkov boli poukázané podielové dane zo ŠR SR vo výške
4 487 316,96 €, čo oproti zverejnenej prognóze MF SR je viac o 175 762,96 €.

Vývoj podielových daní a bežných príjmov za roky 2008 - 2018

Výška v EUR

10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Bežné príjmy
Podielové dane

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Roky

Roky
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Bežné
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 8 189 404 9 136 745
príjmy
Podielové
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 4 057 865 4 487 317
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 367 000 € bol skutočný príjem vo výške 370 286 €, čo je 100,90 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 55 582 €, dane zo stavieb boli vo výške 293 014 €
a dane z bytov vo výške 21 690 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 358 594,20 €, za
nedoplatky z minulých rokov 11 692,05 €. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľností vo výške 46 200,01 €, v konkurze 82 344,31 € a úroky z omeškania na daní
z nehnuteľnosti evidujeme v sume 4 475,27 €.


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 5 000 € bol skutočný príjem v sume 4 976 €, čo je 99,52 % plnenie.
Za rozpočtový rok bolo uhradených 4 737,26 €, za nedoplatky z minulých rokov 239,20 €.
K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 1 358,05 €.
d) Daň za nevýherné hracie prístroje
Skutočný príjem je v sume 564 € oproti rozpočtovaným 560 €, čo je plnenie na 100,71 %. Za
rozpočtový rok bolo uhradených 564,25 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €. K 31.12.2018
mesto eviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje vo výške
813,22 €.
e) Daň za predajné automaty
Z rozpočtovaných 266 € skutočný príjem za rok 2018 bol v sume 257 €, čo je plnenie na
96,62 % . K 31.12.2018 mesto neeviduje pohľadávky na dani za predajné automaty.
f) Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 550 € bol skutočný príjem v sume 895 €, čo je plnenie na 162,73 % . Za
rozpočtový rok bolo uhradených 574,90 €, za nedoplatky z minulých rokov 320,10 €.
K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie vo výške 399,96 €.
g) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 36 000 € bol skutočný príjem v sume 37 888 €, čo je 105,24 % plnenie.
Za rozpočtový rok bolo uhradených 37 888 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €.
K 31.12.2018 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 190 394, čo je plnenie na 102,36 % .
Za rozpočtový rok bolo uhradených 176 940,95 €, za nedoplatky z minulých rokov 13 734,08 €.
K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vo výške 212 335,84 € a úroky z omeškania na poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad evidujeme v sume 1 713,06 €.
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 1 657,03 €. Sankcie za daň
z nehnuteľnosti sú v sume 1 008,27 € a sankcie za poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad predstavujú sumu 648,76 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
1 016 165

Skutočnosť k 31.12.2018
1 024 729

% plnenia
100,84 %

Príjmy mestského úradu
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 216 730 € bol skutočný príjem vo výške 215 733 €, čo je 99,54 % plnenie.
Ide o príjem za dividendy od VVS a.s. v sume 26 453 €, z prenajatých pozemkov vo výške
17 011 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 49 147 €, príjem
z prenájmu bytov v sume 97 853 € a príjmy z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení, techniky
a náradia je v sume 25 269 €. 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 € od 1.5.2016. Nájomné od
1.1.2017 do 31.12.2017 predstavuje sumu 40 785,96 €;
 prenájom ostatných bytov v správe podniku Byhos predstavuje sumu 17 541,52 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 171 966 € bol skutočný príjem vo výške 167 380 €, čo je 97,33 % plnenie.
 Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 42 489 € bol skutočný príjem vo výške 42 162 €, čo je 99,23 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích
prístrojov a videohier, ktoré sú vo výške 19 407 €, ostatné správne poplatky predstavujú sumu
22 755 €.
 Pokuty a penále za porušenie predpisov
Oproti rozpočtovaným 7 000 € bol skutočný príjem v sume 8 599 €, čo je plnenie na 122,84 %.
Ide o pokuty uložené mestskou políciou, OVaRR za porušenie predpisov, pokuty uložené
okresným úradom, 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, tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 120 277 € bol skutočný príjem 114 183 €, čo je 94,93 % 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 predaj
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tombolových lístkov počas konania Stropkovského jarmoku, za káblovú televíziu – MAGAZÍN
PSK, za administratívne práce pre MŠ A. Hlinku, MŠ M. slovenskej, ZUŠ, I.ZŠ, II. ZŠ, III.ZŠ
a ostatný predaj výrobkov a služieb, za prebytočný hnuteľný majetok – burza kníh.
 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby
Oproti rozpočtovaným 2 200 € bol skutočný príjem 2 436 €, čo je plnenie na 110,73 % . Ide
o príjem za znečisťovanie ovzdušia.

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
Oproti rozpočtovaným 500 € bol skutočný príjem 656 €, čo je plnenie na 131,20 % . Jedna sa
o príjmy z účtov finančného hospodárenia.

d) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 87 826 € bol skutočný príjem 87 049 €, čo je plnenie na 99,12 % . Jedna sa
o príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier v sume 2 122 €, z dobropisov v sume
1 503, vrátky 8 017 € ( vyúčt. prev. nákl. - MVSR archív ul. Šar. 734,23 €, vrátené stravenky
453,72 €, vyúčtovanie za teplo pre Knižnicu od fy Byhos s.r.o 102,84 €, vrátky od zdravotných
poisťovní 6 726,27 €), z iných príjmov v sume 1 549 € (najpodstatnejšie príjmy v rámci tejto
položky je náhrada škody za vyhliadková vežu v sume 808,06 €, IP CONNECTOR - ref.
nákladov z min. rokov za zrážkovú vodu 265,99 €, prenájom plynomera SPP v Kaštieli
145,70 €, príjem za používanie verejného priestranstva pri prekopávkach z minulých rokov
203,97 €) a z príjmov za vecné bremeno v sume 73 858 €. Na položke príjmy z vecného
bremena najpodstatnejší príjem v sume 66 794 € je od VVS a.s. za vecné bremeno z dôvodu
umiestnenia vodovodného a kanalizačného potrubia na pozemkoch mesta. Ďalšie príjmy na
položke vecné bremeno tvoria
1.) Pavol Bačik - zriadenie vecného bremena pre vybudovanie vodovodnej prípojky na
pozemku nad servisom p. Šeršeňa v sume 361,08 €,
2.) VSD a.s. - zriadenie vecného bremena pre úpravu NN siete na ul. Ondavská a Nový Riadok
v sume 1 440 €,
3.) GAMA PLUS, s.r.o., Svidník - zriadenie vecného bremena pre vybudovanie elektrickej
prípojky k auto umyvárke na pozemku oproti fy Tesla a.s., Stropkov v sume 219,48 €.
4.) Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva od Východoslovenskej distribučnej a.s. v sume
3 729,60 €. (Uloženie optického kábla od Bieleho domu na ul. Šarišskej pro predajňu DUTO.)
5.) Martin Hurný - zriadenie vecného bremena na elektrickú prípojku v m.č. Bokša .- 102,66 €
6.) Pavol Bačik - zriadenie vecného bremena pre vybudovanie plynovej prípojky na pozemku
nad servisom p. Šeršeňa v sume 509,76 €,
7.) Ján Dovičák, Ján Prochyra, PKP auto - zriadenie vecného bremena na elektrickú prípojku,
vodovodné a kanalizačné potrubie - 700,92 €.
SPOLU: 7 063,50 €

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 200 € bol skutočný príjem 227 € čo je plnenie na 113,50 %. Rozpočtovaný
bol príjem za prenájom miesta na predajný automat v CVČ FAUNA.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Oproti rozpočtovaným 16 000 €, bol skutočný príjem je v sume 19 829 €, čo predstavuje
plnenie na 123,93 %. Jedna sa o príjem zo vstupného do CVĆ FAUNA.

6

c) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 476 € bol skutočný príjem 547 € čo je plnenie na 114,92 %. Tieto finančné
prostriedky predstavujú vrátky od zdravotných poisťovní v sume 416 € a z dobropisov v sume
131 €.

ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV – originálne zariadenia s právnou
subjektivitou (MŠ A.Hlinku, MŠ M. slovenskej, Školské jedálne pri materských
školách, ZUŠ, ŠKD, CVČ pri základných školách, Školské jedálne pri základných
školách)
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Skutočný príjem bol 451 €, čo v porovnaní s rozpočtom predstavuje 100,00 % plnenie.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 450 817 € bol skutočný príjem v sume 448 965 €, čo je plnenie na 99,59 %.
Ide o príjem za predaj materiálov, výrobkov a služieb, za zápisné, za potraviny, za stravné.

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
Oproti rozpočtovaným 1 € bol skutočný príjem 0 €, čo je plnenie na 0,00 % . Jedna sa o príjmy
z účtov finančného hospodárenia.

d) Iné nedaňové príjmy
Oproti rozpočtovaným 5 555 €, skutočný príjem je v sume 8 299 €, čo je plnenie na 149,40 %.
Vysoké plnenie rozpočtu je z dôvodu, že od zdravotných poisťovní boli vrátky v sume 5 019 €,
čo oproti rozpočtu 4 335 € je plnenie na 115,78 %. Príjmy z dobropisov boli v sume 2 710 €, čo
oproti rozpočtu 1 220 € predstavuje plnenie na 222,13 % . Ostatné príjmy boli v čiastke 570 €.
Tieto príjmy rozpočtované neboli a predstavujú vybrané vstupné ZUŠ z koncertu Stropkovská
hudobná jar.

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 12 900 € bol skutočný príjem 13 857 €, čo je plnenie na 107,42 %. Ide
o príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 39 243 € bol skutočný príjem 44 626 €, čo je plnenie na 113,72 % . 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 2 731 €.
Oproti rozpočtovaným 30 500 € bol skutočný príjem za plaváreň v sume 33 702 €, čo je plnenie
na 110,50 %. Zisk z podnikateľskej činnosti (Svadby pri ZŠ na Konštantínovej ulici)
rozpočtovaný v čiastke 8 743 € bol naplnený v sume 7 269 €, čo je plnenie na 93,71 %.
c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
Tento príjem nebol rozpočtovaný ani plnený. Jedna sa o príjmy z účtov finančného
hospodárenia.

d) Iné nedaňové príjmy
Tento príjem bol rozpočtovaný v sume 8 500 €. Skutočný príjem bol v sume 13 717 €. Vysoké
plnenie rozpočtu je hlavne z dôvodu, že boli naplnené príjmy z dobropisov v čiastke 3 775 €,
ktoré rozpočtované neboli. Vrátky finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní boli
naplnené v sume 9 942 €, čo v porovnaní s rozpočtom 8 500 € predstavuje plnenie na 116,96 €.
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KLUB DÔCHODCOV MESTA STROPKOV
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 5 000 € bol skutočný príjem 3 394 €, čo je plnenie na 67,88 % . 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. V roku 2018 tento príjem
rozpočtovaný ani plnený nie je, pretože opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom
na území mesta Stropkov zabezpečovala Arcidiecézna charita Košice.
Opatrovateľská služba v roku 2016 bola zastrešená Arcidiecéznou charitou Košice do
31.3.2016 a od 1.4.2016 táto činnosť prešla pod mesto.
Od 1.5.2017 do 30.4.2018 opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na
území mesta Stropkov zabezpečovala Arcidiecézna charita Košice z projektu MPSVaR.
Opatrovateľská služba bola po dohode s Arcidiecéznou charitou Košice zabezpečovaná na 12
mesiacov cez ADCH, všetky opatrovateľky uzavreli pracovnoprávny vzťah na 12 mesiacov
s novým zamestnávateľom. Po dohode od 1.5.2018 opatrovateľskú službu naďalej zabezpečuje
ADCH Košice na náklady mesta. V roku 2018 nebol na túto činnosť ACDCH schválený žiaden
projekt. V roku 2019 na túto činnosť ACDCH bol schválený projekt z MPSVaR, preto bude
mesto charite doplácať rozdiel medzi financiami, ktoré charita bude mať z projektových peňazí
a skutočnými ekonomicky oprávnenými nákladmi na vykonávanie OS.

3) Bežné príjmy - bežné granty a transfery:
Mesto prijalo nasledovné bežné granty a transfery:
Rozpočet na rok 2018
2 645 404
P.č.

Skutočnosť k 31.12.2018
2 736 261

Poskytovateľ

Mesto Stropkov
1. MDVaRR SR
2. MDVaRR SR
3.

% plnenia
103,43 %

Suma v €

Účel

4 418
11 843

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

1 001

4.

Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné
prostredie
MDVaRR SR

5.

MV SR

3 651

6.

Úrad vlády SR

22 500

7.
8.

Okresný úrad Stropkov
MV SR

7 488
13 029

461

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 projektu č. 4/2018/2 s názvom
Spracovanie návrhu akčného plánu pre
najmenej rozvinutý okres Stropkov
Dotácia na komunálne voľby
Výkon štátnej správy na úseku matriky
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9.

MV SR

3 231

10. MPSVaR SR

31 921

11. ÚPSVaR
12. ÚPSVaR
13. ÚPSVaR

20 762
11 049
15 047

14. MK SR
15. Okresný úrad Prešov,
organizačný odbor
16. Program cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A
Poľsko Slovensko 20142020. Ministerstvo rozvoja
financií Poľska–85 % EFRR
17. MK SR

1 841
1 849

18. MK SR

4 000

19. MK SR

500

20. Program cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A
Poľsko Slovensko 20142020. Ministerstvo rozvoja
financií Poľska–85 % EFRR
21. Fond sociálneho rozvoja
22. Východoslovenská
distribučná a.s.
23. ÚPSVaR
24. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
25. ÚPSVaR
26. ÚPSVaR
27. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
28. Obce
29. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
30. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva

Účelové finančné prostriedky na úhradu
faktúr po živelných udalostiach – povodeň
Sitníky, strhnutie strechy z b.j. na ul.
Samuela Jurkoviča
Účelové finančné prostriedky na úhradu
nákladov projektu: „Miestne občianske
poriadkové služby v meste Stropkov“
Aktivačné práce
Chránená dielňa
Dotácia na bežné výdavky pre podporu
reg. zamestnanosti
Za kultúrne poukazy
Starostlivosť o vojnové hroby

2 190

Projekt: „Karpatský plenér dreveného
umenia“. Ide o projekt cezhraničnej
spolupráce Slovensko – Poľsko t.j.
Stropkov – Korczyna.

3 920

Projekt: „KIS Tritius“ – dotácia z Fondu
na podporu umenia
Projekt: “Nové knihy pre všetkých“ –
dotácia z Fondu na podporu umenia
Účelový dar na projekt: Kultúra
národnostných menšín
Projekt: „Rzeszow a Stropkov –
spolupráca v oblasti pohraničia“

8 733

50 051
1 500

Projekt: Terénna sociálna práca v obciach
Dotácia na budovanie prvkov drobnej
architektúry v areáli CVČ FAUNA
10 398
Dotácia na bežné výdavky pre podporu
reg. zamestnanosti pre CVČ FAUNA
18 457
Účelový príspevok pre MŠ na výchovu
a vzdelávanie pre deti rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky
2 248
Hmotná núdza – školské potreby MŠ
232,40 € + stravné MŠ 2 015,64 €
41 912
Hmotná núdza – stravné ZŠ 41 911,80 €
33 005
Účelové prostriedky na vzdelávacie
poukazy pre záujmové vzdelávanie
15 080
Účelová dotácia z rozpočtu obcí na
činnosť CVČ
2 192 418 Normatívne finančné prostriedky na
prenesený výkon štátnej správy pre
základné školy , z toho: plaváreň 25 000 €
25 607
Účelové finančné prostriedky na úhradu
cestovných nákladov na dopravu žiakov
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31. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva

30 900

32. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
33. ÚPSVaR

63 840

34. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
35. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
36. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
37. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
38. Metodicko-pedagogické
centrum
39. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
40. ÚPSVaR
SPOLU MESTO:

401

10 574

13 943
7 300
977
43 945
14 810
158 112
2 904 912

Účelové finančné prostriedky na
skvalitnenie podmienok na výchovu
a vzdelávanie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Účelové finančné prostriedky na
zdravotného asistenta
Hmotná núdza – školské potreby ZŠ
10 574,20 €
Účelové finančné prostriedky na nákup
učebníc
Účelové finančné prostriedky na lyžiarsky
kurz
Účelové finančné prostriedky na školu
v prírode
Účelové
finančné
prostriedky
na
odchodné
Projekt: Škola otvorená všetkým pri I. ZŠ
Výkon štátnej správy na úseku školského
úradu
Výkon osobitného príjemcu

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou :
41. Obchodné spoločnosti
3 297
ŠJ pri III. ZŠ - účelový dar na čiastočnú
úhradu nákupu potrieb pre ŠJ
42. Obchodná spoločnosť,
4 753
I. ZŠ - Grant Nadácia Knihy školám
nadácia a pod.
43. Okresný úrad Prešov, odbor
123
Realizácia športových súťaží - príjemca
školstva
CVČ pri I. ZŠ v sume 123,16 €
44. Okresný úrad Prešov, odbor
2 401
Realizácia športových súťaží SAŠŠ –
školstva
príjemca CVČ pri II.ZŠ v sume 2 401,39 €
45. Okresný úrad Prešov, odbor
643
Realizácia športových súťaží - príjemca
školstva
CVČ pri III. ZŠ v sume 642,75 €
46. ÚPSVaR
11 129
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 4 942,24 € + príspevok na
chránenú dielňu 6 187,00 €- príjemca MŠ
A. Hlinku
47. ÚPSVaR
17 448
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 17 448,14 € - príjemca MŠ
M. slovenskej
48. ÚPSVaR
5 344
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 5 343,93 € - príjemca ZUŠ
Františka Veselého
49. ÚPSVaR
5 642
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 5 641,76 € - príjemca I. ZŠ
50. ÚPSVaR
18 021
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 6 756,77 € - príjemca II. ZŠ +
11 264,21 € chránená dielňa pre Športovú
halu pri II. ZŠ
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51. ÚPSVaR

4 321

52. MŠVVaŠ,
26 790
sekcia štrukturálnych fondov
EÚ
53. MŠVVaŠ,
11 833
sekcia štrukturálnych fondov
EÚ
SPOLU: Rozpočtové organizácie
111 745
s právnou subjektivitou
Granty a transfery spolu:
3 016 657

Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 4 321,55 € - príjemca III. ZŠ
Projekt pri II. ZŠ: „ Úspech patrí každému
– zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
v základných školách“
Projekt pri III. ZŠ: „ Úspech patrí
každému – zvýšenie inkluzívnosti
vzdelávania v základných školách“

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

4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

200 705

340 372

169,59 %

Kapitálové príjmy z predaja majetku mesta:
Z rozpočtovaných 200 705 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 340 372 €, čo je
plnenie na 169,59 % . Dôvodom vysokého plnenia kapitálových príjmov je prijatie
nerozpočtovanej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v sume 104 906 € na realizáciu projektu: Zateplenie strechy a štítovej steny telocvične ZŠ na
ul. Matice slovenskej.

a) Príjmy z predaja kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 91 513 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 158 490 €, čo je plnenie
na 173,19 %.

Ide o príjem za predaj: 1) budov - tento príjem nebol rozpočtovaný ani plnený.
2) bytov - tento príjem bol naplnený v sume 138 867 € , čo
v porovnaní s rozpočtom 70 000 € predstavuje 198,38 % plnenie. Vysoké plnenie rozpočtu na
tejto položke je z dôvodu vysokého plnenia príjmov pri predaji bytov v 64. b.j. na ul.
Chotčanskkej.
Príjmy z predaja bytov tvoria: a) Exekučná splátka za byt od p. Vlasty Dzuricovej v roku 2018
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 v sume 330 €, v roku 2016 boli exekučné splátky v sume 18,09 €, v roku 2017
boli exekučné splátky v sume 24,93 € a v roku 2018 boli exekučné splátky v sume 36,45 €.
Spolu k 31.12.2018 bolo uhradených 538,79 €. K úhrade istiny za byt bez úrokov
z omeškania ostáva 460,18 €.
c) Predaj bytov v 64 b.j. na ul. Chotčanskej je v sume 138 830,59 €.
3) Odpredaj lyžiarskeho vleku Tatra Poma LVS v areáli Pod vlekom, tento
príjem bol naplnený v sume 956 € , čo v porovnaní s rozpočtom predstavuje 100,00 %
plnenie.
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4) Odpredaj projektovej dokumentácie (rekonštrukcia materskej školy)
Materskej škole na ul. Matice slovenskej, tento príjem bol naplnený v sume 2 € , čo
v porovnaní s rozpočtom predstavuje 100,00 % plnenie.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 18 555 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 18 665 €, čo
predstavuje 100,59 % plnenie.
Ide o príjem z predaja pozemkov pre:
1.) Predaj pozemku - rokliny nad Autoservisom Šeršeň verejnou obchodnou súťažou
pre p. Dušan Porkolab o výmere 2 444 m2 v sume 10 200 €,
2.) Predaj pozemku p.Kočišová Gabriela vo výmere 187 m2 na ul. A. Hlinku v sume 1 941,06 €,
3.) Predaj pozemku p. Kormošová vo výmere 145 m2 na ul. Bankovskej v sume 1 178,85 €,
4.) Predaj pozemku - p. Vladimír Majerník vo výmere 272 m2 na ul. Vranovská v sume
2 369,12 €,
5.) Predaj pozemku p. Antónia Cichá vo výmere 42 m2 na ul. Cintorínska v sume 484,68 €,
6.) Predaj pozemku p. Božena Skarupová vo výmere 3 m2 na ul. Letná (pod existujúcou
garážou) v sume 29,88 €,
7.) Predaj pozemku p. Ing. Ján Murcko vo výmere 127 m2 na ul. Puškinová (pri rodinnom
dome) v sume 1 032,51 €,
8.) Predaj pozemku p. Pavol Bačík - rokliny nad Autoservisom Šeršeň 4 m2 v sume 39,84 €,
9.) Predaj pozemku p. Valentín Hmurčík vo výmere 23 m2 pod garážou na ul. Akad. Pavlova
v sume 385,94 €,
10.) Predaj pozemku - zámena pozemkov p. Marián Sekeľ vo výmere 40 m2 na ul. Nábrežnej
v sume 903,60 €.
11.) Predaj pozemku p. Zita Stašková vo výmere 2 m2 pod garážou na ul. Letná v sume 19,92 €,
12.) Predaj pozemku p.Kaščák Matúš vo výmere 6 m2 pod garážou na ul. Letná v sume 59,76 €,
13.) Predaj pozemku Ing. Andrej Senaj a manž. Ing. Alena Senajová vo výmere 2 m2 pod
garážou na ul. Letná v sume 19,92 €,
14.) V rámci zmluvy o budúcej zmluve je predaj pozemkov pod polyfunkčnou zástavbou na
ul. Hrnčiarskej pre fy NEXT Investmensts s.r.o. schválený v sume 92 150,40 €. Z tejto kúpnej
ceny fy uhradí 30 % zálohovú platbu v sume 27 645,12 € najneskôr v deň podpisu zmluvy t.j.
v roku 2017 a 70 % z dohodnutej kúpnej ceny t.j. sumu vo výške 64 505,28 € uhradí najneskôr
v deň podpisu riadnej kúpnej zmluvy na prevod pozemkov po kolaudácií stavby t.j. v roku
2019. K 31.12.2017 bolo uhradených 27 645,12 €.
SPOLU: 18 665,08 €

c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 109 192 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 181 882 €, čo
predstavuje 166,57 % plnenie. V rámci kapitálových grantov a transferov boli poskytnuté
finančné prostriedky na realizáciu projektov:
1) V roku 2018 bolo zrealizované ukončenie projektu: "Rzeszow a Stropkov - spolupráca
v oblasti kultúry pohraničia". Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko
Slovensko 2014-2020. (Celkový rozpočet: 235 593,67 €. Z toho pre Stropkov
129 434,76 € - EFRR 110 019,50 €, ŠR SR: 19 415,26 €, spoluúčasť mesta 6 471,79 €).
K 31.12.2018 bolo zrefundovaných 3 752,77 €.
2) Dotácia z VUC Prešovského samosprávneho kraja na rekonštrukciu areálu tenistových
kurtov v sume 5 000 €.
3) Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republika v sume
104 906 € na realizáciu projektu: „Zateplenie strechy a štítovej steny telocvične ZŠ na
ul. Matice slovenskej.
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4) Dotácia z MV SR na krytie 2. etapy obnovy Vojnového cintorína z 1. svetovej vojny
v Stropkove v sume 16 000 €.
5) Dotácia z MK SR na realizáciu projektu: "KIS Tritius" z Fondu na podporu umenia pre
nákup knižničného informačného systému – Tritius v sume 6 080 €.
6) Projekt: Rekonštrukcia MŠ na ul. Matice slovenskej - nenávratný finančný príspevok na
kapitálové výdavky z EFRR a ŠR bol v sume 46 142,56 €, čo v porovnaní s rozpočtom
je plnenie na 89,90 %. Celkové oprávnené náklady projektu po verejnom obstarávaní
predstavujú sumu 555 521,31 € z toho bežné výdavky predstavujú sumu 20 705,41 €
a kapitálové výdavky predstavujú sumu 534 815,90 €. Úhrady faktúr z Celkových
oprávnených nákladov v sume 555 521,31 € sú rozpočtované vo výške 85 % z EFRR
t.j. v sume 472 193,11 €, 10 % zo SŘ SR t.j. v sume 55 552,13 € a 5 % z vlastných
finančných prostriedkov mesta t.j. v sume 27 776,07 €. V roku 2016 na bežných
výdavkoch bolo čerpaných 6 022 € a na kapitálových výdavkoch bolo čerpaných 9
598,80 € - projektová dokumentácia. V roku 2017 na bežných výdavkoch bolo
čerpaných 10 142,64 € a na kapitálových výdavkoch bolo čerpaných 470 625,95 €
v tom: Stavebné práce boli v sume 465 065,95 € a práce stavebného dozora boli
v čiastke 5 560 €. Zrefundovaných v roku 2017 bolo 446 615,07 €. V roku 2018 na
bežných výdavkoch bolo čerpaných 2 540 € (energetický certifikát budovy 2 040 €,
stála tabuľa 500 €) a na kapitálových výdavkoch bolo čerpaných 49 026,33 € v tom:
Stavebné práce boli v sume 47 636,33 € a práce stavebného dozora boli v čiastke
1 390 €.
V roku 2018 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :
P.č.
1.

Poskytovateľ dotácie
Program cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A
Poľsko Slovensko 20142020. Ministerstvo rozvoja
financií Poľska – 85 %
EFRR

2.

4.

VÚC Prešovského
samosprávneho kraja
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu
Slovenskej republiky
MV SR

5.

MK SR

6.

Ministerstvo životného
prostredie SR,
Sekcia environmentálny
programov a projektov

3.

SPOLU

Suma v €
3 753,77

Investičná akcia
Projekt: "Rzeszow a Stropkov spolupráca v oblasti kultúry
pohraničia". (Celkový rozpočet:
235 593,67 €. Z toho pre Stropkov
129 434,76€ - EFRR 110 019,50 €,
ŠR SR: 19 415,26 €, spoluúčasť mesta
6 471,79 €).
5 000
Rekonštrukcia tenisových kurtov na
ul. Matice slovenskej
104 905,75 Projekt: „Zateplenie strechy a štítovej
steny telocvične ZŠ na ul. Matice
slovenskej.
16 000
Účelová dotácia na krytie výdavkov
2. etapy obnovy Vojnového cintorína
z 1. svetovej vojny v Stropkove
6 080
Projekt: "KIS Tritius" z Fondu na
podporu umenia pre nákup knižničného
informačného systému – Tritius
46 142,56 Nenávratný finančný príspevok z EFRR
a ŠR na čiastočnú úhradu kapitálových
výdavkov projektu: Rekonštrukcia
Materskej školy na ul.Matice slovenskej
181 882,08

13

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
642 056

Skutočnosť k 31.12.2018
576 473

% plnenia
89,79 %

a) Prijaté úvery
Položka prijaté úvery v roku 2018 nebola rozpočtovaná ani realizovaná.

b) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Z rozpočtovaných 2 069 € skutočný príjem bol 44 992 €.
Jedna sa o nedočerpanie účelových finančných prostriedkov z roku 2017, ktoré boli použité na
stanovený účel v roku 2018.
Ide o účelové dotácie na:
Bežné výdavky:
1) Účelové fin. prostr. z odboru školstva pri Okresnom úrade v Prešove na úhradu
cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ v sume 2 068,59 €. Plnenie prevodu
finančných prostriedkov v porovnaní s rozpočtom je vo výške 100,00 %.
2) Účelové finančné prostriedky z potravinového účtu ŠJ pri MŠ a ZŠ v sume 42 923,44 €.
Tento prevod finančných prostriedkov rozpočtovaný nebol.
Spolu: 44 992,03 €
Kapitálové výdavky:
Zostatok účelových finančných prostriedkov na kapitálové výdavky z roku 2017 nebol.

c) Iné príjmové finančné operácie
Z rozpočtovaných 68 000 € skutočný príjem bol 135 672 €, čo predstavuje plnenie na 199,52 %.
Jedna sa prevod finančných prostriedkov zložených vo forme zábezpek na rekonštrukciu MsÚ
a finančných zábezpek zložených vo forme 3 mesačného nájomné pred uzatvorením zmluvy
o prenájme bytu.
Prevod finančných prostriedkov z depozitu zložených vo forme zábezpeky pred
verejným obstarávaním na realizáciu projektu: MsÚ – zníženie energetickej náročnosti budovy.
1.) Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB - 17 000 €
2.) Pod. družstvo Stropkov - 17 000 €
3.) UNISTAV s.r.o. Prešov - 17 000 €
4.) MIGI spol. s r.o. S.N.Ves - 17 000 €
SPOLU: 68 000 €
Ostatný príjem finančných zábezpek:
5.) Príjem zábezpeky na rekonštrukciu MsÚ od firmy PEhAES, a.s. 67 370,56 €
6.) Príjem 3 mes. nájomné 301,41 €
SPOLU: 135 671,97 €

d) Prevod prostriedkov z peňažných fondov
Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov z rozpočtovaných 604 000 € bol
k 31.12.2018 zrealizovaný v sume 573 779 €, čo predstavuje plnenie na 95,00 %. Ide o prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania.
Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu bolo schválené uznesením MsZ č. 277 z 28.
zasadnutia MsZ konaného dňa 13.12.2017.
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Upravené čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu bolo schválené uznesením MsZ č. 308
z 31. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.4.2018, uznesením č. 328 z 33. zasadnutia MsZ konaného dňa
27.6.2018 a uznesením MsZ č. 349 z 35. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.9.2018.
Schválené použitie finančných prostriedkov z rezervného v sume 504 000 € fondu bolo na:
a) Splátku návratných zdrojov financovania v sume 72 000 € - úverová zmluva č. 37/028/09 týkajúca
sa úveru prijatého na výstavbu skládky komunálneho odpadu,
b) Vybudovanie polopodzemných stojísk na komunálny odpad v sume 60 000 €,
c) Nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu v sume 40 700 € vo forme dotácie pre m.p.
Služba,
d) Nákup hydraulickej ruky na auto pre likvidáciu odpadu z polopodzemných stojísk v sume
28 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
e) Spolufinancovanie projektu Biologický rozložiteľný odpad v sume 59 400 € vo forme dotácie pre
m.p. Služba,
f) Rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 61 500 €,
g) Doplnenie a výstavba verejného osvetlenia na ul. Zámocká, Cintorínska, Mládeže a Mlynská
v sume 26 400 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
h) Výkup pozemkov na Námestí SNP v sume 106 000 €,
i) Výkup budov na Námestí SNP v sume 30 000 €,
j) Rekonštrukcia a asfaltovanie hospodárskeho dvora m.p. Služba v sume 20 000 €.
Schválené použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania bolo na:
a) Rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií v sume 100 000 €.
Skutočné čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 473 779 € bolo na:
a) Splátku návratných zdrojov financovania v sume 72 000 € - úverová zmluva č. 37/028/09 týkajúca
sa úveru prijatého na výstavbu skládky komunálneho odpadu,
b) Vybudovanie polopodzemných stojísk na komunálny odpad v sume 60 000 €,
c) Nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu v sume 40 700 € vo forme dotácie pre m.p.
Služba,
d) Nákup hydraulickej ruky na auto pre likvidáciu odpadu z polopodzemných stojísk v sume
28 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
e) Spolufinancovanie projektu Biologický rozložiteľný odpad v sume 59 400 € vo forme dotácie pre
m.p. Služba,
f) Rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 31 279 €,
g) Doplnenie a výstavba verejného osvetlenia na ul. Zámocká, Cintorínska, Mládeže a Mlynská
v sume 26 400 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
h) Výkup pozemkov na Námestí SNP v sume 106 000 €,
i) Výkup budov na Námestí SNP v sume 30 000 €,
j) Rekonštrukcia a asfaltovanie hospodárskeho dvora m.p. Služba v sume 20 000 €.
Skutočné čerpanie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania bolo na:
a) Rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií v sume 100 000 €.

3) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2018
627 889

Skutočnosť k 31.12.2018
641 923,49

% plnenia
102,24 %
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola Hrnčiarska
91 046,42 €
Základná škola Mlynská
176 028,98 €
Základná škola Konštantínova
269 914,27 €
Materská škola A. Hlinku
54 338,87 €
Materská škola M. slovenskej
69 296,96 €
Základná umelecká škola F. Veselého 23 957,49 €
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
55 262
46 142,56
83,50 %
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Materská škola M. slovenskej
46 142,56 €
Finančné operácie príjmové:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
0
42 923,44
0,00 %
Finančné operácie príjmové rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Ide o prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2017 potravinového účtu pri školských
jedálňach.
Základná škola Hrnčiarska
3 341,84 €
Základná škola Mlynská
13 019,71 €
Základná škola Konštantínova
19 346,16 €
Materská škola A. Hlinku
1 971,59 €
Materská škola M. slovenskej
5 244,14 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
9 885 549

Skutočnosť k 31.12.2018
9 641 290

% plnenia
97,53 %

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2018
8 566 679

Skutočnosť k 31.12.2018
8 369 065

% plnenia
97,69 %

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
908 189
0
195 245
425 793
340 493
130 369
2 800
746 068
5 451 097
366 625
8 566 679

Skutočnosť
886 528
0
182 576
399 493
339 399
128 393
2 800
713 486
5 403 108
313 282
8 369 065

% plnenia
97,61 %
0,00 %
93,51 %
99,63 %
99,68 %
98,48 %
100,00 %
95,63 %
99,12 %
85,45 %
97,69 %
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a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 3 560 249 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 3 514 321 €, čo je
98,71 % 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 1 303 186 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 1 281 225 €, čo je
98,31 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa,
doplnkové dôchodkové poistenie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 997 885 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 1 902 219 €, čo je
95,21 % 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 1 679 749 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 1 645 860 €, čo
predstavuje 97,98 % 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).
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 25 610 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 vo výške 25 440 €, čo
predstavuje 99,34 % čerpanie.
Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov podľa ekonomickej
klasifikácie

610 - mzdy

19,67%

0,30%

620 - odvody

41,99%
630 - tovary

22,73%
15,31%

640 - transfery
650 - splác. úrokov a ost. platby
súvis. s úvermi
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
1 055 628

Skutočnosť k 31.12.2018
1 008 918

% plnenia
95,58 %

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
3 322
0
10 550
230 788
199 855
289 023
0
245 054
77 036
0
1 055 628

Skutočnosť
8 005
0
0
214 119
200 355
280 006
0
224 241
82 192
0
1 008 918

v €
% plnenia
240,97 %
0,00 %
92,28 %
100,25 %
96,88 %
91,51 %
106,69 %
95,58 %

a) Verejná správa
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup projektovej dokumentácie rekonštrukcie Materskej školy na ul. Matice slovenskej
v sume 2 €,
- doplnenie Gisplánu – pasport komunikácií + dane + kataster online v sume 3 984 €,
- nákup a montáž klimatizácie v sume 4 019 €.
b Verejný poriadok a bezpečnosť
- rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2018 realizované neboli.
- rozpočtované bolo doplnenie optickej siete kamerového systému na ul. Cintorínskej
v sume 550 €, projektová dokumentácia na doplnenie kamerového systému na
cintorínoch v sume 500 € a doplnenie optickej siete kamerového systému na cintorínoch
v sume 9 500 €.
c) Ekonomická oblasť
 výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- aktualizácia smerného územného plánu – Obstarávateľ - 1 200 €,
- aktualizácia smerného územného plánu – Spracovateľ - 4 000 €,
 cestná doprava
- Projektová dokumentácia na miestne komunikácie 10 330 €
(V tom: 1.) PD na rek. chodníka na časti ul. Zámockej - 1 920 €,
2.) PD na rek. chodníka na pešej zóne ul. Hrnčiarska – 2 400 €,
3.) PD na odstavný pruh ul. Hlavná - 660 €,
4.) PD na odstavný pruh ul. Mlynská – 660 €,
5.) PD na vybudovanie parkoviska pri blokoch F-4, C-3 v Stropkove – 780 €,
6.) PD na parkoviska za obchodným domom BLANKYT – 780 €,
7.) PD na vybudovanie parkoviska pri KOVO-SIPOX na ul. Hviezdoslavovej–380 €,
8.) PD na presun chodníka za B-48, A-2 na ul. Hrnčiarskej – 550 €,
9.) PD na prepojenie ulíc Nový Riadok a Akad. Pavlova – 1 300 €,
10.) PD na úpravu nádvoria bytového domu DALAS na ul. Akad. Pavlova – 900 €.)
- rekonštrukcia miestnych komunikácií – 131 279 €,
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(V roku 2018 sa realizovala rekonštrukcia a výstavba týchto komunikácií a chodníkov: Nová
asfaltová úprava ul. Sázavského - 640 m2, Oprava Majerskej ulice – 464 m2, Nová asfaltová
úprava pri bloku č.s.314 ul. Akad pavlova,- 270 m2, oprava chodníka Stropkov Sitníky - 1510
m2, Nová asfaltová úprava pešej zóny ul. Hrnčiarska - 1491 m2, Oprava MK ul. Zámocká
v rozsahu 199 m2 a presun (vybudovanie) chodníka za blokmi A-2 a B 48 – 534 m2. Okrem
toho bol zrealizovaný nový chodník na Zámockej ulici o výmere 429 m2. )
Vo forme kapitálového transferu pre m.p. Služba ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia a asfaltovanie hospodárskeho dvora m.p. Služba – 60 000 €,
- úprava vstupných chodníkov do bytových jednotiek č.s. 50 – 7 310 €.
d) Odpadové hospodárstvo
- vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie polopodzemných stojísk na
odpad – 500 €,
- vybudovanie polopodzemných stojísk na odpad – 62 243 €.
Vo forme kapitálového transferu pre m.p. Služba ide o nasledovné investičné akcie:
- nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu - 40 850 €,
- nákup hydraulickej ruky na auto pre likvidáciu odpadu z polopodzemných stojísk –
31 162 €,
- implementácia projektu Biologický rozložiteľného odpadu - 59 400 €,
(v roku 2016 bol poskytnutý transfer na preceňovanie rozpočtov k projektu Biologický
rozložiteľného odpadu v sume 312 € a na implementáciu projektu Biologický
rozložiteľného odpadu a verejné obstarávanie v sume 6 670 €, v roku 2017 bol
poskytnutý transfer na implementáciu projektu Biologický rozložiteľného odpadu v sume
3 600 €.)
e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie:
- vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu vjazdu do HPP na ul. Hviezdoslavovej
– 900 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na preložku NN siete a verejného osvetlenia pre
výjazd z areálu HPP – 550 €,
- zriadenie detského ihriska – 12 523 €,
- výkup pozemkov na Námestí SNP v sume 106 971 € (RD č.s. 531 v roku 2017: Hodnota
pozemkov - 53 866 €. RD č.s. 532 v roku 2017: Hodnota pozemkov - 53 105 € t.j.
SPOLU: 106 971 €. RD č.s. 531 v roku 2018: Hodnota pozemkov - 53 866 €. RD č.s.
532 v roku 2018: Hodnota pozemkov - 53 105 € t.j. SPOLU: 106 971 €.),
- výkup budov na Námestí SNP v sume 93 029 € (RD č.s. 531 v roku 2017: Hodnota
stavieb - 46 134 €, RD č.s. 532 v roku 2017: Hodnota stavieb 46 895 €
t.j. SPOLU: 93 029 €. RD č.s. 531 v roku 2018: Hodnota stavieb - 46 134 €.
RD č.s. 532 v roku 2018: Hodnota stavieb - 46 895 € t.j. SPOLU: 93 029 €.),
- asanácia budov na Námestí SNP – 10 000 €,
- plynofikácia ul. Zámockej – 9 333 €.
-

Vo forme kapitálového transferu pre m.p. Služba ide o nasledovné investičné akcie:
rekonštrukcia fontány v mestskom parku pred budovou Okresného úradu v Stropkove –
6 200 €,
doplnenie verejného osvetlenia na ul. Zámocká, Cintorínska, Mládeže a Mlynská –
26 400 €,
montáž rozhlasov (ul. Orgovánová, Strečková, Pod Laščíkom) – 2 300 €,
rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Hrnčiarskej – pešia zóna – 13 000 €,
rekonštrukcia rozhlasu na ul. Hrnčiarskej – pešia zóna – 5 000 €.
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f) Rekreácia, kultúra a náboženstvo – náboženské a iné spoločenské služby
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia kamerového systému pre zvýšenie bezpečnosti kaštieľa – 2 235 €,
- zhotovenie mreží do múzeá – 1 790 €,
- rekonštrukcia tribúny futbalového štadióna – 17 255 €,
- projekt: „Rzeszów a Stropkov – spolupráca v oblasti pohraničia“ realizácia stavieb
(vyhliadkovej veže, altánkov) – 90 811 €,
- rekonštrukcia tenisových kurtov – 8 150 €,
(Úhrady faktúr boli realizované v sume 5 000 € z dotácie z VÚC Prešovského
samosprávneho kraja a v sume 3 150 € z vlastných finančných prostriedkov mesta.),
- kapitálový transfer pre KM Systém s.r.o., Prešov na rozvoj areálu letného kúpaliska
– 10 000 €,
- obnova Vojnového cintorína z 1. Svetovej vojny v meste Stropkov – 2. etapa – 20 000 €,
(úhrady faktúr boli zrealizované v čiastke 16 000 € z dotácie MV SR a 4 000 €
z vlastných finančných prostriedkov mesta),
-

Vo forme kapitálového transferu pre m.p. Služba ide o nasledovné investičné akcie:
realizácia panelového plotu na Starom cintoríne – 10 500 €,
dokončenie oplotenia a brány na cintoríne pri Dome nádeje – 8 500 €,
osadenie 10 ks osvetlenia na cintoríne pri Dome nádeje – 10 000 €,
osadenie vstupnej brány na Novom cintoríne – 2 000 €,
osadenie 16 ks osvetlenia a 4 ks rozhlasu na Novom cintoríne – 21 000 €,
rekonštrukcia kaplnky na cintoríne – 15 000 €,
vybudovanie pamätníka – pomníka pre nenarodené deti – 7 000 €.

g) Vzdelávanie

MŠ na ul. Matice slovenskej
Ide o nasledovné investičné akcie
Projekt: Rekonštrukcia MŠ na ul. Matice slovenskej
- úhrada stavebných prác – 47 636 €,
- úhrada faktúr stavebného dozora – 1 390 €,
(V roku 2016 bol vypracovaný realizačný projekt rekonštrukcie materskej školy na
ul. Matice slovenskej v sume 9 599 €. V roku 2017 boli zrealizované úhrady stavebných
prác v sume 465 066 € a úhrady faktúr stavebného dozora v sume 5 560 €. Tieto výdavky
sú refundované vo výške 95 % z EFRR a ŠR SR.).

II. ZŠ na ul. Mlynskej
Ide o nasledovné investičné akcie
- nákup varného kotla pre školskú jedáleň pri základnej škole – 3 363 €,
- nákup elektrickej škrabky a elektrickej panvice pre školskú jedáleň pri základnej škole –
4 724 €.

III. ZŠ na ul. Konštantínova
Ide o nasledovné investičné akcie
- nákup plynového varného kotla na varenie pre školskú jedáleň pri základnej škole –
- 4 200 €,

Plaváreň
-

nákup toboganu – 11 048 €.

FAUNA – Centrum voľného času
Ide o nasledovné investičné akcie
- vybudovanie kanalizačnej prípojky v areáli CVČ FAUNA – 4 873 €,
- prípravná a projektová dokumentácia na voliéru pre surikaty – 100 €,
- vybudovanie voliéry pre surikaty – 2 948 €,
- vybudovanie kamerového systému v areáli CVČ FAUNA – 1 910 €.
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h) Sociálne zabezpečenie
V rámci tohto oddielu investičné akcie neboli rozpočtované ani realizované.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
263 242

Skutočnosť k 31.12.2018
263 307

% plnenia
100,02 %

V rámci výdavkových finančných operácií ide o splácanie istín z prijatých úverov v sume
194 916 €, čo v porovnaní s rozpočtom 195 242 € predstavuje plnenie na 99,83 %.
K 31.12.2018 boli splátky istín realizované v zmysle úverových zmlúv.
Vrátenie finančných zábezpek z depozitu zložených vo forme zábezpeky pred verejným
obstarávaním na realizáciu projektu: MsÚ – zníženie energetickej náročnosti budovy bolo
v sume 68 000 €, čo v porovnaní s rozpočtom predstavuje 100 % plnenie. (Vrátky boli pre
nasledujúce subjekty: 1.) Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB - 17 000 €, 2.) Pod. družstvo
Stropkov - 17 000 €, 3.) UNISTAV s.r.o. Prešov - 17 000 €, 4.) MIGI spol. s r.o. S.N.Ves 17 000 €). Vrátka 3 mesačného nájomného za prenájom bytu je 291,08 €.
Peňažný vklad zakladateľa – mesta Stropkov do n.o. Park zvierat bol v 100 % výške t.j. v sume
100 €.

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:

194 916,33 EUR
194 916,33

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 €
- k 31.12.2017 bola splatená istina v sume 8 701,82 €
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- k 31.12.2018 bola splatená istina v sume 9 052,83 €
-celková splátka istiny v roku 2018 je rozpočtovaná v sume
9 052,83 €
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.
- 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 €
- k 31.12.2017 bola splatená istina v sume 5 249,91 €
- k 31.12.2018 bola splatená istina v sume 5 307,92 €
- celková splátka istiny v roku 2017 je rozpočtovaná v sume
5 307,92 €
3.) – 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).
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 2018 je rozpočtovaná v sume
72 720 €
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
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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 €
- k 31.12.2017 bola splatená istina v sume 25 500,- €
- k 31.12.2018 bola splatená istina v sume 25 500,- €
- celková splátka istiny v roku 2018 je rozpočtovaná v sume
25 500 €
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 mesačne 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,- €
- k 31.12.2017 bola splatená istina v sume 16 872,- €
- k 31.12.2018 bola splatená istina v sume 12 520,26 €
- celková splátka istiny v roku 2018 je rozpočtovaná v sume
12 520,26 €
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. Splátka istiny sa mení počnúc
od 25.11.2018 do 25.9.2021 je vo výške 3 126 €. Posledná splátka bude
25.10.2021 vo výške 3 117 €.
- 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,- €
- k 31.12.2017 bola splatená istina v sume 39 468,- €
- k 31.12.2018 bola splatená istina v sume 39 142,- €
- celková splátka istiny v roku 2018 je rozpočtovaná v sume 39 468,-€
8.) – 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 €
(8 splátok za mesiace máj – december 2016)
- k 31.12.2017 bola splatená istina v sume 30 417,26 €
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- k 31.12.2017 bola splatená istina v sume 30 673,32 €
- celková splátka istiny v roku 2018 je rozpočtovaná v sume
30 673,32 €. Ide o 12 splátok v roku 2018 za mesiace január 2018 –
december 2018

FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKY SPOLU

194 916,33 EUR

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
4 832 919

Skutočnosť k 31.12.2018
4 810 669,19

% plnenia
99,54 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola Hrnčiarska
783 360,78 €
Základná škola Mlynská
1 424 364,31 €
Základná škola Konštantínova
1 291 228,98 €
Materská škola A. Hlinku
460 729,16 €
Materská škola M. slovenskej
511 969,64 €
Základná umelecká škola F. Veselého
339 016,32 €
Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
77 036

Skutočnosť k 31.12.2018
72 360,74

% plnenia
93,93 %

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

8 086,80 €
15 247,61 €
49 026,33 €

Pre ŠJ pri ZŠ na ul. Mlynskej bol zrealizovaný nákup varného kotla v sume 3 362,40 €
a nákup elektrickej škrabky a elektrickej panvice v sume 4 724,40 €,
Kapitálové výdavky pri ZŠ na ul. Konštantínove v sume 1 047,61 € na nákup toboganu
pre krytú plaváreň a nákup plynového varného kotla v sume 4 200 € pre ŠJ pri ZŠ,
Pri MŠ na ul. M. slovenskej boli uhradené výdavky v rámci projektu: „Rekonštrukcia
materskej školy na ul. Matice slovenskej“. Výdavky týkajúce sa stavebných prác boli
zrealizované v čiastke 47 636,33 € € a výdavky na úhradu faktúr stavebného dozora boli
v sume 1 390 €. Na úhradu faktúr predfinancovaním boli poukázané účelové finančné
prostriedky v sume 46 142,56 €.
(V roku 2017 boli zrealizované kapitálové výdavky týkajúce sa stavebných prác v čiastke
465 065,95 € a výdavky na úhradu faktúr stavebného dozora boli v sume 5 560 €. Na
úhradu faktúr predfinancovaním boli poukázané účelové finančné prostriedky v sume
446 615,07 €. Dofinancovanie kapitálových a bežných výdavkov týkajúcich sa projektu
rekonštrukcie MŠ bude v roku 2019. V roku 2016 bol uhradený realizačný projekt
v rámci projektu rekonštrukcie materskej školy v sume 9 598,80 € z vlastných
prostriedkov. Úhrady oprávnených výdavkov pri realizácií predmetného projektu sú
dohodnuté vo výške 85 % z ERRR, 10 % zo ŠR SR a 5 % z vlastných finančných
prostriedkov.)
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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 2018 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 2018
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 2018 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný v sume
409 907 €. Bežný rozpočet bol rozpočtovaný s prebytkom 445 016 € a kapitálový rozpočet bol
rozpočtovaný ako schodkový v sume 854 923 €. Rozpočet finančných operácií bol zostavený
ako prebytkový v sume 410 827 €. Rozpočtovaný schodok kapitálového rozpočtu bol
vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok
2018 boli nasledovné výsledky:
Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu
Výdavky bežného rozpočtu predstavujú sumu
Schodok/prebytok bežného rozpočtu predstavuje sumu

9 135 620,47 EUR
8 369 065,66 EUR
+ 766 554,81 EUR

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

340 372,20 EUR
1 008 918,10 EUR
- 668 545,90 EUR
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Finančné operácie príjmové predstavujú sumu
Finančné operácie výdavkové predstavujú sumu
Schodok/prebytok finančných operácií predstavuje sumu
Prevaha príjmov nad výdavkami

754 443,12 EUR
263 307,41 EUR
+ 491 135,71 EUR
+ 589 144,62 EUR

Výsledok hospodárenia Mesta Stropkov za rok 2018 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
98 008,91 € (t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami 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 27 811,23 €, a to na :
- na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov v sume 1 391,23 €,
(I.ZŠ –204,10 €, II.ZŠ–1 053,60 €, III. ZŠ–133,53 €),
- na úhradu nákladov projektu č. 4/2018/2 s názvom Spracovanie návrhu akčného plánu pre
najmenej rozvinutý okres Stropkov v sume 22 500 €. Ide o dotáciu z Úradu vlády Slovenskej
republiky,
- na nákup výpočtovej techniky z Fondu na podporu umenia v sume 3 920 € v rámci projektu
Tritius.
B) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 110 985,74 €
- na úhradu nákladov projektu: „Zateplenie strechy a štítovej steny telocvične na ul. Matice
slovenskej pri Základnej škole Mlynská“ v sume 104 905,74 €. Ide o dotáciu
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
- na nákup knižničného informačného systému Tritius z Fondu na podporu umenia v sume
6 080 €
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
138 796,97 €. Jedna sa o nedočerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu,
rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré boli poskytnuté v roku
2018. Uvedené finančné prostriedky v roku 2019 budú zapojené do rozpočtu cez príjmové
finančné operácie.
Výsledok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov je
v sume:
Výsledok hospodárenia ( prebytok):......................................................... + 98 008,91 €
Nevyčerpané účelové finančné prostriedky:.............................................. - 138 796,97 €
Výsledok hospodárenia bez účelových finančných prostriedkov .......…- 40 788,06 €
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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 2018 je prebytok vo výške 491 135,71 €.
Z tohto prebytku sa vylučujú účelovo určené finančné prostriedky v sume 113 101,60 €.
Ide o nasledovné finančné prostriedky:
- od rodičov za stravu detí v školských jedálňach v sume 45 429,63 € (ZŠ Hrnčiarska
3 921,83 €, ZŠ Mlynská 15 404,27 €, ZŠ Konštantínova 16 731,38 €, MŠ Andreja Hlinku
2 947,37 €, MŠ Matice slovenskej 6 424,78 €.),
- príjem finančnej zábezpeky na rekonštrukciu MsÚ od firmy PEhAS, a.s. v sume
67 370,56 €,
- príjem 3 mesačného nájomného za prenájom bytu v sume 301,41 €.
Výsledok finančných operácií po odpočítaní účelovo určených finančných prostriedkov je
prebytok 378 034,11 €. Časť tohto prebytku finančných operácií v sume 40 788,06 € bola
použitá na krytie schodku hospodárenia.
Základ pre výpočet do fondov je 337 246,05 €.
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 prebytku rozpočtu finančných operácií,
vzniká povinnosť tvorby rezervného fondu a účelových fondov.
Zostatok finančných prostriedkov v sume 271 709,01 € navrhujeme previesť do
rezervného fondu (v tom: finančné prostriedky súvisiace so správou bytového fondu fy
Byhos predstavuje sumu 17 541,52 €).
Príjmy za predaj bytov a vrátky nesplatenej časti bytu predstavujú sumu 138 867,04 €.
(V roku 2018 sa uskutočnil predaj bytov a to: Predaj bytov v 64 b.j. na ul. Chotčanskej v sume
138 830,59 €. Exekučné splátky za byt od p. Vlasty Dzuricovej v roku 2018 boli v sume
36,45 €.) Tieto príjmy v sume 63 000 € boli použité na splátku výkupu rodinných domov na
Námestí SNP a v sume 10 330 € na projektové dokumentácie na miestne komunikácie.
Zostatok finančných prostriedkov za predaj bytov v sume 65 537,04 € navrhujeme
previesť do fondu rozvoja bývania.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame usporiadanie rozpočtového hospodárenia
za rok 2018.
Položka
Príjmy
Výdavky
Bežný rozpočet
9 135 620,47
8 369 065,66
Kapitálový rozpočet
340 372,20
1 008 918,10
Prebytok
Vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov
Schodok po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov
Finančné operácie
754 443,12
263 307,41
Vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov
Prebytok po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov
Prevod zostatku do peňažných fondov mesta

Rozdiel
766 554,81
- 668 545,90
98 008,91
128 796,97
40 788,06
+ 491 135,71
113 101,60
378 034,11
337 246,05
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Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2018
Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2018 predstavuje sumu
589 144,62 €. Z predmetného zostatku účelové finančné prostriedky na bežné výdavky sú
v sume 27 811,23 €, na kapitálové výdavky sú v sume 110 985,74 € a účelové finančné
prostriedky finančných operácií sú v sume 113 101,60 € , t.j. spolu 251 898,57 €.
Uvedené účelové finančné prostriedky budú použité v súlade s ich účelovým určením v roku
2019. Základ pre výpočet do fondov je 337 246,05 €. Tieto finančné prostriedky navrhujeme
previesť v sume 271 709,01 € do rezervného fondu a v sume 65 537,04 € do fondu rozvoja
bývania.

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 1.1.2018
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.277 zo dňa 13.12.2017
- uznesenie č.308 zo dňa 25.4.2018
- uznesenie č.328 zo dňa 27.6.2018
- uznesenie č.349 zo dňa 26.9.2018
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v €
315 570,05
308 753,78
473 779,00

150 544,83

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 1.1.2018
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie fondu rozvoja bývania:
- uznesenie č. 308 zo dňa 25.4.2018 na rekonštrukcia
a výstavbu miestnych komunikácií
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v €
49 309,36
51 928,04
100 000,00
1 237,40
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel – 1,5 % mesto
- povinný prídel – 1,5 % školstvo

Suma v €
13 730,48
11 107,34
332,01

- ostatné prírastky – splátky pôžičiek
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné, poskytnutá pôžička
- ostatné úbytky(odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy)
KZ k 31.12.2018

0
6 632,15
7 872,80
250,00
10 414,88

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.

7.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j.
príspevkovým organizáciám
Mestská nemocnica:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok – zisk

3 493,30 €
3 604,37 €
+ 111,07 €

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

1 635 316,47 €
1 641 401,46 €
+ 6 084,99 €
voči

založeným

právnickým

osobám,

t.j.

obchodným

Byhos s.r.o.:
Celkové náklady
772 045,30 €
Celkové výnosy
773 567,74 €
Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 1 522,44 €
Daň
1 047,36 €
Hospodársky výsledok – zisk po zdanení
475,08 €
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MŠK TESLA Stropkov s.r.o.:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok – strata
Daň
Hospodársky výsledok – zisk po zdanení

141 454,63 €
126 332,09 €
- 15 122,54 €
0,00 €
-15 111,54 €

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.

7.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

-1MDVaRR SR
MDVaRR SR
Okresný úrad
Prešov, odbor
starostlivosti
o životné prostr.
MDVaRR SR

MV SR

Úrad vlády 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
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 Slovenskej
republiky
Dotácia projektu č. 4/2018/2
s názvom Spracovanie
návrhu akčného plánu pre

Suma
Suma
poskytnutých použitých
prostriedkov prostriedkov
v roku 2018 v roku 2018
v€
v€
-3-44 417,82
4 417,82

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
v€
-5-

11 842,59

11 842,59

-

1 001,94

1 001,94

-

460,90

460,90

-

3 650,77

3 650,77

-

22 500,00

0,00

22 500,00
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Okresný úrad
Stropkov
MV SR
MV SR

MPSVaR SR

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MK SR
Okresný úrad
Prešov, odbor
organizačný
Program
cezhraničnej
spolupráce
Interreg V-A
Poľsko Slovensko
2014-2020.
Ministerstvo
rozvoja financií
Poľska – 85 %
EFRR
MK SR
MK SR
MK SR
Program
cezhraničnej
spolupráce
Interreg V-A
Poľsko Slovensko
2014-2020.

najmenej rozvinutý okres
Stropkov
Dotácia na komunálne voľby

7 488,47

7 488,47

-

Výkon štátnej správy na
úseku vedenia matriky
Účelové finančné prostriedky
na úhradu faktúr po
živelných udalostiach –
povodeň Sitníky, strhnutie
strechy z b.j. na ul. Samuela
Jurkoviča
Účelové finančné prostriedky
na úhradu nákladov projektu:
„Miestne občianske
poriadkové služby v meste
Stropkov“
Aktivačné práce – mesto
Chránená dielňa – mesto
Dotácia na bežné výdavky
pre podporu reg.
zamestnanosti
Za kultúrne poukazy
Starostlivosť o vojnové
hroby

13 029,32

13 029,32

-

3 231,00

3 231,00

-

31 921,71

31 921,71

-

20 761,84
11 048,64
15 047,16

20 761,84
11 048,64
15 047,16

-

1 841,00
1 848,53

1 841,00
1 848,53

-

Projekt: „Karpatský plenér
dreveného umenia“. Ide
o projekt cezhraničnej
spolupráce Slovensko –
Poľsko t.j. Stropkov –
Korczyna.

2 190,13

2 190,13

-

Projekt: „KIS Tritius“ –
dotácia z Fondu na podporu
umenia
Projekt: “Nové knihy pre
všetkých“ – dotácia z Fondu
na podporu umenia
Účelový grant na projekt:
Kultúra národnostných
menšín
Projekt: „Rzeszow a
Stropkov – spolupráca
v oblasti pohraničia“

3 920,00

0,00

3 920,00

4 000,00

4 000,00

500,00

500,00

-

8 733,08

8 733,08

-
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Ministerstvo
rozvoja financií
Poľska – 85 %
EFRR
Fond sociálneho
rozvoja
ÚPSVaR

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
ÚPSVaR

Projekt: Terénna sociálna
práca v meste Stropkov
Dotácia na bežné výdavky
pre podporu reg.
zamestnanosti pre CVČ
FAUNA
Účelovo určený príspevok na
výchovu a vzdelávanie pre
5. ročné deti v Materských
školách
Hmotná núdza – stravné MŠ

50 051,22

50 051,22

-

10 398,38

10 398,38

-

18 457,00

18 457,00

2 446,29

2 015,64

(MŠ AH-768,24 €
MŠ MS-1247,40 €)

ÚPSVaR

Hmotná núdza -školské
potreby MŠ

232,40

232,40

-

430,65 €
(MŠ AH- 269,28 €
MŠ MS- 161,37 €)

Vrátené do ŠR
SR 28.12.2018
-

(MŠ AH-149,40 €
MŠ MS- 83,00 €)

ÚPSVaR

Hmotná núdza – stravné ZŠ
(I.ZŠ-24 449,85 €
II.ZŠ-10 315,55 €
II. ZŠ-7 146,40 €)

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

41 911,80

41 911,80 2 961,30 €
(I.ZŠ-1 524,85 €
II.ZŠ- 834,,25 €
II. ZŠ- 602,20 €

Vrátené do ŠR
SR 28.12.2018
33 005,00
-

Účelové finančné prostriedky 33 005,00
na záujmové vzdelávanie
financované prostredníctvom
vzdelávacích poukazov
Účelová dotácia z rozpočtu
15 079,50
15 079,50
obcí na činnosť CVČ
Normatívne fin. prostriedky 2 192 418,00 2 192 418,00
na prenesený výkon štátnej
správy pre základné školy,
z toho plaváreň 25 000 €
Účelové finančné prostriedky 27 675,59
24 215,77 1 391,23 € prenos
na úhradu cestovných
do roku 2019
(I.ZŠ – 204,10 €,
nákladov na dopravu žiakov
II.ZŠ–1 053,60 €,
25 607 € + 2 068,59 prenos
III. ZŠ–133,53 €).
z roka 2017
Účelové finančné prostriedky 30 900,00
30 900,00
na skvalitnenie podmienok
na výchovu a vzdelávanie
žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Účelové finančné prostriedky 63 840,00
63 840,00
na zdravotného asistenta
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ÚPSVaR

Hmotná núdza - školské
potreby ZŠ

10 773,40

10 574,20 199,20 € vrátené do
ŠR SR
16,60 €-17.4.2018
116,20 €-8.11.2018
16,60 €-17.10.2018
49,80 €-28.11.2018

(I. ZŠ 5 627,40 €
II. ZŠ 3 154 €
III. ZŠ 1 792,80 €)

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

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Metodickopedagogické
centrum
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
ÚPSVaR

Účelové finančné prostriedky
na nákup učebníc

401,00

Účelové finančné prostriedky
na lyžiarsky kurz

24 750,00

Účelové finančné prostriedky
na školu v prírode

Účelové finančné prostriedky
na odchodné

401,00

-

13 943,00 10 807 €
(I. ZŠ . 5 250 €
II. ZŠ . 5 250 €
III. ZŠ . 307 €)

14 100,00

7 300,00

vrátené do ŠR SR
12.4.2018
6 800 €
(I. ZŠ 3 500 €,
II. ZŠ 3 100 €
III. ZŠ 200 €)

977,00

977,00

vrátené do ŠR SR
4.7.2018
-

Projekt: Škola otvorená
všetkým pri I.ZŠ

43 944,97

43 944,97

-

Výkon štátnej správy na
úseku školského úradu

14 810,00

14 810,00

-

Výkon osobitného príjemcu

158 111,58

158 111,58

-

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu rozpočtových organizácií s právnou
subjektivitou :
Okresný úrad
Realizácia športových súťaží
123,16
123,16
Prešov, odbor
- príjemca CVČ pri I. ZŠ
školstva
Okresný úrad
Realizácia športových súťaží
2 401,39
2 401,39
Prešov, odbor
SAŠŠ - príjemca CVČ pri II.
školstva
ZŠ
Okresný úrad
Realizácia športových súťaží
642,75
642,75
Prešov, odbor
- príjemca III. ZŠ
školstva
ÚPSVaR
Príspevok na podporu reg.
11 129,24
11 129,24
zamestnanosti v sume
4 942,24 € + príspevok na
chránenú dielňu 6 187,00 €
- príjemca MŠ A. Hlinku
ÚPSVaR
Príspevok na podporu reg.
17 448,14
17 448,14
zamestnanosti
- príjemca MŠ
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ÚPSVaR

Príspevok na podporu reg.
zamestnanosti
- príjemca ZUŠ F. Veselého
ÚPSVaR
Príspevok na podporu reg.
zamestnanosti
- príjemca I. ZŠ
ÚPSVaR
Príspevok na podporu reg.
zamestnanosti v sume
6 756,77 € - príjemca II. ZŠ
+ 11 264,21 € chránená
dielňa pre Športovú halu pri
II. ZŠ
ÚPSVaR
Príspevok na podporu reg.
zamestnanosti
- príjemca III. ZŠ
MŠVVaŠ, sekcia Projekt pri II. ZŠ: „ Úspech
štrukturálnych
patrí každému – zvýšenie
fondov EÚ
inkluzívnosti vzdelávania
v základných školách“
MŠVVaŠ, sekcia Projekt pri III. ZŠ: „ Úspech
štrukturálnych
patrí každému – zvýšenie
fondov EÚ
inkluzívnosti vzdelávania
v základných školách“

5 343,93

5 343,93

-

5 641,76

5 641,76

-

18 020,98

18 020,98

-

4 321,55

4 321,55

-

26 790,00

26 790,00

-

11 833,00

11 833,00

-

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
Suma
Suma
Rozdiel
transferu:
poskytnutých
použitých (stĺ.3 - stĺ.4 )
kapitálové výdavky
prostriedkov prostriedkov
v€
v roku 2018 v roku 2018
v€
v€
-1-2–
-3-4-5Program cezhraničnej Projekt: "Rzeszow a
3 753,77
3 753,77
spolupráce Interreg V- Stropkov - spolupráca v
A Poľsko Slovensko
oblasti kultúry
2014-2020.
pohraničia". (Celkový
Ministerstvo rozvoja
rozpočet: 235 593,67 €.
financií Poľska – 85 % Z toho pre Stropkov
EFRR
129 434,76 € EFRR 110 019,50 €,
ŠR SR: 19 415,26 €,
spoluúčasť mesta
6 471,79 €).
VÚC Prešovského
Rekonštrukcia tenisových
5 000,00
5 000,00
samosprávneho kraja kurtov na ul. Matice
slovenskej
Ministerstvo školstva, Projekt: „Zateplenie
104 905,75
0
104 905,75
vedy, výskumu a športu strechy a štítovej steny
Slovenskej republiky telocvične ZŠ na ul.
Matice slovenskej.
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Ministerstvo vnútra SR Dotácia na krytie
výdavkov 2. etapy
obnovy vojnového
cintorína z 1. svetovej
vojny v Stropkov
Ministerstvo kultúry SR Projekt: "KIS Tritius" z
Fondu na podporu umenia
pre nákup knižničného
informačného systému –
Tritius
Ministerstvo životného Nenávratný finančný
prostredie SR,
príspevok z EFRR a ŠR
Sekcia environmentálny SR na čiastočnú úhradu
programov a projektov, kapitálových výdavkov
Odbor platieb
projektu: Rekonštrukcia
a koordinácie audítov Materskej školy na
ul. Matice slovenskej
SPOLU:

16 000,00

16 000,00

6 080,00

0,00

-

6 080,00

46 142,56

46 142,56

-

181 882,08

70 896,33

110 985,75

7.3 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Poskytovateľ

-1Recyklačný
fond SR
P.č.

Účelové určenie grantu,
transferu :
bežné výdavky
-2Na 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 2018
v€
-30,00

Úroková Zabezpečenie Zostatok Splatnosť
sadzba
úveru
k 31.12.2018 v roku
v%
V€

295 093,94

4,4

163 612,83

1,2

1,0
1 056 720,00

1 515 426,77

Suma
Rozdiel
použitých (stĺ.3 - stĺ.4 )
prostriedkov
v roku 2018
v€
-4-50,00
-

Bytový dom
20 b.j.

188 608,02

Bytové domy
94 346,04
B/1a C/1
s
príslušenstvom
Bytové domy
2x15 b.j
975 423,76
s príslušenstvo
m na ul.
Ciolkovského
1 258 377,82

2031

2034

2046
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7.4 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám
- podnikateľom
Mesto Stropkov v roku 2018 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
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

-1-2Dotácie občianskym
združeniam a nadáciam
Slovenský červený kríž, Oceňovanie
územný spolok Svidník bezpríspevkových darcov krvi
Únia nevidiacich
Úhrada časti nákladov
a slabozrakých Slovenska súvisiacich s realizáciou
projektu: „Hoci vieme toho
dosť, ale opakovanie je matka
múdrosti“. Činnosť je
zameraná na vytváranie
špecifických vedomostí,
zručnosti a návykov, ktoré sú
potrebné k nezávislosti
ťažkosti zrakovo postihnutej
osoby.
Únia žien Slovenska –
Čiastočná úhrada nákladov
Krajská organizácia
súvisiacich s činnosťou
Prešov
Okresnej organizácie Únie
žien Slovenska v roku 2018.
Slovenský zväz
Úhrada časti prevádzkových
chovateľov – základná
nákladov spojených
organizácia
s organizovaním XIV.
Stropkov
Oblastnej výstavy drobných
zvierat, ktorá sa uskutočnila v
dňoch 13.10.2018 –
14.10.2018 v areáli Pod
vlekom.
Cirkevná základná škola
Úhrada časti
sv. Petra a Pavla v
prevádzkových nákladov
Stropkove
spojených s organizovaním
a realizáciou
23. ročníka súťaže základných
škôl a 8. ročných gymnázií
v zriaďovateľskej pôsobnosti

Suma
Suma
Rozdiel
poskytnutých použitých
(stĺ.2 prostriedkov prostriedkov stĺ.3 )
v roku 2018 v roku 2018
-3-

-4-

-5-

300,00

300,00

-

200,00

200,00

-

200,00

200,00

-

300,00

300,00

-

300,00

300,00

-
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Občianske združenie
STROPEK

Arcibiskupstva – Košice
v prednese mládežníckych
kresťanských piesní PIESEŇ
PRE SV. OTCA, ktorá sa
uskutoční dňa 23.5.2018
v divadelnej sále mesta
Stropkov.
Úhrada časti nákladov na
zakúpenie súčastí krojového
vybavenia pre folklórnu
skupinu Stropkovčani.

300,00

300,00

-

166,00

166,00

-

-

-

-

Rímskokatolícka cirkev, Úhrada časti nákladov
farnosť Stropkov
spojených s výstavbou novej
budovy farského úradu
v sume 15 000 EUR. Úhrada
projektovej dokumentácie pre
sprístupnenie veže Sanktuária
verejnosti v sume 4 000 EUR.
Gréckokatolícka cirkev, Úhrada časti nákladov
farnosť Stropkov
súvisiacich so zriadením
bezbariérového vstupu do
chrámu sv. Cyrila a Metoda
pri kláštore redemptoristov
v Stropkove v sume
5 000 EUR.
Úhrada časti prevádzkových
nákladov spojených
s organizovaním 17. ročníka
Stropkovského Metodovho
Memoriálu v sume 500 EUR.

18 972,00

18 972,00

-

5 500,00

5 500,00

-

Pravoslávna cirkevná Úhrada časti nákladov
obec, farnosť Stropkov súvisiacich s výstavbou

1 000,00

1 000,00

-

1 000,00

1 000,00

-

Jednota dôchodcov
Slovenska,
ZO Stropkov

Úhrada časti nákladov na
výrobu a zakúpenie súčasti
folklórnych krojov pri
príležitosti 25. výročia
folklórneho súboru
Stropkovčan.
Čiastočná úhrada nákladov
spojených s činnosťou
Jednoty dôchodcov na
Slovensku, Základnej
organizácie v Stropkove.

Dotácie cirkvám
a cirkevnej charite

skladových priestorov v areáli
pravoslávneho chrámu na ul.
Šarišskej v Stropkove.
Rímskokatolícka farnosť Úhrada časti prevádzkových
sv. Jozefa, Breznica,
nákladov súvisiacich
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filiálka Stropkov-Sitník

s obnovou interiéru
Rímskokatolíckeho kostola
Panny Márie Kráľovnej neba
i zeme v Stropkove – Sitník.
Gréckokatolícka cirkev, Úhrada časti nákladov
farnosť blahosloveného súvisiacich s výstavbou
hieromučeníka Vasiľa
základovej dosky pre
Hopka
multifunkčnú budovu pri
chráme blaženého Vasiľa
Hopka v Stropkove.
Gréckokatolícka cirkev, Úhrada časti nákladov
farnosť Stropkov-Bokša spojených s výstavbou novej
budovy farského úradu.

1 000,00

1 000,00

-

1 000,00

1 000,00

-

1 200,00

1 200,00

-

300,00

300,00

-

10 000,00

10 000,00

-

500,00

500,00

-

Dotácie na podporu
športu
Futbalový oddiel SOKOL Úhrada časti prevádzkových
Sitníky
nákladov na činnosť
futbalového oddielu v roku
2018.
Slovenský rybársky zväz, Čiastočná úhrada nákladov
miestna organizácia
spojených s realizáciou
Stropkov
pretekov v love rýb udicou,
ktoré sa uskutočnili 12.5.2018
na vodnej nádrži Ondava.
Mestský volejbalový klub Úhrada časti materiálového
Stropkov
zabezpečenia
a prevádzkových nákladov
spojených s činnosťou
jednotlivých družstiev MVK
Stropkov počas roka 2018.
Účasť jednotlivých družstiev
MVK Stropkov v dlhodobých
súťažiach riadených SVF
a Oblastným výborom SVF –
oblasť východ, ako aj
finálových turnajoch
majstrovstiev SR počas roka
2018.
Klub bežcov Stropkov
Úhrada časti prevádzkových
nákladov spojených
s organizovaním 38. ročníka
cestného behu „Stropkovská
dvadsiatka“, 7. ročníka
cestného behu „Stropkovská
desiatka“ a
5. ročníka
detského behu ulicami
Stropkova „Beh pre
mamičku“, ktoré sa
uskutočnili dňa 13.5.2018.
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Stolnotenisový mestský
klub Stropkov

Úhrada časti prevádzkových
nákladov súvisiacich s
činnosťou Stolnotenisového
mestského klubu Stropkov
v roku 2018.
Klub slovenských turistov Úhrada časti prevádzkových
Slávia Stropkov
nákladov na dopravu
spojených s organizovaním
zrazu turistov v Piešťanoch
v dňoch 5.7. – 8.7.2018.
Športový klub BOKŠA Úhrada časti prevádzkových
nákladov súvisiacich s
činnosťou Športového klubu
BOKŠA v roku 2018.
Motokrosový klub
Úhrada časti prevádzkových
Stropkov
nákladov súvisiacich
s organizáciou pretekov
Cassovia capu v endure
a motokrose v areáli na
Bankovskej hure, ktoré sa
uskutočnili dňa 1.7.2018.
Klub silového trojboja
Úhrada časti prevádzkových
mesta Stropkov
nákladov súvisiacich s
činnosťou Klubu silového
trojboja mesta Stropkov
v roku 2018.
ŠPORTOVÝ KLUB
Úhrada časti prevádzkových
BOXU JD
nákladov súvisiacich s
činnosťou Športového klubu
Boxu JD v roku 2018.
NO – TAK bike team
Úhrada časti prevádzkových
Stropkov
nákladov spojených
s organizovaním Ondavského
cyklomaratónu, ktorý sa
uskutočnil dňa 14.7.2018 na
Námestí SNP v Stropkove.
Slovenský zväz
Úhrada časti nákladov
chovateľov poštových
spojených s oceňovaním
holubov, ZO Stropkov
členov SZCHPH sezóna
mesto
2018.
Slovenský poľovnícky
Čiastočná úhrada nákladov
zväz, okresná organizácia spojených s organizovaním
Stropkov
16. ročníka Memoriálu
Františka Sigeta, v rámci
ktorého sa uskutočnili
celoštátne duričské skúšky pre
plemená duričov, teriérov,
jazvečikov a sliedičov.
JUNIOR STROPKOV
Čiastočná úhrada nákladov
spojených s realizáciou
podujatia Mestská halová
liga, ktorá sa uskutoční

500,00

500,00

-

500,00

500,00

-

300,00

300,00

-

500,00

500,00

-

500,00

500,00

-

1 000,00

1 000,00

-

500,00

500,00

-

150,00

150,00

-

166,00

166,00

-

500,00

500,00

-
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v období od 1.12.2018 až do
12.1.2019. Halovej ligy sa
zúčastnilo 8 družstiev.
Dotácie na podporu
regionálnej
zamestnanosti
Stanislav Potoma PS

Dotácia na podporu
regionálnej zamestnanosti

10 400,00

10 400,00

-

Dotácia na zabezpečenie
opatrovateľskej služby
v meste Stropkov
Arcidiécezna charita
Dotácia na zabezpečenie
106 470,68
92 575,48 13 895,20
Košice
opatrovateľskej služby pre
občanov s TP na území mesta
za rok 2018.
Arcidiécezna charita
Príspevok Arcidiecéznej
7 888,00
7 888,00
Košice
charite Košice na
zabezpečenie prevádzky
denného stacionára.
Dotácia neziskovým
organizáciám
Dom detí Božieho
Úhrada časti nákladov
6 000,00
6 000,00
milosrdenstva
spojených s poskytovaním
sociálnych služieb v Dome
detí Božieho milosrdenstva, n.
o. v zmysle zákona č.
448/2008 o sociálnych
službách.
Park zvierat n.o.
Úhrada časti nákladov
167,00
167,00
spojených s prevádzkou Park
zvierat, n.o.
Dotácia obchodným
spoločnostiam
KM Systém s.r.o., Prešov Technické zhodnotenie,
10 000,00
10 000,00
rekonštrukcie, údržba
a oprava areálu letného
kúpaliska v Stropkove
spočívajúceho vo
vysprávkach a náteroch
plaveckého bazéna, vo
vysprávkach a náteroch
malých bazénov, v náteroch
oceľových konštrukcií, v
oprave zariadení strojovne, v
úprave volejbalového ihriska
a okolia a v úprave šatní pre
účely tenisu podľa zmluvy
o vykonaní technického
zhodnotenia a o výške
vstupného do Areálu letného
kúpaliska v Stropkove v roku
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MŠK Tesla Stropkov
s.r.o.
Byhos spol. s r.o.

2018.
Úhrada prevádzkových
nákladov
Dotácia na čiastočnú úhradu
výmeny teplovodného
potrubia v kanály na ul.
Hlavnej medzi bytovými
domami 18+5 a nákupným
strediskom ZOS na ul.
Hlavnej.

SPOLU:

85 000,00

85 000,00

-

10 000,00

10 000,00

-

282 779,68

268 884,48 13 895,20

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.2/2006
o dotáciách.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 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 1.1.2018
19 694 201,17

KZ k 31.12.2018
19 242 284,71

4 218,54
17 476 717,61
2 213 265,02
9 424 573,65

34 022,30
16 994 897,39
2 213 365,02
9 210 684,49

6 159,88
7 987 481,35
235 943,73
1 194 988,69

6 446,74
7 835 499,53
278 715,60
1 090 022,62

67 090,34
29 185 865,16

302,21
28 453 271,41

ZS k 1.1.2018
20 471 229,53

KZ k 31.12.2018
20 517 853,77

0
20 471 229,53
2 373 534,08

0
20 471 155,38
2 104 069,96

1 670,00
2 092,11
1 300 629,05
689 131,13
380 011,79
6 341 101,55
29 185 865,16

1 750,00
138 663,84
1 290 890,86
442 635,73
230 129,53
5 831 347,68
28 453 271,41
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9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Mesto Stropkov k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
-

voči bankám
voči ŠFRB
voči dodávateľom

230 129,53 €
1 258 377,82 €
27 474,50 €

Z týchto záväzkov voči dodávateľom kapitálové výdavky k 31.12.2018 predstavujú sumu
500 €. Tieto záväzky tvorí pozastávka pri rekonštrukcií lyžiarského vleku Tatra Poma LVS v
areáli Pod vlekom.
Záväzky bežných výdavkov voči dodávateľom predstavujú sumu 26 974,50 €. Tieto tvoria
neuhradené záväzky za zrážkovú vodu na miestnych komunikáciách za 12. mesiac/2018
v sume 6 836,76 €, neuhradený záväzok za zrážkovú vodu za 11. mesiac/2018 v sume 6 616,21
€ a vodné stočné 12/2018 v sume 2 015,45 €.
Ostatné záväzky v sume 11 506,08 € predstavujú najmä vyfakturované dodávky el. energie,
plynu, telefónov za mesiac december 2018. Podstatnú časť týchto záväzkov tvoria nasledujúce
faktúry: - právne služby za 12/2018 v sume 1 100 €, poplatok za uloženie odpadu za 12/2018 na
skládke KO v Chotči v sume 1 112,13 €, z premietania filmov 619,81 €, poštový úver
686,98 €, opravy gastrozariadenia v kaštieli 513 €, doplatok za stravné za KD za 12/2017
v sume 91,02 € (preddavok bol uhradený v sume 199,80 €), pozastávka faktúry za opravu
strechy na budove Denného centra (KD) 424 €, odchyt túlavých zvierat a umiestnenie
do karantény v mesiaci december fy Pomoc psíkom na východnom Slovensku 180 €, za odber
EE za 12/2018 – 2 093,80 €, dodávka tepla do Denného centra (KD) za 12/2018 pre fy Byhos
v sume 118,24 €, prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 40,58 €, za spracovávanie osobných údajov
fy Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 49,46 €, za tonery a náplne fy Ing. Peter Hric –
PEHAcom 858,61 €, za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov Pyroslužba-Dr. Lažo Ján
257,76 €, za dodanie tovaru pre OŠaK COLTSUN - CONSULT, s.r.o., Stropkov 113,66 €,
za vypracovanie zhodnotenia stavebnotechnického stavu a vypracovanie mostného zošita
vrátane stanovenia zaťažiteľnosti mosta v Bokši 1 900 €, doplatok za Finančný spravodaj
14,90 €, za realizáciu výberového konania na dodávku jedálenských kupónov na rok 2019,
2020 Ing. Ján Halgaš 360 €, za realizáciu výberového konania na dodávku stolov a stoličiek
pre potreby OŠaK 240 €, za komisionársku zmluvu Up Slovensko s.r.o. 23,68 €, za stravné
Matúš Kolári Základná škola Mlynská 23,68 €, za telekomunikačné služby Orange 51,52 €,
za plyn pre CVČ FAUNA 247,73 €, za odber EE CVČ FAUNA – 324,52 €, eutanázia zvieraťa
MVDr. Michal Smaržik 58 €, a ostatné záväzky 3 € (ECASS spol. s.r.o.).
- voči štátnemu rozpočtu
0,0 €
- voči zamestnancom
0,0 €
- voči org. Sociálnej a zdravotnej poisťovne 0,0 €
z toho: záväzky neprávnych subjektov školstva
voči dodávateľom (CVČ FAUNA)
630,25 €
voči zamestnancom (CVČ FAUNA)
0,00 €
voči org. sociálnej a zdravotnej poisťovni, 0,00 €
MF SR (CVČ FAUNA)
Mesto Stropkov k 31.12.2018 eviduje tieto pohľadávky:
- voči odberateľom
58 901,08 €
- ostatné pohľadávky
68 878,865€
(v tom: z dobropisov mesto – 2 818,16 €;
Byhos s.r.o. – správa bytov v sume 66 060,49 €)
- za miestne dane a poplatky
353 908,09 €
-
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(Poplatok za komunálny odpad 212 335,84 €, úroky z omeškania pri úhradách poplatku za
vývoz TKO 1 713,06 €, daň z nehnuteľnosti 128 544,32 € (v tom: nedoplatky v konkurze
82 344,31 € a ostatné 42 348,83 €), úroky z omeškania na daní z nehnuteľnosti 4 475,27 €, 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 1 358,05 €, daň za ubytovanie 399,96 €.)
-

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

1) 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.
2) 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 % .
3) 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.
4) 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
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. Splátka istiny sa mení počnúc od 25.11.2018 do 25.9.2021 je vo výške
3 126 €. Posledná splátka bude 25.10.2021 vo výške 3 117 €.
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P.č.

Druh bankového
úveru

Výška
prijatého
úveru v €

Splatená Nesplatená Zabezpečenie Splatnosť
menovitá menovita
úveru
hodnota
hodnota
úveru v € úveru v €
k 31.12.2018
1. Úver na výstavbu II. 678 158,53 618 120,00 60 038,53
Zmenka
25.10.2019
kazety skládky TKO
(Úverová zmluva
podpísaná na sumu
678 158,53 €.)
2. Úver na financovanie 242 316,00 178 500,00 63 816,00 Blankozmenka 25.6.2021
projektu: Centrum –
námestie Stropkov I.,
II. a III. etapa (tzv.
výstavba spevnených
plôch na Námestí
SNP)
(Úverová zmluva je
podpísaná na sumu
242 316,00 €)
3. Úver na financovanie 80 008,26 80 008,26
0,00
Blankozmenka 25.11.2018
projektu: Centrum –
námestie Stropkov III.etapa(tzv. výstavba
spevnených plôch na
Námestí SNP)
(Úverová zmluva je
podpísaná na sumu
83000,00 €)
4. Úver na financovanie 300 000,00 193 725,00 106 275,00 Blankozmenka 25.11.2021
projektu:
„Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií“
(Úverová zmluva
podpísaná na sumu
300 000,00 €.)
SPOLU:
230 129,53
Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou k 31.12.2018 evidujú tieto záväzky:
- voči dodávateľom
I. ZŠ: 3 305,92 €
II. ZŠ: 3 493,46 €
III. ZŠ: 18 000,03 €
ZUŠ:
518,52 €
MŠ A. Hlinku: 11 852,76 €
MŠ M. slovenskej:
158,76 €
- voči zamestnancom (ZUŠ)
- voči org. sociálnej a zdravotnej poisťovni,
MF SR

0,00 €
0,00 €
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(Tieto záväzky predstavujú najmä nevyfakturované dodávky el. energie, plynu, telefónov
za mesiac december 2017. Záväzky I. ZŠ tvoria: 1 065,76 € elektrická energia za 12/2018,
2 135,07 € plyn za 12/2018, 23 € O2 telefónne hovory za 12/18, 56,89 € T-com za telef. hovory
12/2018, 25,20 € za zber o odvoz odpadu od Espik Group. Záväzky II. ZŠ tvoria: 1 287,85 €
elektrická energia za 12/2018, 1 588,38 € za teplo športovej haly fy Byhos za 12/2018, 323,44 €
elektrická energia športovej haly 12/2018, 90 € zdravotná služba Klára Girašková, 58,32 € zber
a odvoz odpadu ESPIK Groupp, s.r.o., 48,29 € tel. služby Antik Telecom, s.r.o. za 12/2018,
40,38 € Orange Bratislava za 12/2018, 30,24 O2 Slovakia, s.r.o. za 12/2018, 16,56 € služby
virtuálnej knižnice Komenský, 10 € EPL s.r.o. faktúra za časopis Geografia. Záväzky III. ZŠ
tvoria najmä: dodávka LED svietidiel firmou KOOR vo výške 10 879,80 €, elektrická energia
voči firme ČEZ za 12/2018 v čiastke 3 000,52 €, MRIP – Hančák Milan za opravu strechy
vo výške 3 063,20 €, FeGa-Tex za pranie a žehlenie vo výške 251,16 €, ŠEVT za vizualizér
200 €, Ekotec za kontrolu detského ihriska 173,88 €, PETLUB za materiál 141,40 € a
ostatní drobní dodávatelia 290,07 €. Záväzky ZUŠ v sume 518,52 € sú za telefóny za 12/2018
v suume 67,54 €, za šitie tanečných sukní Antéria SP 190 €, za stravu ZŠ Konštantínova v sume
260,98 €. Záväzky MŠ A. Hlinku tvoria: 199 € produkt aSc Agenda Komplet, 49,91 € za
telefónne hovory Slovak telekom a.s. za 12/2018, 10 748,91 € za dodávku tepla KOOR
Východ, s.r.o., Košice za 8-12/2018, voči zriaďovateľovi 1 103,85 €. Záväzky MŠ
M. slovenskej tvoria: 158,76 € Educaplay – hračky a učebné pomôcky.
Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou k 31.12.2018 evidujú tieto pohľadávky:
- voči odberateľom
I. ZŠ:
0,00 €
II.ZŠ:
436,11 €
III. ZŠ: 2 471,86 €
ZUŠ:
0,00 €
MŠ A. Hlinku: 1 103,85 €
MŠ M. slovenskej:
0,00 €
(Pohľadávky I. ZŠ k 31.12.2018 neevidujeme. Pohľadávky II. ZŠ v sume 412,43 € predstavujú
preplatky za odber zemného plynu (vyúčtovacia faktúra od SPP) a odberateľská faktúra Mesto
Stropkov za stravu dieťaťa v hmotnej núdzi v sume 23,68 €. Pohľadávky III. ZŠ v sume
1 159,80 € sú za stravu voči gymnáziu, 117,16 € za stavu voči súkromnej základnej umeleckej
škole, 230,88 € za stravu voči ZUŠ F. Veselého, 380,48 € voči gymnáziu za energie, preplatok
za EE od ČEZ 143,54 € a 440 € MV SR za krytú plaváreň. Pohľadávky ZUŠ k 31.12.2018
neeviduje. Pohľadávky MŠ A. Hlinku tvorí dobropis za vodné a stočné v sume 1 103,85 € voči
VVS a.s. z titulu havarijného stavu. Pohľadávky MŠ M. slovenskej neeviduje.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách k 31.12.2018
Mesto Stropkov a jeho mestské zastupiteľstvo neprijalo žiadne záruky a ručenie za iné subjekty.

11. Ratingové hodnotenie hospodárenia Mesta Stropkov
Dňa 6.6.2018 bolo mestu oznámene, že Ratingový výbor EUROPEAN RATING AGENCY,
a.s. na svojom zasadnutí dňa 6.6.2018 schválil aktualizované nevyžiadané ratingové hodnotenie mesta
Stropkov za rok 2017. V rámci tohto oznámenia bola mestu zaslaná ratingová správa, ktorá obsahuje
výrok o ratingovom hodnotení a zhrnutie ratingovej analýzy. V rámci tohto hodnotenia bolo mestu
Stropkov pridelené Dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v domácej mene A- (stabilný
výhľad) a Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému
ratingovému hodnoteniu S2.
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Pridelené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho schválenia Ratingovým
výborom EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. a zverejnenia touto spoločnosťou.
Dňa 28.6.2017 bolo mestu oznámené nevyžiadané ratingové hodnotenie a jeho výhľad,
ktoré spracovala ratingová agentúra EUROPEAN RATING AGENCY a.s., Bratislava. Toto
ratingové hodnotenie vykonala agentúra bezplatne pre 20 vybraných miest na Slovensku, medzi
ktoré patrilo aj mesto Stropkov. V rámci tohto hodnotenia bolo mestu Stropkov pridelené
Dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v domácej mene A- (stabilný výhľad) a
Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému
ratingovému hodnoteniu S2. V histórií ratingového hodnotenia mesta Stropkov je to najlepšie
ohodnotenie.
Prvý krát bolo ratingové hodnotenie hospodárenia Mesta Stropkov spracované v roku 2005,
kedy mestu bolo pridelené ratingové hodnotenie BB- stabilný výhľad. V roku 2006 mestu bolo
pridelené ratingové hodnotenie BB pozitívny výhľad. Dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií
transakcií v domácej mene BB + (stabilný výhľad) a Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta
Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu S3, mesto Stropkov
dlhodobo vykazovalo od roku 2007 do roku 2012, t.j. 6 rokov. V roku 2013 bolo mestu
Stropkov pridelené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v domácej mene BB +
(pozitívny výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému
dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S3. Ratingové hodnotenie hospodárenia Mesta Stropkov
za rok 2014 a rok 2015 spracované nebolo. Všetky ratingové hodnotenia mesta Stropkov
vykonávala firma EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., Uršulínska 3, Bratislava

Stropkov, február 2019

Vypracoval: Ing. Ján Polák - vedúci odboru financií a správy daní

Predkladá: Ing. Ján Polák – vedúci odboru financií a správy daní
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