Záverečný účet mesta Levice
za rok 2007

V Leviciach 26.3.2008

Záverečný účet mesta Levice za rok 2007 obsahuje:
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4.Vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2007
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2

1. Rozpočet mesta Levice na rok 2007
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Levice bol rozpočet mesta na rok
2007.Mesto Levice 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 Levice bol na rok 2007
schválený ako prebytkový.
Rozpočet mesta Levice na rok 2007 bol schválený na 6. mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa
23. novembra 2006 uznesením č.30/VI/2006.
Bol zmenený dvakrát:
1. zmena bola schválená 26.apríla 2007 uznesením MsZ č.4/XII/2007
2. zmena bola schválená 25.októbra 2007 uznesením MsZ č.7/II/2007
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet mesta Levice na rok 2007 v tis.Sk:

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok rozpočtu

701984
696176
5808

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet vyrovnaný

463666
463666

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

147804
225298
-77494

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

90514
7212
83302
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2007 v tis.Sk
Rozpočet na rok 2007
701984

Skutočnosť k 31.12.2007
638255

% plnenia
90,92

Skutočnosť k 31.12.2007
475559

% plnenia
102,56

1) Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2007
463666

Položka 111 – Výnos dane z príjmov bol poukázaný mestu Levice z Daňového úradu Levice
podľa rozpisu pre obce zverejneného na stránke Ministerstva financií SR. Doplatok dane
z príjmu za rok 2006 bol vo výške 1 680 tis.Sk poukázaný na účet mesta 30.3.2007.O
doplatok za rok 2006 bol navýšený rozpočet výnosu dane z príjmov v zmene rozpočtu mesta
Levice č.1 na rok 2007.
Položka 121 – Na rok 2007 bola daň z nehnuteľností vyrubená vo výške 47 019 tis.Sk, pričom
z ročného výmeru sme v rozpočte mesta naviazali do príjmov 96,66 %. Príjmy dane
z nehnuteľností za rok 2007 sú prekročené o 2 997 tis.Sk, z toho o 152 tis.Sk je vyššie
plnenie za rok 2007 a 2 765 tis.Sk predstavujú zinkasované nedoplatky na dani za minulé
roky, vymáhané firmou Intrum.
Položka 133 – dane za špecifické služby
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – výmer na rok 2007 bol vo výške
27 218 tis.Sk./ rozpočtované 96,7%/ Výmery boli v priebehu roka zmenené v nadväznosti na
zmeny v evidencii obyvateľstva, ako aj v nadväznosti na poskytované úľavy v zmysle
platného VZN.Vyššie plnenie príjmov o 1 433 tis.Sk bolo ovplyvnené vyšším inkasom
nedoplatkov za minulé roky, vymáhané taktiež firmou Intrum.
Poplatok za psa – rozpočtované príjmy sú prekročené o 107 tis.Sk, z toho úhrady nedoplatkov
za minulé roky sú vo výške 85 tis.Sk.
Daň za ubytovanie – táto daň sa nevyrubuje platobným výmerom. Daňovníci predkladajú do
15 dní po skončení štvrťroka daňové priznanie a v tomto období je daň aj splatná. Vyššie
plnenie bolo ovplyvnené vyšším počtom ubytovaných, ako aj v dôsledku priaznivej letnej
sezóny.
Daň za predajné automaty – plnenie vo výške ročného výmeru, aj rozpočtu. Vo VZN platnom
pre rok 2008 bola táto daň zrušená.
Položka 211 – ide o príjem z dividend, ktoré mesto obdržalo od Dexia banky a.s. vo výške
564 tis.Sk.
Položka 212 – príjmy z vlastníctva predstavujú pre rozpočet mesta Levice 27 091 tis.Sk a
pozostávajú z príjmov z prenájmu pozemkov, hrobových miest, nebytových priestorov,
tepelného hospodárstva a stĺpov verejného osvetlenia.
Príjem za prenájom tepelného hospodárstva od spol.Fortunae s.r.o. bol vo výške 6 000 tis.Sk.
Príjmy z prenájmu pozemkov sú nesplnené o 925 tis.Sk, z toho v priemyselnom parku o 877
tis.Sk. Mesto Levice plánovalo prenajať pozemky v Priemyselnej zóne Levice Juh ďalším
investorom / Metal Finish s.r.o./, ktorí mali záujem o dané pozemky, ale do konca roka 2007
nepodpísali zmluvy o vstupe investora. Súčasne je úspora aj vo výdavkoch – prenájom
pozemkov v priemyselnom parku vo výške 388 tis.Sk.
Príjmy za prenájom stĺpov verejného osvetlenia boli v roku 2007 vo výške 529 tis.Sk.
Výpadok z príjmov bol z dôvodu že k 31.3.2007 bola ukončená zmluva o nájme so
spoločnosťou PROPAG STUDIO,s.r.o. a bola vypísaná verejná súťaž na prenájom tohto
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majetku. MsZ v Leviciach schválilo nájom reklamných plôch a zariadení na zasadnutí dňa
28.6.2007 pre spoločnosť IPA s.r.o. Levice.
Položka 221 – administratívne poplatky sú v porovaní s rozpočtom prekročené o 3 824 tis.Sk,
z toho najvyššie prekročenie je u povolení na prevádzku výherných hracích prístrojov.Príjem
na tejto položke bol najvyšší v mesiaci december / 4 185 tis.Sk/, kedy platili prevádzkovatelia
licenciu na rok 2008.
Položka 223 – príjmy z náhodného predaja a služieb sú nesplnené o 154 tis.Sk, z ktorých
výpad vo výške 504 tis.Sk je v príjmoch za služby v priemyselnom parku/ vodné a stočné
a elektrická energia, ktoré sa refakturujú investorom/. Po podpise Zmluvy o poskytovaní
služieb majú investori uhradiť mestu Levice ešte 232 tis.Sk.V tejto časti rozpočtu sú aj príjmy
originálnych kompetencií v oblasti školstva vo výške 4 299 tis.Sk. Príjmy z detských jasieľ sú
600 tis.Sk, t.j. vo výške schváleného rozpočtu.
Položka 244 – príjmy z termínovaných vkladov sú prekročené o 912 tis.Sk. Mestský úrad
zhodnocoval voľné finančné zdroje na bežných účtoch, ako aj prostriedky rezervného
fondu,v priebehu celého roka, predovšetkým na termínovaných vkladoch.
Položka 292 – ostatné príjmy obsahuje úhrady škôd od fyzických a právnických osôb
a refundované trovy konania.
Položka 311 – granty. Mesto Levice obdržalo v roku 2007 grant z Recyklačného fondu vo
výške 226 tis.Sk. Tieto prostriedky boli použité na zakúpenie vriec na separovaný zber a na
zber a prepravu komunálneho odpadu.
Rozpočtové organizácie mesta Levice získali v roku 2007 finančné prostriedky z grantov vo
výške 2 365 tis.Sk.
Položka 312 – plnenie týchto príjmov závisí od zdrojov, ktoré sú mestu poskytnuté zo
štátneho rozpočtu. Okrem dotácií poukazovaných mestu Levice aj v predchádzajúcich
obdobiach, obdržali sme v roku 2007 dotáciu na neštátne školské zariadenia, ktorá bola
poukázaná cirkevnej škole vo výške 1 304 tis.Sk a Špeciálno-pedagogickej poradni vo výške
96 tis.Sk. V roku 2008 už financujeme neštátne školské zariadenia z podielových daní, t.j.
z vlastných bežných príjmov. Prvýkrát boli mestu Levice poukázané prostriedky štátneho
rozpočtu na udržiavanie vojnových hrobov vo výške 32 tis.Sk.
Finančná nedisciplinovanosť obcí Regionálneho združenia miest a obcí Tekov spôsobovala
nemalé problémy mestu Levice počas celého roka s financovaním Spoločného obecného
úradu. Rozpočtované príjmy sa nenaplnili o 140 tis.Sk a tento výpadok v príjmoch bol
k 31.12.2007 predpísaný ako pohľadávka voči obciam, ktoré si v roku 2007 nesplnili svoje
povinnosti. V súčasnej dobe eviduje Spoločný obecný úrad pohľadávky z nezaplatených
príspevkov v roku 2007 vo výške 15 tis.Sk.

2) Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2007
147804

Skutočnosť k 31.12.2007
73024

% plnenia
49,41

a) položka 231 – príjem z predaja kapitálových aktív
V roku 2007 odpredalo mesto Levice spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. STL rozvody zemného
plynu v hodnote 2 163 tis.Sk, byty v hodnote 2 008 tis.Sk a budovy v hodnote 5 193 tis.Sk,
z toho:
bývalá MŠ Ulica 29.augusta
2 650 tis.Sk
budovy v areáli bývalého Temosu
1 042 tis.Sk
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Exekútor poukázal mestu Levice výťažok z dražby vo výške 1 500 tis.Sk, čím došlo k úhrade
pohľadávky voči spoločnosti MEDIC INVEST s.r.o.Zároveň nám boli vrátené aj súdne trovy,
ktoré sú ale súčasťou bežných príjmov.
b) položka 233 – príjem z predaja pozemkov
Z predaja pozemkov získalo mesto Levice v roku 2007 kapitálové zdroje v hodnote 62 348
tis.Sk, z toho:
M-Real Invest Plus,s.r.o
25 415 tis.Sk
1 000 tis.Sk
MŚ 29.augusta
KELPY,s.r.o
1 000 tis.Sk / úhrada kúpnej ceny v splátkach/
pozemky v Horši
715 tis.Sk
pozemky v areáli Temosu
441 tis.Sk
Mesto Levice plánovalo predať všetky pozemky v Priemyselnej zóne Levice JUH, ale
nakoľko bol predaj pozemkov pozastavený na SPF a toto pozastavenie bolo zrušené
začiatkom októbra 2007, predali sa pozemky investorom, ktorí mali stanovenú cenu pred
týmto nariadením.
Príjmy boli nasledovné:
ZF SACHS Slovakia,a.s.
6 329 tis.Sk
ZF Levice,s.r.o
13 434 tis.Sk
SLOVINTEGRA ENERGY,s.r.o 8 797 tis.Sk
Leaf Slovakia,s.r.o
3 000 tis.Sk
Ďalšie finančné prostriedky za odpredané pozemky v priemyselnom parku / 28 960 tis.Sk/
boli poukázané na účet mesta v roku 2008, preto budú príjmom rozpočtu za rok 2008.

c) položka 320 – tuzemské kapitálové granty
V roku 2007 získalo mesto Levice kapitálové granty vo výške 1 312 tis.Sk
Poskytovateľ dotácie
Jednota COOP Slovakia
MVaRR SR
MŠ SR
MVaRR SR

Suma v tis.Sk
50
36
900
326

Investičná akcia
V.ZŠ –elektrická pec
počítač
Viacúčelové ihriská II.aIV.ZŠ
Dostavba objektu na Lad.dvore

Skutočnosť k 31.12.2007
89672

% plnenia
99,07

3.) Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2007
90514

Cez príjmové finančné operácie boli zúčtované prevody prostriedkov z peňažných fondov
a to:
prevod z fondu rozvoja bývania vo výške 1 848 tis.Sk
prevod z rezervného fondu vo výške
13 763 tis.Sk.
Finančné prostriedky boli použité na krytie kapitálových výdavkov v súlade so schváleným
rozpočtom.
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V roku 2007 čerpalo mesto Levice úver od Dexie banky Slovensko a.s. vo výške 74 061 tis.Sk
na dofinancovanie výstavby priemyselného parku. Z finančných prostriedkov boli uhradené
záväzky voči Vodohospodárskym stavbám,a.s. Bratislava.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2007 v tis.Sk
Rozpočet na rok 2007
696176

Skutočnosť k 31.12.2007
612985

% plnenia
88,05

1) Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2007
463666

Skutočnosť k 31.12.2007
450404

% plnenia
97,14

V zmysle uznesenia MsZ č.30/VI/2006 zo dňa 23.novembra 2006 bola záväzným
ukazovateľom vo výdavkovej časti rozpočtu položka. Prekročenie výdavkov na položke bolo
riešené rozpočtovými opatreniami, o ktorých podávame informáciu v samostatnom materiáli.
Odd.1 Všeobecné verejné služby
Mzdové prostriedky boli čerpané na 121 zamestnancov, časť mzdových výdavkov bola krytá
prostriedkami štátneho rozpočtu/ stavebný úrad, evidencia obyvateľstva,samostatný školský
úrad a ŠFRB v plnej výške/. Od 1.júla 2007 boli mzdy zamestnancov valorizované o 7 %,
príplatky k tarifným platom boli v roku 2007 zvýšené v priemere o 5%. Prekročenie
rozpočtových prostriedkov na odmeny bolo schválené MsR rozpočtovým opatrením č.42,
presunom prostriedkov z nečerpaného odchodného.
Šetrenie finančných prostriedkov na podpoložke 632003-poštovné a telekomunikačné služby
bolo z dôvodu doručovania daňových
platobných výmerov zamestnancami MsÚ
a pracovníkmi VPP.
Úspora rozpočtových prostriedkov na podpoložke 633013-nehmotný majetok bola dosiahnutá
nákupom softvérov prostredníctvom programu Microsoft Select, znížením nákupných cien,
ako aj zabezpečovaním nákupov cez verejné obstarávanie.
Položka 635-rutinná a štandardná údržba je nedočerpaná vo výške 661 tis.Sk. Údržba
dodaného licenčného softvéru je realizovaná podľa pravidiel autorských spoločností na
základe dohody zmluvných strán a v súlade s platnými cenami autorských spoločností.Úspora
finančných prostriedkov na údržbe prevádzkových strojov vyplynula z úsporných opatrení
v zmysle spracovanej analýzy na znižovanie prevádzkových nákladov na kopírovacie
zariadenia.
V roku 2007 boli na údržbu budov a objektov čerpané prostriedky vo výške 4 924 tis.Sk,
z toho napr. Dom smútku 360 tis.Sk, oprava sociálnych zariadení na Nábrežnej ul. 365
tis.Sk,oprava plochej strechy v Pokroku 700 tis.Sk,oprava strechy a výmena vchodových
dverí pre SČK v hodnote 116 tis.Sk, príprava pracoviska VPP na Bottovej ulici 153 tis.Sk,
opravy v objekte bývalých Technických služieb 160 tis.Sk, oprava kanalizačnej siete na MsÚ
v hodnote 1 483 tis.Sk.
Z dôvodu úspešného vymáhania daňových nedoplatkov spoločnosťou Intrum s.r.o. bolo
potrebné rozpočtovými opatreniami navýšiť prostriedky na podpoložke 637017-provízie, čo
sa zároveň premietlo aj vo zvýšení daňových príjmov.
637029-manká a škody vo výške 245 tis.Sk boli prerokované v škodovej komisii.Išlo zväčša
o škody v objektoch základných škôl,materských škôl a v nebytových priestoroch. Príjmy
z poistného plnenia vykrývajú výdavky.
Dotácie poskytované mestom Levice podľa VZN č.73 na verejnoprospešné účely boli v roku
2007 vo výške 1 499 tis.Sk.
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Zvýšenie bankových poplatkov bolo taktiež riešené rozpočtovými opatreniami, súčasne sú
vyššie aj príjmy na položke 244- príjmy z termínovaných vkladov.
Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík boli kryté
príjmami zo štátneho rozpočtu, ktoré sme obdržali vo výške 888 tis.Sk. Z týchto príjmov sa
k 31.12 2007 nedočerpalo 101 tis.Sk, ktoré je možné v súlade s § 8 ods.5 zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť do 31.3.2008.
Odd.01.6.0 – dočerpanie prostriedkov z roku 2006.
Odd.3 Verejný poriadok a bezpečnosť
MsP v Leviciach nevyčerpala rozpočtové prostriedky vo výške 1 315 tis.Sk, hlavne výdavky
na mzdy a odvody. Zostatok prostriedkov z UPSVaR na zriadenie chránenej dielne vo výške
14 tis. Sk bol použitý na dohodnutý účel a všetky ďalšie výdavky na chránenú dielňu / 870
tis.Sk/ sme uhradili z vlastných zdrojov. V roku 2008 je možné uplatniť si refundáciu časti
vynaložených mzdových výdavkov, ktoré budú následne príjmom bežného rozpočtu.
Odd.4 Ekonomická oblasť
Bežnú údržbu komunikácií, zimnú údržbu a dopravné značenie zabezpečovala firma Vialle.
Rozpočet na zimnú údržbu nebol dočerpaný z dôvodu priaznivých klimatických podmienok.
V roku 2007 sa vykonali nasledovné opravy miestnych komunikácií:
MK na Ulici M.R.Štefánika a Podhradie
3 788 tis.Sk
MK v Kalinčiakove
100 tis.Sk
MK v Malom Kiari
50 tis.Sk
oprava chodníka na Vinohradoch
608 tis.Sk
parkovisko na Ul.B.Nemcovej a Zd.Nejedlého
352 tis.Sk
V oblasti cestovného ruchu boli vynaložené výdavky na opravu sociálnych zariadení
a interiéru chát na Margite-Ilone v cene 340 tis.Sk.
Odd.5 Ochrana životného prostredia
Na zber a prepravu komunálneho odpadu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 28 262
tis.Sk a na poplatok za uloženie odpadu 1 231 tis.Sk. Z uvedeného je zrejmé, že mesto Levice
vynaložilo na likvidáciu odpadov v roku 2007 29,5 mil Sk. Na udržiavanie čistoty v meste
boli vyčlenené v rozpočte prostriedky vo výške 5 876 tis.Sk, ktoré boli aj vyčerpané.
Prostriedky štátneho rozpočtu na vojnové hroby boli použité na opravu obrubníkov vo
vojenskom cintoríne.
Odd.6 Bývanie a občianska vybavenosť
Na tomto oddieli sa čerpajú prostriedky na verejnú zeleň, ktoré boli v roku 2007 vo výške
13 262 tis.Sk, na verejné osvetlenie 11 021 tis.Sk a výdavky v priemyselnom parku.
Podpoložka 637031-pokuty a penále 3 015 tis.Sk
Spoločnosť Leaf Slovakia,s.r.o si uplatnila zmluvnú pokutu vo výške 3 000 tis.Sk v zmysle
kúpnej zmluvy za nedodržanie termínu dodávky plynu pre spoločnosť. Oneskorenie dodávky
bolo spôsobené spoločnosťou Gas Trading,s.r.o., u ktorej bolo mestom Levice, v zmysle
nájomnej zmluvy, následne uplatnené uhradenie pokuty.Pokuta bola mestu Levice uhradená
8.marca 2008 a bude príjmom rozpočtu za rok 2008.
Uhradená pokuta vo výške 15 tis.Sk bola uplatnená voči spoločnosti Ekoform,s.r.o, ktorá ju
taktiež uhradila.
Odd.7 Zdravotníctvo
Čerpanie výdavkov v detských jasliach bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Prekročenie
výdavkov bolo riešené rozpočtovými opatreniami č.35,47 a 52. Najvyššie čerpanie výdavkov
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v porovnaní s rozpočtom je na podpoložke 632 002- vodné a stočné z dôvodu havarijného
stavu na rozvodoch vody a následného úniku vody. V roku 2007 boli v rozpočte vyčlenené
prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie rozvodov a v roku 2008
na samotnú realizáciu.
Odd.8 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Bežný transfer pre príspevkovú organizáciu SŚZ Levice bol čerpaný podľa schváleného
rozpočtu vo výške 17 245 tis.Sk, MsKS nedočerpalo z bežného transferu 100 tis.Sk , ktoré
boli schválené na ošetrovanie stromov.
Rozbor hospodárenia príspevkových organizácií bude samostatným materiálom MsZ.
Odd.9 Vzdelávanie
Prenesené kompetencie
Normatívne finančné prostriedky pre rok 2007 boli Ministerstvom školstva SR
stanovené v zmysle zákona 689/2006 Z.z a Nariadenia vlády č.697/2006 Z.z. v objeme
107.532 tis. Sk, ktoré boli vyčerpané na 99,98%.
Zriaďovateľ rozpísal rozpočtové prostriedky na jednotlivé školy podľa nápočtu Ministerstva
školstva SR a zverejnených normatívov, pričom zohľadnil oprávnené požiadavky VII. ZŠ
a ZŠ-VJM na dofinancovanie rozpočtu a došlo k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov
z dohodovacieho konania.
Ďalším zdrojom financovania boli nenormatívne prostriedky poskytnuté v objeme 5.409 tis.
Sk / bez školského úradu – samostatného , spoločného/. Školy čerpali uvedené prostriedky vo
výške 5.372 tis. Sk / 99,3%/. Rozdiel medzi poskytnutými normatívnymi a nenormatívnymi
prostriedkami a skutočným čerpaním bude predmetom zúčtovania s KŠÚ Nitra v roku 2008.
Mesto Levice poskytlo z rozpočtu mesta dotáciu pre školy vo výške 1.488 tis. Sk. Tieto
prostriedky boli prioritne určené na prevádzkové výdavky, predovšetkým na údržbu.
V čerpaní rozpočtu základných škôl sú zohľadnené aj vlastné prijmy škôl v objeme 4.856 tis.
Sk, ktoré tvorili prijmy z prenájmu a granty.

Originálne kompetencie
Normatívne prostriedky na financovanie bežných výdavkov originálnych kompetencií
boli rozpočtované v objeme 85.504 tis. Sk. Uvedená suma bola rozpočtovaná na zabezpečenie
prevádzky ŠKD, ZŠS, MŠ, ZUŠ CVČ. Finančné prostriedky boli skutočne čerpané vo výške
83.289 tis. Sk, čo predstavuje 97,41%.
V čerpaní rozpočtu originálnych kompetencií sú zapojené aj vlastné prijmy v objeme 3.924
tis. Sk ako aj finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 97 tis. Sk, ktoré boli
použité na úhradu výdavkov v ŠKD a CVČ.
Na úseku školstva bola z prostriedkov mesta financovaná údržba budov a priestorov
a na zhodnotenie majetku boli použité aj kapitálové výdavky v celkovej výške 1.718 tis. Sk.
Realizáciu zabezpečovalo OSEM.

2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2007
225298

Skutočnosť k 31.12.2007
155365

% plnenia
68,96
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Nízke čerpanie kapitálových výdavkov súvisí s neodkúpením všetkých pozemkov
v priemyselnom parku od SPF, tak ako bol pôvodný zámer. Dôvody sú uvedené v časti
Kapitálové príjmy.
Kapitálové výdavky podľa akcií a výšky prostriedkov, ktoré boli na ne vynaložené sú uvedené
v tabuľkovej časti-Plnenie rozpočtu mesta Levice za rok 2007.
3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2007
7212

Skutočnosť k 31.12.2007
7216

% plnenia
100,06

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:
splátku istiny vo výške
6 947 tis.Sk
zvýšenie majetkovej účasti mesta Levice v Margite-Ilone s.r.o. o 150 tis.Sk /spevnené plochy/
zvýšenie majetkovej účasti mesta Levice v LTS.s.r.o. o
120 tis.Sk/ kamera/

4. Vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2007 v tis.Sk
a/ výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2006
b/ výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2007
c/ výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2007/schodok/
d/ nevyčerpané prostriedky ŠR /§ 16 ods.7 zákona o rozp.prav./

186
-57 186
- 57 000
- 101

Vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2007:
a/ z rezervného fondu
b/ z fondu rozvoja bývania
c/ z návratných zdrojov financovania

13 763
1 848
74 061

Vyčíslenie zostatku príjmových finančných operácií
prevod na účelový účet Monitoring skládky
prevod do FRB
výdavkové finančné operácie: splátky istín
majetková účasť

- 433
- 2 008
- 6 946
- 270

Zostatok príjmových finančných operácií

22 914

Podľa § 16 ods.8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
rozhoduje obecné zastupiteľstvo o použití prebytku alebo o spôsobe vysporiadania schodku
pri schvaľovaní záverečného účtu.
Podľa ust. § 2 písm.c zákona č.583/2004 Z.z. je schodkom rozpočtu záporný rozdiel medzi
jeho príjmami a výdavkami, pričom podľa § 10 ods.6 finančné operácie nie sú súčasťou
príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Schodok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2007 je - 57 000 tis.Sk, ktorý je následne
upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky pre matriku poskytnuté zo štátneho
rozpočtu v predchádzajúcom roku. Mesto Levice ich môže použiť do 31.3.2008.
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Pri vysporiadaní schodku za rok 2007 postupujeme podľa § 16 ods.8 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách, t.j. vysporiadavame schodok zdrojmi rezervného fondu, fondu
rozvoja bývania a z poskytnutého úveru.
Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách rieši v § 15 ods.1 zostatok príjmových
finančných operácií, ktoré môžu byť zdrojom peňažných fondov obce.
Po splnení povinností odvodu na účet Monitoring skládky , do fondu rozvoja bývania a po
zohľadnení výdavkových finančných operácií je zostatok príjmových finančných operácií
22 914 tis.Sk
Podľa § 15 ods.1 písm c zákona č.583/2004 Z.z. o rozpozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bude zostatok príjmových finančných operácií zdrojom rezervného fondu.

5.Tvorba a použitie fondov v tis.Sk
Rezervný fond
Stav fondu k 31.12.2006

10 937

Prevod výsledku hospodárenia za rok 2006
Krytie kapitálových výdavkov
Majetková účasť v obchodných spol.
Splátky istín
Stav k 31.12.2007
Zostatok príjmových finančných operácií
Stav fondu po prevode

44 966
- 6 547
- 270
- 6 946
42 140
22 914
65 054

Fond rozvoja bývania
Stav fondu k 31.12.2006
Krytie kapitálových výdavkov
Stav fondu k 31.12.2007
Príjmy z predaja majetku v roku 2007
Stav fondu po prevode

2 889
- 1 848
1 041
2 008
3 049

Účet účelový Monitoring skládky
Stav účtu k 31.12.2006
Prevod výsledku hospodárenia z poplatku za
uloženie odpadu za rok 2006
Stav k 31.12.2007
Prevod výsledku hospodárenia z poplatku za
uloženie odpadu za rok 2007
Stav účtu po prevode

1 306
549
1 855
433
2 288
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Sociálny fond
Stav k 1.1.2007
Tvorba v tom:
Prídel do sociálneho fondu
Ostatné / návratné pôžičky /
Tvorba spolu
Použitie v tom:
Príspevok na stravovanie
Odmeny pri jubileách
Príspevok na rekreáciu
Príspevok na kult.a športové podujatia
Vianočné poukážky
Ostatné použitie
Použitie spolu
Stav k 31.12.2007

240
848
848
582
50
11
10
177
3
833
255

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007 v tis.Sk
Aktíva
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výp.dlh.
Poskytnuté návr.fin.výp.krátk
Prechodné účty aktív
SPOLU

ZS k 1.1.2007
1 474 291

KZ k 31.12.2007
1 432 625

1 515
1 224 884
247 892
128 658

1 149
1 183 314
248 162
124 357

887
56 558
71 213

805
41 343
82 209

1 602 949

1 556 982

ZS k 1.1.2007
1 464 136

KZ k 31.12.2007
1 424 491

1 550 665
-86 529
138 813

1 493 800
- 69 309
132 491

Pasíva
Názov
Vlastné zdroje krytia majet.
z toho:
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ost.prij.výp.
Prechodné účty pasív
SPOLU

240
91 160
47 413

3 482
17 708
111 301

1 602 949

1 556 982

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu
Mesto Levice k 31.12.2007 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
111 301 tis.Sk
- voči dodávateľom
6 481 tis.Sk
- voči zo soc.zabezpeč. a daní
4 923 tis.Sk
- voči zamestnancom
5 720 tis.Sk
- voči sociálnemu fondu
255 tis.Sk
- ostatné záväzky
584 tis.Sk
- ŠFRB úver
3 227 tis.Sk
Výška úveru
64 744 tis.Sk
2 414 tis.Sk
1 103 tis.Sk
74 061 tis.Sk

Úrok.sadzba
v%
4,95
3,9
3,9
4,45

Zabezpečenie
úveru
Záložné právo
Záložné právo
Záložné právo
-

Zostatok
k 31.12.2007
37 240 tis.Sk
2 215 tis.Sk
1 012 tis.Sk
74 061 tis.Sk

Splatnosť
2013
2032
2032
2017

Mesto Levice v roku 2003 uzatvorilo s Ľudovou bankou a.s. úverovú zmluvu na splatenie
úverov poskytnutých PKB,a.s. za športové zariadenia z dôvodu výhodnejších úverových
podmienok. Úver je dlhodobý, s dobou splatnosti do r.2013. Splátky úveru a úrokov sa
vykonávajú mesačne.
Ďalšie úverové zmluvy mesto Levice uzatvorilo so Štátnym fondom rozvoja bývania na
investičné akcie:
Zmena stavby ZŠ-nadstavba 5.b.j.Levice,Dopravná 35
Zmena bytového domu prestavbou prízemia –vytvorenie 5 b.j. Levice,M.R.Štefánika 36-38
Pri obidvoch úveroch sa uhrádza mesačne istina , aj úroky.
V roku 2007 bol prijatý úver od Dexie banky Slovensko,a.s. na financovanie dokončenia
výstavby, podmieňujúcich a súvisiacich činností pre priemyselný park Levice Juh. Splátka
úrokov sa vykonáva mesačne, istina sa začne splácať od roku 2009.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Náklady v tom:
spotreba materiálu
spotreba energie
ostatné služby
mzdové náklady
ostatné náklady
Výnosy v tom:
vlastné
príspevok zriaďovateľa
Výsledok hospodárenia

MsKS
19 495
986
3 623
5 740
5 842
3 304
19 598
9 628
9 970
+103

SŠZ
25 767
2 186
10 438
2 126
7 704
3 313
25 944
8 699
17 245
+177

Dosiahnuté výsledky hospodárenia po zdanení: MsKS zisk 103 tis.Sk
SŠZ zisk 177 tis.Sk
budú použité na tvorbu rezervného fondu príspevkových organizácií.

Mesto Levice nevykonáva podnikateľskú činnosť a v roku 2007 neposkytlo záruky.
Ing.Marián Sokol
prednosta MsÚ

V Leviciach dňa 26.3.2008
Spracovali:Ing.Alica Holeksová,vedúca OF
Zuzana Konczová,zam.OF
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