Záverečný účet mesta Levice
za rok 2015

v Leviciach, dňa 14.03.2016

Záverečný účet mesta Levice za rok 2015 obsahuje:

1. Rozpočet mesta Levice na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Finančné operácie
5.Usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015
6. Tvorba a použitie fondov
7. Bilancia aktív a pasív
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
10. Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 / príloha 9.1. až 9.8. /
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách
12. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu /príloha Hodnotiaca správa
programového rozpočtu k 31.12.2015/
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Návrh záverečného účtu mesta Levice za rok 2015 je predkladaný na rokovanie
mestského zastupiteľstva na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch hospodárenia mesta
Levice, vrátane jeho rozpočtových a príspevkových organizácií. V súlade s metodikou
členenia rozpočtu obcí je v záverečnom účte prezentovaný výsledok rozpočtového
hospodárenia za rok 2015 bez finančných operácií ako
schodok – 1 454 220,65 €
z toho: prebytok bežného rozpočtu +1 222 057,72 €
schodok kapitálového rozpočtu – 2 676 278,37 €

1. Rozpočet mesta Levice na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Levice bol rozpočet mesta na rok
2015. 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 2015
schválený ako vyrovnaný s úhrnom príjmom v sume 24 386 187 € a s úhrnom výdavkov
v sume 24 386 187 €.
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 06.11.2014 uznesením č.
27/XV/2014.
Zmena rozpočtu bola schválená v mestskom zastupiteľstve dňa 25.6.2015 uznesením
č.5/VII/2015 a ďalších 34 rozpočtových opatrení upravilo rozpočet v priebehu roka.
Posledný upravený rozpočet mesta Levice na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný
s celkovými príjmami 26 042 291 € a výdavkami 26 042 291 €.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet mesta Levice na rok 2015 v €
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozpočet vyrovnaný

26 042 291
26 042 291

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Schodok bežného rozpočtu

20 352 574
20 375 656
-23 082

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

1 613 613
5 238 277
-3 624 664

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

4 076 104
428 358
3 647 746
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Upr. rozpočet na rok 2015
21 966 187

Skutočnosť k 31.12.2015
21 749 826,52

% plnenia
99,02

Skutočnosť k 31.12.2015
20 661 708,73

% plnenia
101,52

1) Bežné príjmy
Upr. rozpočet na rok 2015
20 352 574

Plnenie bežných príjmov v porovnaní s rozpočtom je vyššie o 309 134,73 €, z toho Mestský
úrad má vyššie bežné príjmy v porovnaní s rozpočtom o 305 750 € a rozpočtové organizácie
mesta prekročili príjmy o 3 384,73 €.
Podiel jednotlivých kategórií bežných príjmov na celkových je uvedený v nasledovnom grafe:

DAŇOVÉ PRÍJMY
rozpočet: 12 758 978 €
plnenie: 13 014 663,92 €
prekročenie príjmov: 255 685,92 €

Daňové príjmy tvoria podielové dane , miestne dane a poplatky a tvorili v roku 2015 63 %
/ v roku 2014 bol podiel 61,76 %/ z celkových bežných príjmov mesta Levice.
Rozpočet podielových daní bol stanovený na úroveň rozpisu MF SR t.j. 8 618 584 €.
V porovnaní s rozpočtom na rok 2015 sú podielové dane prekročené o 176 552 €, medziročný
nárast podielových daní bol 983 387 €, t.j. 11,26 %.
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Vývoj podielových daní v rokoch 2010-2015 znázorňuje nasledovný graf.

daň z nehnuteľností - vyššie plnenie rozpočtovaných príjmov bolo spôsobené úhradami
nedoplatkov za minulé roky vo výške 94 903,81 €, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtovaných
príjmov. Na rok 2015 bola daň z nehnuteľností vyrubená vo výške 2 756 539,66 €
a dosiahnuté príjmy boli za bežný rok 2 620 491,45 €, čo znamená plnenie za bežný rok na
95 %. Vyššie plnenie rozpočtovaných príjmov bolo spôsobené aj tým, že v priebehu roka sa aj
po zmene rozpočtu vyrubovala daň na základe miestnych zisťovaní vykonaných správcom
dane.
daň za psa – Na rok 2015 bol výmer dane za psa vo výške 39 271,43 €. Príjmy boli
dosiahnuté vo výške 39 633,83 €, čo znamená pokles nedoplatkov za minulé roky.
daň za ubytovanie – plnenie príjmov z dane za ubytovanie na 83,55% je
znížením ubytovacej kapacity za LEVICE INVEST v priebehu roka 2015.

ovplyvnené

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- plnenie
rozpočtovaných príjmov je na 99,56%. Poplatok na rok 2015 bol vyrubený vo výške
1 210 139,96 €. Príjmy v roku 2015 boli vo výške 1 175 662,76 €.
daň za jadrové zariadenia – plnenie príjmov na 100,00 %.
príjem zo zrušených miestnych poplatkov poplatku za alkoholické nápoje.

vo výške 946,96 € predstavuje úhrady

daň za užívanie verejného priestranstva – príjem 141 915,28 €, z toho príjem za Netradičný
jarmok 24 116 €, Levický jarmok 106 188 €, ostatné užívanie verejného priestranstva 11 047
€, Vianočné trhy 562 €.
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Vývoj miestnych daní v rokoch 2010-2015 znázorňuje nasledovný graf.

V roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 medziročne poklesla daň z nehnuteľností, daň za
ubytovanie a daň za zaujatie verejného priestranstva.
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
Nedaňové príjmy v roku 2015 tvorili 9 % bežných príjmov.
rozpočet: 1 836 796 €
plnenie : 1 914 665 €
prekročenie príjmov o 77 869 €, z toho: Mestský úrad prekročil rozpočtované nedaňové
príjmy o 96 022 €, rozpočtové organizácie mesta Levice nenaplnili rozpočet týchto príjmov
o 18 153 €.
Skupina nedaňové príjmy zahŕňa príjmy z prenájmov pozemkov, hrobových miest,
nebytových priestorov, parkovanie, administratívne poplatky, poplatky za MŠ a DJ, pokuty
MsP a stavebného úradu, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, náhrady z poistného plnenia ,
odvody z hazardných hier, príjmy z dobropisov a pod. Medziročne tieto príjmy vzrástli
o 7 837 €.
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Príjmy z vlastníctva /EK 212 / priniesli do rozpočtu finančné prostriedky v sume 649 094,41
€, z toho napr. príjmy z prenájmu pozemkov 84 956,65 €, príjmy z prenájmu parkovacích
plôch 140 720 €, príjmy z prenájmu nebytových priestorov 318 633 €. Súčasťou týchto
príjmov je aj časť nájomného z bytov obstaraných z úveru ŠFRB / 67 146 € /, ktorá je použitá
na splátky úverov. Z prenájmu zariadení malo mesto Levice v roku 2015 príjmy v sume
30 543,72 €.
Administratívne poplatky vyberá mesto na základe zákona č.145/1995 Zb. o správnych
poplatkoch a v roku 2015 znamenali pre mesto Levice príjmy v sume 141 971,50 €, z toho:
povolenia stavebného úradu 41 160 €, osvedčovanie listín 28 453,50 €, príjmy na matrike 8
996 €, príjmy za vydanie rybárskeho lístka 4 844 €. Príjmy za udelenie licencie na
prevádzkovanie výherných prístrojov boli v sume 51 200 €.
Príjmy za materské školy a školské zariadenia / nárast v porovnaní s rokom 2014 o 20 836 € /
boli v celkovej hodnote 123 568 €, z toho za pobyt dieťaťa v materskej škole 81 984 €, za
pobyt dieťaťa v detských jasliach 41 584 €.
Odvod z hazardných hier a iných podobných hier priniesol mestu Levice v roku 2015 príjem
v hodnote 194 819,29 €, čo je viac o 40 798 € ako v roku 2014.
Iné príjmy v sume 8 137,47 € tvorili platby na základe zmlúv o zriadení vecného bremena,
vrátené trovy konania, vrátenie preddavku za pohonné hmoty.

GRANTY A TRANSFERY
rozpočet: 5 756 800 €
plnenie: 5 732 379,59 €
nižšie plnenie príjmov o 24 420,41 €
V roku 2015 boli mestu Levice poukázané bežné granty / 311/ v sume 16 621 € ,
rozpočtovým organizáciám v sume 15 110 €. Prehľad uvádzame v nasledovnej tabuľke:
Bežné granty
poskytovateľ grantu
právnické osoby
Recyklačný fond

suma v €
6 600
7 561

Nadácia Ekopolis

2 460

Mesto Levice spolu

16 621

1st Class Agency Bratislava

100

Nitrianska komunita

400

Nadácia Allianz

800

Západosl.energetika

600

Nadácia Jednota COOP

1 600

SAAic

11 012

akcia
Slávnosti mladého vína
Kontajnery na separovaný zber
Prameň osvieženia – studňa v
Horši
Príspevok na realizáciu
obvodného kola turnaja
McDonald´s Cup 2014/2015
I.ZŠ
Projekt- Otvor myseľ, nedaj
šancu nehodám, II.ZŠ
Resuscitačný model CPR,
kolobežky, chrániče, reflexné
vesty II.ZŠ
Rozvoj školy babyfutbal II.ZŠ
Kompas, navigácia,
akryl.farby, kanc.potr. II:ZŠ
Grant na popl. za kurz,
cest.náklady, individuálna
podpora II.ZŠ
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Občianske združenie Spektra

Grantový program Elite 2015
Digitálny fotoaparát V.ZŠ

598

Rozpočtové organizácie

15 110

312 001 zo štátneho rozpočtu
312012 zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
Príjmy mesta Levice zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky boli v sume 5 454 862,80 €
Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu boli financované kompetencie preneseného
výkonu štátnej správy, ako aj konkrétne výdavky podľa účelu stanoveného poskytovateľom
dotácie / matrika, stavebný úrad, školský úrad , chránená dielňa a pod./ Finančné prostriedky
v sume 75 571 € je možné použiť v roku 2016, do štátneho rozpočtu budú vrátené finančné
prostriedky v sume 3 872,59 €, nakoľko nevyčerpané prostriedky na zabezpečenie referenda
boli vrátené už v roku 2015.
Prehľad transferov v roku 2015
Prehľad transferov zo ŠR na bežné výdavky k 31.12.2015
účel

1.na pobyt dieťaťa v MŠ
2. referendum
3. stavebný úrad
4. matrika
5. evidencia obyvateľov
6. pozemné komunikácie
7. životné prostredie
8. ŠFRB
9. vojnové hroby
10. samostatný školský úrad
11. spoločný školský úrad
12. rodinné prídavky pre
osobitného príjemcu

príjem

čerpanie v
roku 2015

51214
15360
31830,18
49421,22
11294,58
1478,56
3204,48
24377,38
1616,16
26427
13388

49411,26
14847
31830,18
44216,08
11294,58
1478,56
3204,48
23002,44
1616,16
26427
13388

10750,34

10750,34

13. normat. prostriedky RO
14. nenormat. prostriedky RO
15.hmotná núdza

4759888
286506,26
36560,76

16. chránená dielňa
17. V.ZŠ PRINED ref.asistenta

17900,39
61145,23

17900,39
61145,23

18. civilná obrana
19. aktivačná činnosť

1630,80
50869,46

1223,10
50869,46

Bežné transfery zo ŠR spolu

vrátené
do ŠR

1802,74
513
5205,14

1374,94

4693236,83
0,81
282504,36 2496,84
36560,76

5 454 862,80 5 374 906,21

použitie v
roku 2016

66650,36
1505,06

407,70

9 590,73

70365,86
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Medziročne vzrástli normatívne prostriedky určené na financovanie školstva + 247 122 €, čo
súvisí hlavne so zvýšením platov zamestnancov regionálneho školstva, poskytnutými
mimoriadnymi odmenami, ako aj prefinancovaním kreditových príplatkov.
312007 – z rozpočtov obcí
V roku 2015 bol príjem z rozpočtov obcí na chod Spoločného obecného úradu v sume
111 734,96 €, v porovnaní s rokom 2014 je to menej o 4 093,08 €. Konečný zostatok na účte
Spoločného obecného úradu k 31.12.2015 bol 9 405,41 €, nakoľko úrad čerpal aj prostriedky
z roku 2014. Finančné prostriedky, ktoré zostali na účte k 31.12.2015 budú použité v roku
2016 na činnosť Spoločného obecného úradu.
Na základe zmlúv uzatvorených medzi Mestom Levice a jednotlivými obcami, ktorých deti
navštevovali záujmové vzdelávanie v CVČ boli mestu Levice – a následne CVČ, poukázané
príspevky obcí na činnosť CVČ v celkovej sume 2 533,33 €. Odvod režijných nákladov zo
školskej jedálne na účet mesta bol vo výške 39 889,50 €.
312008 z rozpočtu vyššieho územného celku
Príjem v sume 800 € bol použitý na Mestskú športovú olympiádu a Beh uličkami mesta.

2) Kapitálové príjmy
Upr. rozpočet na rok 2015
1 613 613

Skutočnosť k 31.12.2015
1 088 117,79

% plnenia
67,43

a) položka 231 – príjem z predaja kapitálových aktív
V roku 2015 mesto Levice prijalo finančné prostriedky za predaj kapitálových aktív / predaj
bytov / v sume 2 533,60 € .
b) položka 233 – príjem z predaja pozemkov
Z predaja pozemkov získalo mesto Levice v roku 2015 kapitálové zdroje v sume 82 234,19 €.
v tom napr. LEMO s.r.o. 8 200,40 €, SIRS – Reality, a.s.22 512 €,Ing. Arpád Czúdor
19 754,75 €.
c) položka 321 – tuzemské kapitálové granty
Príjem 960 € na rozpočtovej položke kapitálové granty je od spoločnosti SLOVAK
FINANCE s.r.o. určený na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Levice.
Kapitálový grant prijala jedna rozpočtová organizácia – Základná škola, Saratovská 43,
Levice od občianskeho združenia Spektra v sume 2 400 €, ktorý použila na nákup
kopírovacieho stroja.
d) položka 322001 transfery zo štátneho rozpočtu
V roku 2015 získalo mesto kapitálové transfery v sume 999 990 €.
Poskytovateľ transferu

Suma v €

Min. dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja

979 990

Ministerstvo financií

20 000

SPOLU

999 990

akcia
Bytový dom Atóm
Rozmarínová ul. 6172 Levice –
58 b.j.
Zriadenie relaxačnej zóny
v mestskom parku
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Nižšie plnenie kapitálových príjmov ovplyvnilo aj neschválenie nasledovných projektov,
ktoré boli súčasťou príjmovej , aj výdavkovej časti rozpočtu mesta Levice na rok 2015:
1. Intenzifikácia rozložiteľných odpadov – projekt podaný na Environmentálny fond. Ide
o nákup technológie už do existujúcej kompostárne (traktor, kombinovaný stroj
a manipulátor).
Projekt neschválený,
2. Zlepšenie zdravia Rómov a ochrana životného prostredia v meste Levice - výstavba
vodotesných žúmp k bytovým domov v lokalite Ladislavov dvor – projekt podaný cez
Ministerstvo vnútra, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity - zlepšenie
kvality bývania rómskej komunity s dôrazom na minimalizáciu zdravotných rizík
vyplývajúcich zo súčasného nevyhovujúceho technického stavu existujúcich žúmp.
Projekt neschválený
3. Multifunkčné ihrisko – dotácia z Úradu vlády SR – vybudovanie multifunkčného
ihriska v areáli Správy športových zariadení
Projekt neschválený
Taktiež nebola poskytnutá ani dotácia na rozšírenie kamerového systému v meste Levice.
Celkový dopad na nižšie plnenie kapitálových príjmov uvedených projektov je 570 854 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Upr .rozpočet na rok 2015
25 613 933

Skutočnosť k 31.12.2015
23 204 047,17

% plnenia
90,59

1) Bežné výdavky
Upr. rozpočet na rok 2015
20 375 656

Skutočnosť k 31.12.2015
19 439 651,01

% plnenia
95,41

Skutočnosť k 31.12.2015
3 764 396,16

% plnenia
71,86

2) Kapitálové výdavky
Upr .rozpočet na rok 2015
5 238 277

Schválený rozpočet výdavkov v roku 2015 bol zostavený na úrovni 24 080 971 €, pričom
v priebehu roka bol úpravami zvýšený na sumu 25 613 933 €. Bežné výdavky boli úpravami
rozpočtu zvýšené o 1 182 309 €, z roho rozpočtové organizácie o 616 845 €, kapitálové
výdavky sa zvýšili úpravami rozpočtu o 350 653 €. Rozpočtované výdavky sa čerpali na
90,59 %.
Výdavková časť rozpočtu pozostáva zo 17 programov, v ktorých sú výdavky v priebehu
rozpočtového roka realizované.
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Program č.1 Plánovanie, manažment a kontrola
program č.1
výdavky
bežné
kapitálové

upravený rozpočet
385 914
643 310

čerpanie
%
314 734 81,56
23 400
3,64

Program zahŕňa výdavky na mzdy a odvody primátora mesta a jeho zástupcu, hlavného
kontrolóra mesta a Útvaru hlavného kontrolóra, výdavky za audit účtovnej závierky
a konsolidovanej účtovnej závierky / 5 400 €/, výdavky na členstvo v dobrovoľných
organizáciách a združeniach / 9 670,16 €/. Mesto Levice je členom v 13 organizáciách
a združeniach. V marci 2015 MsZ v Leviciach schválilo vstup mesta Levice do Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS s ručením obmedzeným v zmysle Dohovoru
a Stanov partnerov Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu boli 120 652,51 €, podiel mesta Levice na
financovaní administratívno – správnej agendy bol v sume 30 609 € / program 15.5/.
Mesto Levice podalo v období od 01.01.2015 do 31.12.2015 celkovo 22 projektov, z toho boli
4 úspešné, 10 bolo neúspešných a 8 sa ešte posudzuje. Ide o nasledovné projekty:
Schválené projekty:
- Prameň osvieženia
- Zachráňme futbalové talenty a mládež v Leviciach
- Integrované obslužné miesto
- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v meste Levice v časti Cigánka, Nová
Osada a v mestskej časti Kalinčiakovo
Neschválené projekty:
- Zmena existujúceho objektu výmenou výplní otvorov, úpravou fasády a stavebnými
úpravami na budove Slovenského Červeného kríža v Leviciach
- Dialógy o Európe
- Zlepšenie zdravia Rómov a ochrana ŽP v meste Levice – výstavba vodotesných žúmp
k bytovým domov v lokalite Ladislavov dvor
- Viacúčelové ihrisko v meste Levice
- Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Levice
- Poďme sa SPPolu hrať
- Dialógy o Európe
- Energetický audit ZŠ, Sv. Michala 42, Levice
- Sedem divov môjho mesta
- Oprava strechy zateplením, Poľná ul. 6, Levice
Posudzované projekty:
- Bezpečné mesto – rozšírenie kamerového systému 2015
- 3. Ročník Dňa sv. Urbana na Krížnom vrchu
- Mestské športové olympiády a Levická desiatka – beh uličkami mesta
- I. ročník festivalu zborového spevu s medzinárodnou účasťou
- Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice
- Protipovodňová ochrana v Leviciach
- Lidl detské ihriská
- Od Kalvárie po Krížny vrch
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Nízke čerpanie vykazuje podprogram 1.4 Príprava a implementácia rozvojových projektov.
Z rozpočtovaných výdavkov na externý manažment verejného obstarávania 11 999 € vyčerpal
2 328 €. Projekt Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice /
kompostáreň / sa nerealizoval.
Kapitálové výdavky
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov sa zrealizovalo obstaranie aktualizácie Územného
plánu mesta Levice, ako aj zmeny a doplnky na základe žiadostí investorov. Časť výdavkov 960 € bola uhradená z prostriedkov žiadateľa zmien a doplnkov. Na štúdie a projekty pre
výzvy z eurofondov boli rozpočtované prostriedky v sume 73 609 € / regenerácia
vnútroblokových sídlisk, cyklotrasy, rekonštrukcia materských škôl /, ktoré sa však nečerpali
z dôvodu nevyhlásenia výziev na dané projekty, ako aj z dôvodu neschválenia projektu na
kompostáreň / 537 741 € /.

Program č. 2 Propagácia a marketing
program č.2
výdavky
bežné
kapitálové

upravený rozpočet
200 114
800

čerpanie
%
184 122 92,01
776
97,00

V rámci tohto programu boli realizované výdavky za vysielacie služby pre Levickú televíznu
spoločnosť:77 000 €, výdavky na zabezpečenie obidvoch jarmokov: 38 286,53 €, aktivity
v rámci projektu zdravé mesto 1 928,70 €, náklady na propagáciu, inzerciu a prezentáciu
mesta boli v sume 22 156,71 € / propagačné predmety, novoročné pozdravy, pozvánky na
MsZ, zverejnenie zámerov mesta, vyhlasovanie verejných súťaží a pod. /Reprezentačné
výdavky v sume 12 204,11 € boli čerpané na recepcie / Tradičný levický jarmok, Dni mesta
Levice, Slávnosti mladého vína – financované sponzorsky /, stretnutie so zamestnancami,
fotografická súťaž , benefičná akcia Art for help.
Výdavky na podporu rozvoja cestovného ruchu boli v roku 2015 v hodnote 6 737,87 €, v tom:
Deň sv. Urbana na Krížnom vrchu 2 408,64 €, Prameň osvieženia v Horši 3 063,99 € financované z grantu nadácie Ekopolis vo výške 2 460 €.
Podprogram Medzinárodná spolupráca vyčerpal v roku 2015 výdavky v hodnote 8 450,75 €.
V rámci cezhraničnej spolupráce sa uskutočnila návšteva zástupcov miest Boskovice, Náměšť
na Hané, Érd a Skierniewice. Zástupcovia mesta Levice navštívili partnerské mestá Boskovice
a Érd.
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky 776 € boli použité na výrobu a montáž ohradenia studne v rámci projektu
Prameň osvieženia v Horši.
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Program č. 3 Interné služby mesta
program č.3
výdavky
bežné
kapitálové

upravený rozpočet
808 471
191 328

čerpanie
%
724 089 89,56
161 351 84,33

V programe boli čerpali bežné výdavky v sume 724 089 € a kapitálové výdavky v sume
161 351 €.
Program obsahuje výdavky na činnosť samosprávnych orgánov mesta, ktoré boli vrátane
odmien, odvodov, náhrad platu a reprezentačných výdavkov v celkovej sume 58 079,69 €.
Zasadnutia MsZ, MsR a komisií MsZ sa uskutočnili v zmysle schváleného Časového
harmonogramu zasadnutí MsR , MsZ a komisií MsZ za rok 2015. Dňa 06. 03. 2015 sa konalo
1. mimoriadne zasadnutie MsZ.
Dňa 07. 02. 2015 sa v rámci územia SR konalo referendum, výdavky boli financované zo
štátneho rozpočtu – 14 847 €.
Na správu a evidenciu nehnuteľného majetku vynaložilo mesto v roku 2015 výdavky v sume
90 529,60 €, z toho poistné za majetok 22 912,54 €, náhrada pre spoločnosť Slovintegra za
práce vykonané na vodovodných rádoch 20 000 € - záväzok bol v roku 2015 splatený.
nájomné za prenájom pozemkov 42 818,56 € ,v tom nájomné za parkovisko na Kasárenskej
ulici 35 271,60 €.
Opravy a údržby na budovách boli vykonané v hodnote 77 447,33 €, napr. OD POKROK
oprava exteriéru za 13 000 €, oprava fasády a výmena vchodových dverí v nebytovom
priestore na Holubyho ulici za 11 880 €, oprava krytiny sedlovej strechy na Bottovej ulici –
Mestská polícia za 9 572,30 €, výmena výplňových konštrukcií v objekte Pri Podlužianke 6
za 3 829,51 €, oprava brány na Mestskom majeri za 2 557,44 €. Z rozpočtu boli ďalej
realizované opatrenia z energetickej certifikácie budov, ako aj odstránenie nedostatkov po
odborných prehliadkach elektrických zariadení
Preplatky energií nájomcom nebytových priestorov boli 22 009,37 €.
Výdavky na vzdelávanie zamestnancov vrátane cestovných náhrad činili 12 701,17 €. Na
informačný systém mesta boli vynaložené prostriedky v sume 126 105,07 €, v tom nákup
výpočtovej techniky 9 394,13 €.
Za právne služby sme v roku 2015 uhradili 53 490,62, z toho 51 100,70 € spoločnosti
LEGATE, s.r.o. – zastupovanie mesta v právnej veci mimosúdneho vysporiadania nárokov
z nerealizovania Zmluvy o budúcich zmluvách / DK Družba /, ako aj v súdnom spore vo veci
bývalej spoločnosti Neffretiti s.r.o. Výdavky za právne služby v oblasti školstva boli v sume
2 389,92 €.
Kapitálové výdavky
Z kapitálových výdavkov sa pokračovalo v splácaní kúpnej ceny za objekt pri synagóge –
ročná splátka 12 282 €, ukončenie v roku 2018. V roku 2015 vykúpilo mesto Levice pozemky
od fyzických osôb v hodnote 6 299,90 € / pozemky pod komunikáciami /, taktiež pozemok
v Kalinčiakove za 11 586,80 €. Kapitálové výdavky boli ďalej čerpané na statické zosilnenie
objektu Námestie hrdinov 7-8 / 79 075,43 € /, rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte na
Poľnej 6 / 11 500,29 € /, začala sa I. etapa rekonštrukcie strechy Poľná 6 zateplením / 35 000
€ /.
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Program č. 4 Služby občanom
program č.4
výdavky
upravený rozpočet
bežné
106 968
kapitálové

čerpanie
%
100 183,34 93,66

V programe boli čerpané výdavky na organizáciu občianskych obradov v sume 17 892,41 €,
na činnosť matriky 49 812,75 €, ktoré boli financované zo štátneho rozpočtu, na evidenciu
obyvateľstva 25 691,14 € kryté zo štátneho rozpočtu v sume 11 294 €.
V tomto programe boli čerpané výdavky aj na rozšírenie funkčnosti Informačného systému
samosprávy pre potrebu integrácie s riešením eGov v hodnote 6 191,36 €.

Program č.5 Bezpečnosť a poriadok
program č.5
výdavky
upravený rozpočet
bežné
875 732
kapitálové
42 500

čerpanie
%
824 581,47 94,16
21 718,20 51,10

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície boli v roku 2015 v hodnote 728 507,43 €.
Výdavky na chránenú dielňu 80 524,31 € boli refundované v sume 17 900,39 €. Od roku 2006
je vytvorené pracovisko na obsluhu mestského kamerového systému, ktoré získalo štatút
chráneného pracoviska z dôvodu zamestnávania zdravotne postihnutých občanov.
V súčasnosti mesto Levice má zakúpených 17 priemyselných kamier, ktoré sú rozmiestnené
hlavne v centre mesta.
V súvislosti s preventívno – výchovnou činnosťou Mestskej polície bolo vyčerpaných 997 €
na zakúpenie propagačných predmetov.
Mestská polícia zabezpečuje ochranu objektov vo vlastníctve mesta Levice, ako aj cudzích
objektov. Prevádzkové výdavky na zabezpečenie pultu centrálnej ochrany boli 1 879,10 €
a príjmy 18 102,78 €.
V programe boli ďalej čerpané výdavky na civilnú ochranu /3 376,15 €/ - 2 dohody na
zabezpečenie ošetrovania materiálu CO, platby do fondu opráv pre Spoločenstvo vlastníkov
bytov P.O.Hviezdoslava 7-15 / sklady CO/. Časť výdavkov je refundovaná zo ŠR / 1 631 € /.
Výdavky súvisiace s ochranou pred požiarmi boli čerpané v sume 4 470,33 € - školenia
súčasných zamestnancov, ako aj novoprijatých zamestnancov, odborné prípravy
protipožiarnych hliadok, preventívne protipožiarne prehliadky, aktualizácie dokumentácie
ochrany pred požiarmi.
Kapitálové výdavky
V tomto programe čerpala kapitálové výdavky Mestská polícia, ktorá zakúpila služobné
motorové vozidlo Škoda Rapid v celkovej výške 13 900 € v mesiaci august 2015 a výstražné
svetelné zariadenie na služobné motorové vozidlo ( maják ) vo výške 1353 € v mesiaci
október 2015.
Rozpočet na rok 2015 mal schválené finančné prostriedky na rozšírenie mestského
kamerového systému, ktoré boli viazané na dotáciu z projektu na rozširovanie kamerového
systému z Ministerstva vnútra SR. Projekt nebol v roku 2015 schválený.
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Mestská polícia čerpala v roku 2015 kapitálové výdavky aj nákup sieťového servera pre
mestský kamerový systém, ako aj na nákup pultu centralizovanej ochrany Jablonet Pro vo
výške 2365,20 € v mesiaci júl 2015.

Program č.6 Odpadové hospodárstvo
program č.6
výdavky upravený rozpočet
bežné
1 597 285
kapitálové
16 800

čerpanie
%
1 459 866,26 91,40
1 670,00
9,94

Výdavky na zber a likvidáciu odpadu financované z vlastných zdrojov boli v roku 2015
nasledovné:
Zber a likvidácia KO v roku 2015
druh činnosti
výdavky
príjmy
rozdiel
zber komunálneho odpadu
956 674,91
poplatky za uloženie odpadu
71 327,07
zber biologického odpadu
102 998,27
prevádzka kompostárne
69 370,95
zber separovaného odpadu
16 619,23
nákup odpadových nádob
82 085,81
výdavky spolu
1 299 076,24 1 173 955,49 -125 120,75

Okrem vlastných prostriedkov, čerpalo mesto aj finančné prostriedky z Recyklačného fondu
v sume 7 561 € na nákup kontajnerov na separovaný zber.
Výdavky na prevádzku triediacej linky / 63 205,87 €/ boli fakturované spoločnosti SITA a.s.,
Výdavky za rok 2015 boli mestu všetky refundované.
V II. polroku bol uskutočnený vývoz mesta na skládku Vápenka-Malý Kiar z lokality na
Mochovskej ul. a následne bola vykonaná údržba skládky pred rekultiváciou.
Výdavky mesta spojené s likvidáciou tohto odpadu boli v sume 61 092,84 €.
Na Enviromentálny fond podalo mesto projekt Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom, ktorý však nebol úspešný. / nulové plnenie rozpočtovaných 95 000 €, tak
v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu /.
Na bývalej skládke odpadu Richňava boli vykonané 2 kosby a meranie skládkových plynov
s celkovými nákladmi 2 076,68 €. Na skládke stavebného odpadu v Malom Kiari boli platené
energie, palivové drevo, zemné práce, posudok skládky, metrológia váhy s celkovými
nákladmi 12 928,08 €.
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky boli čerpané na projektové dokumentácie pre ochranné kryty
a stanovištia / 1 670 € / , ktoré budú vybudované v roku 2016.
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Program č. 7 Doprava
program č.7
výdavky
upravený rozpočet
bežné
293 028
kapitálové
24 200

čerpanie
%
292 576,68 99,85
9 056,00 37,42

V rámci programu sa realizovali výdavky za služby mestskej hromadnej dopravy spoločnosti
SAD Nové Zámky a.s. za výkony vo verejnom záujme v hodnote 286 000,68 €, v tom
doplatok za rok 2014 bol 16 000,68 €.
Mesto Levice uhradilo v roku 2015 preddavky v celkovej výške 270 000 €, skutočná cena za
službu poskytnutú dopravcom v roku 2015 je 281 223,44 € - nedoplatok za rok 2015 je
11 223,44 €.
Mesto Levice v roku 2015 podporilo školské a predškolské vzdelávanie a dochádzku do
školy rómskych detí žijúcich v lokalite Ladislavov dvor. Zámerom projektu bolo zvýšiť
motiváciu, zlepšiť školské výsledky i dochádzku rómskych detí do školy, ako i odstrániť
záškoláctvo. Náklady na dopravu predstavovali sumu 3 440,40 €.
Kapitálové výdavky
Z kapitálových výdavkov boli vybudované autobusové zastávky na ulici Ku Bratke, Hlbokej
a Saratovskej v hodnote 7 880 €.

Program č.8 Komunikácie
program č.8
výdavky
upravený rozpočet
bežné
456 980
kapitálové
464 568

čerpanie
%
452 870,53 99,10
370 986,41 79,86

Na bežnú údržbu komunikácií, ktorá sa vykonáva priebežne počas celého roka, boli
vynaložené finančné prostriedky v hodnote 255 955,89 €. Údržba miestnych komunikácií sa
vykonáva priebežne podľa vypracovaného harmonogramu a na základe požiadaviek občanov
a podľa potreby. Je vykonávaná prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak–Vialle na základe
Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb. V roku 2015 bola údržba komunikácií
vykonaná vo dvoch etapách: 1. etapa - údržba komunikácií po zimnej údržbe, 2. etapa – bežná
údržba komunikácií, ktorá bola vykonávaná priebežne počas celého roka. Z dôvodu opravy
Pivničnej ul. a veľmi zlého stavebno-technického stavu miestnych komunikácií položka na
údržbu miestnych komunikácií musela byť rozpočtovým opatrením navýšená o 15980 €.
Výdavky na dopravné značenie v roku 2015 boli v sume 72 869,79 €. Oprava zvislého
dopravného značenia sa uskutočnilo priebežne počas celého roka podľa spracovaného
harmonogramu údržby, na základe vykonaných kontrol, pokynov DI ORPZ Levice, na
základe vydaných určení cestným správnym orgánom a požiadaviek občanov. Obnova
vodorovného dopravného značenia bola vykonaná v mesiacoch apríl a máj.
Na zimnú údržbu sa v roku 2015 vyčerpalo 104 993,86 €.
Kapitálové výdavky
V roku 2015 mesto Levice vybudovalo:
- chodník v parku J. Hollého za 13 250 €
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- komunikáciu k objektu na Ul. M.R.Štefánika č.36-38 za 23 778 €
- parkovisko na Ul. Zd. Nejedlého č. 33-37 za 29 600 €
- parkovisko na Vajanského ul. č.7-13 za 29 970 €
Kapitálové výdavky boli čerpané aj na vypracovanie projektových dokumentácií parkovísk,
chodníkov a komunikácie na Tatranskej ulici, spolu v hodnote 16 860 €.
V súlade so Zmluvou o združení finančných prostriedkov, združení činností a vzájomnej
spolupráce medzi Mestom Levice a Nitrianskym samosprávnym krajom vložilo mesto Levice
svoj podiel na združenú investíciu“ Okružná križovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km
53,040“ v sume 237 868,29 € na osobitný účet, ktoré sú určené výlučne na realizáciu
predmetu zmluvy.

Program č. 9 Prostredie pre život
program č.9
výdavky upravený rozpočet
bežné
1 209 046
kapitálové
26 410

čerpanie
%
1 150 120,20 95,13
10 037,92 38,01

Na údržbu zelene vynaložilo mesto Levice v roku 2015 finančné prostriedky v hodnote
418 861,90 €, ktoré boli použité na kosbu, rez kríkov, výruby a ošetrenie drevín a chemickú
ochranu drevín. V pešej zóne boli osadené samozavlažovacie kvetináče s výsadbou letničiek
s celkovými výdavkami 10 168,80 €. Na čistenie verejných priestranstiev boli vyčlenené
prostriedky 174 969,02 €. Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sme uhradili 243 458,58
€ za stočné z verejných priestranstiev.
Výdavky na pohrebiská v sume 56 222,64 € zahŕňajú mzdy a odvody na 1,8 pracovného
úväzku, náklady na údržbu zelene v cintoríne 16 266,24 €, náklady na údržbu cintorína
6 940,96 €. V roku 2015 boli do cintorína dokúpené 4 lavičky a vykonaná rekonštrukcia
alejovej zelene za 7 268 €. Za služby poskytované na pohrebisku bol príjem mesta vo výške
18 017 €. Príjem za prenájom hrobových miest v roku 2015 bol vo výške 20 710,44 €.
V rámci realizácie opatrení na odvedenie povrchových vôd čistením odvodňovacích jarkov v
meste a v mestských častiach boli prijatí 4 zamestnanci prostredníctvo ÚPSVaR, ktorí
zabezpečili kosbu, čistenie, prekopávanie odvodňovacích jarkov. Financovanie tejto činnosti
bolo z príspevku štátu na podporu zamestnanosti ,podiel mesta 20 %.
Na údržbu zelene a fontán na Námestí hrdinov boli vynaložené finančné prostriedky v sume
23 195,30 €, na údržbu závlah, jazierka a fontán v Parku M.R.Štefánika 11 391,05 €, fontány
na námestí spotrebovali energie za 17 061,96 €.
V tomto programe sa ďalej čerpali finančné prostriedky na opravy detských zariadení /
9 668,40 /, na opravy lavičiek / 16 598,20 € .
Odchyt túlavých psov zabezpečovalo v súlade s uzatvorenou zmluvou od mesiaca máj OZ
Šťastný domov - Happy House. V roku 2015 bolo odchytených 200 ks túlavých psov,
výdavky čerpané vo výške 12 000 €.
Občianskemu združeniu Šťastný domov – Happy House bola v roku 2015 poskytnutá aj
dotácia 10 000 € na veterinárnu starostlivosť .
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Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli čerpané na vypracovanie Dokumentu riešenia problematiky
inváznych rastlín v intraviláne mesta Levice. Dokument spracovala Technická univerzita vo
Zvolene v cene 3 000 €.
Z dotácie Ministerstva financií SR / 20 000 € / na zriadenie relaxačnej zóny v mestskom
parku bolo vyčerpaných 1 910 € na vypracovanie projektovej dokumentácie. Nevyčerpaná
časť dotácie bude použitá v roku 2016.

Program č.10 Verejné osvetlenie
program č.10
čerpanie
%
373 655,76 97,71
2 460,00
0,61

výdavky
upravený rozpočet
bežné
382 400
kapitálové
402 473

Za elektrickú energiu na verejnom osvetlení sme zaplatili v roku 2015 264 295 €, čo je menej
v porovnaní s rokom 2014 o 12 720 €. Údržba verejného osvetlenia bola na úrovni roku2014 a
predstavuje výdavky v sume 107 600 €. Montáž a demontáž vianočnej výzdoby stála 1 381 €.
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky v sume 2 460 € boli čerpané na spracovanie Svetelno-technickej štúdie
v meste Levice v časti Cigánka, Nová Osada a v mestských častiach Kalinčiakovo, Horša,
Čankov a Malý Kiar.
Kapitálový rozpočet obsahoval aj výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume
399 973 €, ktoré neboli čerpané z nasledovného dôvodu: Mestu Levice bolo dňa 16.12.2015
doručené Rozhodnutie o schválení NFP a zároveň aj žiadosť o zaslanie podkladov
nevyhnutných na spracovanie Zmluvy o poskytnutí NFP. Tým, že projekt nebolo možné
ukončiť do 31.12.2015, mesto nepristúpilo k podpisu Zmluvy o NFP.

Program č.11 Vzdelávanie
program č.11
výdavky upravený rozpočet
bežné
9 771 216
kapitálové
27 000

čerpanie
%
9 599 184,69 98,24
9 203,09
34,09

Mesto Levice ,tak ako v minulých rokoch, aj v roku 2015 prevádzkovalo vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti 9 škôl a školských zariadení.
Z hľadiska financovania hodnotíme rok 2015 ako štandardný, nakoľko sa nevyskytli výrazné
nedostatky, ktoré by ohrozili prevádzku škôl a školských zariadení, a tým aj výchovnovzdelávací proces. Školy v plnom rozsahu zabezpečili mzdové nároky svojich zamestnancov
a neevidujú záväzky v prevádzkovej oblasti.
Hlavným zdrojom financovania základných škôl sú normatívne prostriedky, ktoré boli školám
poskytované pravidelne v schválenom objeme. Aj napriek poklesu počtu žiakov od septembra
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2015 o 43 žiakov školy zabezpečili financovanie bežnej prevádzky a niektoré školy si časť
normatívnych prostriedkov presunuli do r. 2016. Zriaďovateľ aj v r. 2015 pristúpil k
prerozdeleniu normatívnych prostriedkov s cieľom dofinancovať školy, ktoré vykazovali
problémy v mzdovej oblasti / ZŠ Školská ul. 14 a ZŠ s VJM/, ako aj zabezpečiť opravy
a údržbu.
Zriaďovateľ v rozpočte na rok 2015 zadržal finančné prostriedky v sume 100 000 €, ktoré boli
použité nasledovne:
Základná škola, Školská 14, Levice – 34 000 € na financovanie miezd a prevádzky
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – 12 000 € na financovanie miezd a
prevádzky
Základná škola, Ul. sv. Michala 2, Levice – 54 000 € na výmenu okien a dverí / opravu
realizoval zriaďovateľ /.
Časť normatívnych prostriedkov školy nedočerpali / 66 650,36 € /, a preto budú použité
v roku 2016.
Do procesu financovania základných škôl boli zapojené aj ďalšie zdroje – nenormatívne,
grantové, sponzorské, vlastné príjmy, prostriedky zriaďovateľa.
Z prehľadu plnenia rozpočtu základných škôl za rok 2015 sa javí rozpočet niektorých škôl ako
prečerpaný, čo možno zdôvodniť tým, že v závere roka boli školám poskytnuté finančné
prostriedky na mimoriadne odmeny a na kreditové príplatky, ktoré neboli rozpočtované.
V prípade ZŠ Ul sv. Michala 42 bolo plnenie príjmov na 125,51%, čo sa prejavilo aj vo
výdavkoch.
Financovanie originálnych kompetencií prebiehalo podľa schváleného rozpočtu. Vo
výdavkoch ZUŠ, ŠKD a ŠJ sú premietnuté predovšetkým prostriedky zriaďovateľa a vlastné
príjmy. V rozpočte CVČ sú zohľadnené aj príspevky obcí určené na činnosť záujmových
útvarov a prostriedky ŠR na vzdelávacie poukazy. Do výdavkov materských škôl boli
zapojené aj prostriedky ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky, v objeme 51 214 €. Tieto finančné prostriedky sú
prioritne určené na nákup učebných a kompenzačných pomôcok. Rozpočet MŠ v roku 2015
umožnil úhradu osobných nákladov zamestnancov materských škôl, ako aj úhradu
nevyhnutných prevádzkových nákladov, ale nevytvoril možnosti ďalšieho rozvoja MŠ, ani
modernizáciu priestorového vybavenia, čo dlhodobo pripomienkujeme.
Mesto zabezpečuje na úseku školstva aj financovanie neštátnych školských zariadení – centier
špeciálno-pedagogického poradenstva a zariadení Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de
Paul, u ktorých počet žiakov a klientov stále rastie. Dotácie týmto zariadeniam sú
poskytované na základe VZN č. 103.
Spoločný školský úrad a Samostatný školský úrad sú financované z prostriedkov štátneho
rozpočtu.
V roku 2015 bola vykonaná údržba objektov MŠ v hodnote 63 806,90 €, v tom aj oprava
strechy na Materskom centre Medulienka za 22 298,66 €. Mesto Levice ďalej financovalo
údržby v zariadeniach školského stravovania tak pri základných školách za 10 558,76 €, ako
aj pri materských školách za 7 139,89 €.Na nákup gastrozariadení boli čerpané finančné
prostriedky v hodnote 10 012,64 €, oprava zásuvkových obvodov v Základnej umeleckej
škole stála 8 999,99 €.
Kapitálové výdavky
Pre I. Základnú školu bola zakúpená umývačka riadu v hodnote 3 200 €, dodávka a montáž
okenných žalúzii bola zabezpečená pre II. Základnú školu a MŠ Tekovská, Konopná
a Hlboká.
Kapitálové výdavky čerpala jedna rozpočtová organizácia – Základná škola, Saratovská 43,
Levice, ktorá si zakúpila kopírovací stroj z grantu od OZ Spektra v sume 2 400 .
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Program č.12 Šport
program č.12
výdavky
upravený rozpočet
bežné
735 170
kapitálové
88 600

čerpanie
%
734 039,95 99,85
2 949,00
3,33

Na športové podujatia organizované mestom Levice boli vynaložené prostriedky v hodnote
6 290,95 €, z toho 800 € bol transfer z Nitrianskeho samosprávneho kraja na zabezpečenie
Mestskej športovej olympiády a Levickú desiatku. Bežný transfer pre príspevkovú
organizáciu Správa športových zariadení Levice bol 667 600 € a jeho použitie je nasledovné:
na mzdy a odvody / 340 000 € /, na energie / 267 302 € / a na údržbu objektov / 60 298 € /.
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet v tomto programe obsahoval vybudovanie multifunkčného ihriska
v areáli Správy športových zariadení v hodnote 85 000 € so spolufinancovaním štátneho
rozpočtu. Výdavky sa nečerpali z dôvodu neúspešnosti projektu. Finančné prostriedky boli
použité len na vypracovanie projektovej dokumentácie multifunkčného ihriska, ktorá bola
potrebná k žiadosti o dotáciu z Úrady vlády SR.
Kapitálový transfer pre SŠZ bol 1 999 € a bol použitý na nákup defibrilátora.

Program č.13 Kultúra
program č.13
výdavky
upravený rozpočet
bežné
437 455
kapitálové
443 487

čerpanie
%
405 094,22 92,60
333 987,88 75,31

Finančné prostriedky poskytnuté Mestskému kultúrnemu stredisku Levice v sume 294 608,45
€ boli čerpané nasledovne: na mzdy a odvody 207 538 €, poistenie majetku 4 000 €, kultúrne
podujatia 26 163 €, údržbu mestského rozhlasu 2 938 €, energie v synagóge 3 000 €, údržbu
synagógy 3 461,82 €, vybavenie Levickej informačnej agentúry 16 478 €, údržbu objektu CK
Junior 29 529,63 € a 1 500 € na Vianočné trhy.
Výdavky na jednotlivé mestské časti zahŕňajú platby za energie, poštové a telekomunikačné
služby, údržbu verejných priestranstiev, zelene a výdavky na kultúrne podujatia. V roku 2015
boli výdavky pre mestské časti nasledovné:
MČ Čankov 27 464,75 €
MČ Horša 17 698,31 €
MČ Kalinčiakovo 30 726,82 €
MČ Malý Kiar 21 324,12 €
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu objektu CK Junior pre potreby Základnej
umeleckej školy v hodnote 48 476,70 €. Mestskému kultúrnemu stredisku bol poskytnutý
kapitálový transfer 294 608,45 €, z toho 283 711,18 € na rekonštrukciu kinosály vrátane
projektovej dokumentácie a 1 800 € na projektovú dokumentáciu bezbariérového vchodu do
CK Junior, ktorý bude realizovaný v roku 2016.
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Program č. 14 Bývanie
program č.14
výdavky upravený rozpočet
bežné
59 127
kapitálové
2 836 001

čerpanie
%
42 726,43 72,26
2 800 000,96 98,73

Výdavky na agendu ŠFRB sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a boli
čerpané vo výške 23 002,44 €. V programe boli ďalej čerpané prostriedky na čiastočnú
opravu striech na Ladislavovom dvore v sume 8 004 €, na vývoz fekálií z uvedenej lokality
v sume 9 636,28 €.
1 200 € bolo uhradené za vykonanie exekúcie vyprataním bytu / 2 byty v správe spoločnosti
Službyt s.r.o./.
Kapitálové výdavky
V roku 2015 mesto Levice zakúpilo 58 bytových jednotiek v objekte Atóm v hodnote
2 800 000,96 €. Financovanie kúpnej ceny bolo nasledovné:
979 990 € - dotácia MDVaRR SR
1 819 990 € – úver ŠFRB
20,96 € - vlastné zdroje mesta

Program č.15 Sociálne služby
program č.15
výdavky
upravený rozpočet
bežné
692 919
kapitálové

čerpanie
%
630 428,26 90,98

Výdavky na detské jasle boli v roku 2015 v sume 151 571,01 €, príjem pre mesto za pobyt
detí v jasliach bol 41 584 €. Kapacita zariadenia je 35 miest. V programe boli ďalej čerpané
výdavky na kluby dôchodcov, v ktorých je združených 370 dôchodcov / 27 247,42 € /,
opatrovateľskú službu / 348 252,56 € /, príjmy za opatrovateľskú službu boli pre mesto
v sume 30 315,86 €, výdavky na opatrovateľskú službu medziročne vzrástli o 38 206 €.
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto Levice v období od
1.1.2015 do 31.12.2015 poskytlo na prevádzku nízko prahového denného centra pre deti
a rodinu, ktoré prevádzkuje neverejný poskytovateľ sociálnej služby n.o. BEVA ISTOTA
v Leviciach, finančný príspevok v celkovej výške 6000 €.
Mesto Levice poskytlo v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 na prevádzku nízko prahového denného centra, ktoré
prevádzkuje neverejný poskytovateľ sociálnej služby o.z. Miesto v dome v Leviciach,
finančný príspevkov v celkovej výške 3030 €. O.z. Miesto v dome Levice poskytlo a
zabezpečilo výdaj stravy (jedno teplé jedlo denne) v priemere 40 občanom, ktorí sú odkázaní
na sociálnu službu.
V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zabezpečilo mesto Levice
poskytovanie prepravnej služby osôb prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnej
služby SČK - Územného spolku Levice. Na zabezpečenie uvedenej služby v období od
01.01.2015 do 31.12.2015 poskytlo mesto finančné prostriedky v celkovej výške 6080 €.
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Príspevok mesta na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch bol 11 940 €,
mesačne na jedno dieťa 99,50 €.
Dotácia na úhradu energií pre SČK - Územný spolok Levice bola v roku 2015 v sume 15 000
€. Na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi mestom Levice a SČK - Územný spolok
Levice poskytlo mesto Levice v roku 2015 na rozvoz stravy pre 96 starých alebo imobilných
občanov v meste Levice sumu 1 499,86 €.
V roku 2015 mesto Levice pochovalo šesť občanov, ktorí nemali rodinných
príslušníkov, ktorí by boli zabezpečili ich dôstojné pochovanie. Náklady činili spolu
1.222,01 €. Po ukončení dedičského konania zomretých boli mestu Levice vrátené finančné
prostriedky v celkovej výške 692,01 €, ktoré boli použité na pochovanie.
V roku 2015 bola v rozpočte mesta na poskytovanie jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci schválená suma 3800 €. Z uvedenej
sumy bolo vyčerpaných 2570 € z toho :
− 2 osamelým občanom
vo výške 170 €
− 16 rodinám s deťmi
vo výške 1800 €
− 2 občanom (invalidita , ZŤP) vo výške 250 €
− 2 občanom (senior)
vo výške 350 €

Program č. 16 Priemyselný park
program č.16
výdavky
bežné
kapitálové

čerpanie
%
63 695,44 79,93

upravený rozpočet
79 687
10 000

V rámci údržby sa v priemyselnom parku vykonávalo čistenie komunikácií a zelených plôch
kosením, pravidelná údržba a servis požiarnej nádrže a retenčnej nádrže , odstránenie poruchy
na požiarnom vodovode, v hnedom parku sa zabezpečoval pravidelný servis ATS, kosenie
zelených plôch a zimná údržba komunikácií.

Program č.17 Administratíva
program č.17
výdavky upravený rozpočet
bežné
2 284 144
kapitálové
4 000

čerpanie
%
2 087 683,00 91,40

V programe boli čerpané mzdy a odvody na 104 zamestnancov.
Mzdové náklady, vrátane tarifného platu, príplatkov a odvodov do Sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní, doplnkového dôchodkového poistenia boli 1 542 670 €. V roku
2015 boli zamestnancom vyplatené odmeny v sume 44 230,50 € a 13.plat v zmysle
Kolektívnej zmluvy. Mzdy boli v roku 2015 valorizované k 1.1. a k 1.7.2015.
Časť výdavkov tohto programu slúži na úhradu výdavkov za poštovné a telekomunikačné
služby ďalej na nákup kancelárskeho materiálu, úhradu poplatkov za komunikačnú
infraštruktúru, telekomunikačnú techniku, nákup interiérového vybavenia a prevádzkových
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strojov, prístrojov a zariadení, nákup kníh, časopisov a odbornej literatúry v zmysle
požiadaviek z jednotlivých oddelení MsÚ. Prostredníctvom položky údržba sme realizovali
zmluvné vzťahy a priebežné požiadavky na údržbu interiéru a údržbu prevádzkových strojov,
prístrojov a zariadení. Z položky Všeobecné služby sme zabezpečovali služby tlačiarenské ,
renováciu tonerov, zhotovenie pečiatok, kníhviazačské služby. V rámci tohto programu boli
hradené výdavky na stravné pre zamestnancov MsÚ v sume 97 081,83 €, finančné prostriedky
na úhradu exekučných výdavkov, kolkových známok a daní a poplatkov.
Na dohody o vykonaní práce , ktoré súviseli predovšetkým s doručovaním daňových
rozhodnutí, bolo vyplatených 20 358,78 €.
Za údržbu v budove MsÚ sme uhradili 25 516,28 €, v rámci údržby objektu MsÚ sa
realizovali výmeny podláh na OF MsÚ vrátane malieb, náterov, inštalácie kovových mreží
a vertikálnych žalúzií, inak len drobná údržba.
Dotácie na verejnoprospešné účely v zmysle VZN č.73 boli pridelené v sume 59 999,78 €.
Splátky úrokov z úverov poskytnutých bankami a ŠFRB boli v sume 35 441,72 €.

4. Finančné operácie v roku 2015
1.) Príjmové finančné operácie
Upr. rozpočet na rok 2015
4 076 104

Skutočnosť k 31.12.2015
3 280 315,30

% plnenia
80,48

Cez príjmové finančné operácie bol zúčtovaný prevod prostriedkov z rezervného fondu v
sume 1 166 383 € a z fondu rozvoja bývania v sume 42 870 €.
Finančné prostriedky rezervného fondu boli použité na splátky istín bankového úveru
v sume 292 093,20 €, na krytie kapitálových výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom
v sume 869 464,80 € a na kapitálovú účasť v spoločnosti Margita-Ilona s.r.o. 4 825 €.
Z fondu rozvoja bývania boli financované parkoviská na Ul. Zd. Nejedlého 33-37 a na Ul.
Vajanského 7-13, ako aj projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníkov, ktorá bude
realizovaná v roku 2016.
Cez príjmové finančné operácie boli ďalej použité nevyčerpané prostriedky z roku 2014
v sume 84 347,30 € .Príjmové finančné operácie zahŕňajú aj poskytnutý úver zo ŠFRB na
obstaranie 58 nájomných bytov v objekte Atóm Levice, Rozmarínová ul. č.6172 v sume
1 819 990 €.
Súčasťou príjmových finančných operácií je taktiež príjem z predaja cenných papierov
v hodnote 166 725 €.
2.) Výdavkové finančné operácie
Upr. rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
428 358
358 143,68
Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:
splátku istiny bankového úveru
Prima banka Slovensko a.s
splátku istiny úverov ŠFRB z toho:
5 b.j. M.R.Štefánika
5 b.j. Dopravná
42 b.j. Ľanová 8,10
58 b.j. Atóm
Účasť na majetku Margita-Ilona
Výdavkové finančné operácie 2015 spolu:

% plnenia
83,61

292 093,20 €
999,45 €
2 187,21 €
40 569,61 €
17 469,21 €
4 825 €
358 143,68 €
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5. Usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015
Výsledok
hospodárenia
bežného rozpočtu
prebytok (+)
schodok (-)

Výsledok
hospodárenia
kapitálového rozpočtu
prebytok (+)
schodok (-)

+1 222 057,72

-2 676 278,37

Výsledok
hospodárenia
bežného
a kapitálového
rozpočtu
prebytok (+)
schodok (-)
-1 454 220,65

Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia
prebytok bežného a schodok kapitálového
rozpočtu
1.zníženie o nepoužité dotácie vrátené na
účet štátneho rozpočtu, z toho:
ŠFRB – úsek bývania
normatívne prostriedky pre školstvo

9 077,73
1 374,94
0,81
2 496,84

matričná činnosť

5 205,14
146,76
88 455,86

školné pre materské školy

1 802,74

normatívne prostriedky pre školstvo

66 650,36

nenormatívne prostriedky pre školstvo

1 505,06

prostriedky pre oblasť civilnej obrany

407,70

Dotácia na Zriadenie relaxačnej zóny

18 090

4. Spoločný obecný úrad – nevyčerpané
prostriedky obcí z roku 2015
5.zníženie o prevod prostriedkov na účet
Monitoring skládky
6.zníženie o odvod príjmov z predaja
bytov do Fondu rozvoja bývania

schodok rozpočtu po usporiadaní

+2 922 171,62

-1 454 220,65

nenormatívne prostriedky pre školstvo

2. zníženie o výnosy z prostriedkov ŠR –
odvod na účet štátneho rozpočtu
3. vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov
z roku 2015 účelovo určených, z toho:

Saldo finančných
operácií
prebytok (+)
schodok (-)

9 405,41
6 987,40
7 591,16

-1 575 884,97
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Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 222 057,72 €, výsledok hospodárenia
kapitálového rozpočtu je schodok 2 676 278,37 €, pretože na financovanie kapitálových
výdavkov boli okrem kapitálových príjmov použité aj zdroje rezervného fondu a úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania.
Návrh na vysporiadanie schodku rozpočtu mesta Levice za rok 2015:
Schodok rozpočtového hospodárenia mesta Levice za rok 2015 po usporiadaní v sume
1 575 884,97 € vysporiadať z rezervného fondu.
Návrh na použitie zostatku príjmových finančných operácií za rok 2015:
Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2015 v sume 2 922 171,62 € použiť na
tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2015 v sume
1 346 286,65 €

6.Tvorba a použitie fondov
Rezervný fond
Stav fondu k 31.12.2014
Vysporiadanie schodku rozpočtového
hospodárenia za rok 2014
Zostatok príjmových finančných operácií z
roku 2014
Krytie kapitálových výdavkov
Kapitálová účasť
Splátky istín
Stav fondu k 31.12.2015
Vysporiadanie schodku rozpočtového
hospodárenia za rok 2015
Zostatok príjmových finančných operácií
z roku 2015
Stav fondu po prevode

Fond rozvoja bývania
Stav fondu k 31.12.2014
Príjmy z predaja majetku v roku 2014
Krytie kapitálových výdavkov
Stav fondu k 31.12.2015
Príjmy z predaja majetku v roku 2015
Stav fondu po prevode

3 082 543,81
-415 455 ,70
1 700 564,66
-869 464,80
-4 825,00
-292 093,20
3 201 269,77
1 575 884,97
2 922 171,62
4 547 556,42

153 153,61
3 213,26
-42 870,00
113 496,87
7 591,16
121 088,03
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Účet účelový Monitoring skládky
Stav účtu k 31.12.2014
Prevod výsledku hospodárenia z poplatku za
uloženie odpadu za rok 2014
Stav k 31.12.2015
Prevod výsledku hospodárenia z poplatku za
uloženie odpadu za rok 2015
Stav účtu po prevode

196 747,73
1048,11
197 795,84
6 987,40
204 783,24

Sociálny fond
Stav k 31.12.2014
Tvorba:
Prídel do sociálneho fondu
Ostatné / návratná sociálna výpomoc/,granty
Tvorba spolu
Použitie:
Príspevok na stravovanie
Odmeny pri jubileách
Príspevok na kultúrne a športové podujatia
Vianočné poukážky /MŠ/,peňažná odmena
MsÚ
Ostatné použitie/doprava, návratná sociálna
výpomoc, nenávratná sociálna výpomoc /
Použitie spolu
Stav k 31.12.2015

15 141,73
42 816,08
1 650
44 466,08
21 405,89
3 055
1 702,66
19 000
2 051,39
47 214,94
12 392,87

7.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
Aktíva
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi
VS
Pohľadávky
Finančný majetok
Prechodné účty aktív
SPOLU

ZS k 1.1.2015
50 928 129,08

KZ k 31.12.2015
52 735 746,83

173 393,43
42 396 623,87
8 358 111,78
20 880 892,37

173 530,02
44 312 995,03
8 249 221,78
20 980 486,16

54 847,63
15 406 590,26

52 097,02
15 027 933,50

560 349,88
4 859 104,60
12 509,44
71 821 530,89

364 518,31
5 535 937,33
9 903,23
73 726 136,22
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Pasíva
Názov
Vlastné imanie
z toho:
Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi
VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Prechodné účty pasív
SPOLU

ZS k 1.1.2015
43 331 423,39

KZ k 31.12.2015
43 455 467,35

43 261 248,50

43 331 423,39

70 174,89

124 043,96

5 034 385,69

6 671 338,09

1 893 496,90
102 731,44

1 908 154,30
375 922,67

1 509 909,79
822 431,93
705 815,63
23 455 721,81
71 821 530,89

3 201 137,65
772 401,04
413 722,43
23 599 330,78
73 726 136,22

V roku 2015 došlo k zvýšeniu hodnoty dlhodobého hmotného majetku, predovšetkým
nadobudnutím 58 bytových jednotiek v bytovom dome Atóm do vlastníctva mesta Levice
s cenou obstarania 2 799 999,96 €. Vybudovaním parkovacej plochy OS STRED sa zvýšila
hodnota majetku mesta o 157 026 €. Pokles dlhodobého finančného majetku je z dôvodu
odpredaja cenných papierov - akcií, emitenta cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s.
za ponúkanú cenu 585,00 € za jednu akciu, t.j. 166 725 € za všetkých 285 akcií. Finančné
prostriedky boli pripísané na účet mesta Levice dňa 27.11.2015. Pohľadávky poklesli
medziročne o 195 831,57 €. Uvedené porovnanie je vyjadrené v netto hodnote, t.j. vrátane
korekcie o opravné položky k pohľadávkam, ktoré boli vytvorené v roku 2015 v sume
286 490,92 €. Pri medziročnom porovnaní pohľadávok v brutto hodnote môžeme konštatovať
zvýšenie o 49 579,02 €, predovšetkým daňové pohľadávky.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy vzrástlo z dôvodu prijatia finančných
prostriedkov od Nitrianskeho samosprávneho kraja v sume 278 721,14 €. Uvedené finančné
prostriedky, spolu s finančnými prostriedkami mesta Levice, sú združené na osobitnom
bankovom účte a sú určené na financovanie stavby „ Okružná križovatka v Leviciach na ceste
III/5101 v km 53,040 „.
Dlhodobé záväzky vzrástli z dôvodu čerpania úveru zo ŠFRB v hodnote 1 819 990 €.
Od 22.01.2013 má mesto Levice obmedzené právo nakladať s účtom rezervného fondu. Suma
blokovaných finančných prostriedkov na základe exekúcie bola k 31.12.2015 vo výške
2 019 810,86 € / medziročne 78 389,67 €/.

8.Prehľad o stave a vývoji dlhu
Zostatok úverov k 31.12.2015 v €
Výška
úveru Úroková
Zabezpečenie
v€
sadzba v%
úveru
2 458 375
1,949
Zostatok bankových úverov k 31.12.2015
80 130
3,9
Záložné právo
36 613
3,9
Záložné právo

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2015
413 722,43
2017
413 722,43
58 199,03
2032
26 591,55
2032
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1 416 810
1,0
Záložné právo
1 819 990
1,0
Záložné právo
Zostatok úverov ŠFRB k 31.12.2015

1 370 076,03
2044
1 802 520,79
2045
3 257 387,40

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 začala splácať v roku 2009 s mesačnou splátkou
24 341 €. Úver je splatný v roku 2017.
Ďalšie úverové zmluvy mesto Levice uzatvorilo so Štátnym fondom rozvoja bývania na
investičné akcie:
Zmena stavby ZŠ - nadstavba 5.b.j.Levice,Dopravná 35, výška úveru 80 130,00 €
Zmena bytového domu prestavbou prízemia –vytvorenie 5 b.j. Levice,M.R.Štefánika 36-38,
výška úveru 36 613,00 €
Pri obidvoch úveroch sa uhrádza mesačne istina , aj úroky. Úvery sú splatné v roku 2032.
V roku 2014 uzavrelo mesto Levice Zmluvu o úvere so Štátnym fondom rozvoja bývania
s účelom poskytnutia úveru: obstaranie nájomného bytu kúpou. Úverové zdroje, spolu
s dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
a vlastnými zdrojmi mesta Levice boli použité na obstaranie 42 b.j. v Leviciach, Ľanová ulica
3066/8,10.
výška úveru: 1 416 810 €
úroková sadzba: 1 % p.a.
lehota splatnosti: 30 rokov
výška anuitnej splátky: 4 557,02 €
Úver je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti.
V roku 2015 uzavrelo mesto Levice Zmluvu o úvere so Štátnym fondom rozvoja bývania
s účelom poskytnutia úveru: obstaranie nájomného bytu kúpou. Úverové zdroje, spolu
s dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
a vlastnými zdrojmi mesta Levice boli použité na obstaranie 58 b.j. v Leviciach, Rozmarínová
ulica č.6172.
výška úveru: 1 819 990,00 €
úroková sadzba: 1 % p.a.
lehota splatnosti: 30 rokov
výška anuitnej splátky: 5 853,81 €
Úver je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti.
Prehľad o splátkach istiny a úrokov v roku 2015 uvádza nasledovná tabuľka:

Poskytovateľ

Prehľad splátok istiny a úrokov v roku 2015
ročná
PS stav úverov mesačná
splátka
zaplatené
k 1.1.2015
splátka istiny istiny
úroky

Prima banka
705 815,63
bankové úvery
705 815,63
ŠFRB/5b.j.M.R.Št.
27 591,00
ŠFRB/5b.j.Doprav
60 386,24
ŠFRB/42b.j.Ľanov 1 410 6465,64
ŠFRB/58b.j.Atóm
úvery ŠFRB
1 498 622,88

24 341,10
83,28
182,26
3 380,80
4 367,30

292 093,20
292 093,20
999,45
2 187,21
40 569,61
*17 469,21
61 225,48

KS úverov k
31.12.2015

11 959,44
1 073,07
2 348,55
14 114,63
5 946,03
35 441,72

413 722,43
26 591,55
58 199,03
1 370 076,03
1 802 520,79
3 257 387,40
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V roku 2015 boli uhradené 4 splátky*
Podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma
dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Mesto Levice spĺňa obidve zákonné
požiadavky, čo uvádzame v nasledovných tabuľkách.

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch / v € /
Úver
Prima banka
celková suma dlhu
skutočné bežné príjmy predchádzajúceho
roka
% podiel

k 31.12.2014
705 815,63
705 815,63
19 027 013
3,71

k 31.12.2015
413 722,43
413 722,43
19 544 835,37
2,12

Do celkového dlhu nie sú započítané úvery zo ŠFRB nakoľko splátky úveru sú zahrnuté
v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.
Suma ročných splátok a jej podiel na bežných príjmoch / v € /
rok 2014
rok 2015
ročné splátky
Prima banka
292 093,20
292 093,20
celková suma ročných splátok
292 093,20
292 093,20
skutočné bežné príjmy predchádzajúceho
roka
19 027 013
19 544 835,37
% podiel
1,54
1,49

9. 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
k 31.12.2014
849 128
21 701
87 557
228 021
206 342
305 507
853 064
553 084
299 980
3 936

MsKS
k 31.12.2015
869 479
37 715
78 004
219 306
295 368
239 086
821 942
527 334
294 608
-47 537

SŠZ
k 31.12.2014
1 214 193
62 979
364 112
33 342
296 219
457 541
1 219 457
549 457
670 000
5 264

SŠZ
k 31.12.2015
1 243 411,40
62 157,06
377 506,94
31 911,79
308 537,15
463 298,46
1 193 526,34
525 926,34
667 600
-49 885,06

Dosiahnuté výsledky hospodárenia po zdanení: MsKS strata -47 537 €
SŠZ
strata -49 885,06
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Príspevkové organizácie dosiahli v roku 2015 účtovnú stratu z dôvodu použitia zostatku
vlastných finančných prostriedkov z predchádzajúcich období, ktoré boli zapojené do
rozpočtu cez príjmové finančné operácie. Podľa § 25 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vysporiadanie straty
príspevkovej organizácie je možno použiť rezervný fond.
Dodržanie § 21 ods.2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy /
pravidlo 50 %/, podľa ktorého u príspevkovej organizácie musí byť menej ako 50 %
výrobných nákladov pokrytých tržbami.
Správa športových zariadení Levice: 22,75 %
Mestské kultúrne stredisko Levice: 39,93 %
plnenie rozpočtu k 31.12.2015

bežné príjmy
kapitálové príjmy
PFO
príjmy celkom
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavky celkom
rozpočtový výsledok

MsKS
upravený
rozpočet plnenie
648 711 677 352,71
340 000 308 011,18
65 299
65 299
1 054 010 1 050 662,89
714 010 704 230,93
340 000 299 053,48
1 054 010 1 003 284,41
47 378,48

finančné účty k
31.12.2015

48 358,97

SŠZ
upravený
rozpočet plnenie
960 005 970 980,14
62 698
62 698,05
1 022 703
1 033 678
1 022 703 1 023 429,55
1 022 703 1 023 429,55
10 248,64

10 788,74

Správa o hospodárení príspevkových organizácií v roku 2015 je samostatným bodom
rokovania Mestského zastupiteľstva v Leviciach.

10. Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 / príloha 10.1 až 10.8/
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách
Príjemca dotácie

Suma v €

TJ Lokomotíva Atóm Levice

700,-

Tekovské múzeum Levice

1000,-

Klub sclerosis multiplex Levice
Rod. združenie pri MŠ Konopná ul.
Levice
Spoločnosť na obnovu a využívanie
pamätníka na vrchu Vápnik
Rod. združenie pri MŠ ul.
P.O.Hviezdoslava
Kontakt – mládežnícke centrum
Levice

800,200,1115,1986,900,-

účel
Zimný výstup na Sitno, Letný tábor
mládeže, Cvičenie žien
v dôchodkovom veku
Týždeň a noc v múzeu
Rekondičné pobyty
Nákup kníh
Oprava a osvetlenie pamätníka na
vrchu Vápnik, ohňostroj
Plné bruško – školská jedáleň, plná
hlavička – materská škola
Propagácia akcií, nákup techniky
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ZO rodičov zdr. post. detí Levice

700,-

Deň detí – návšteva Bratislavy

Súkromná hudobná akadémia Levice

300,-

Muzikálový večer

Slovenský zväz záhradkárov Levice

250,-

Okresná výstava ovocia a zeleniny

OZ Patrimonium Servandi Levice

2000,-

Obnova diela Trojičný stĺp

Slovenský zväz chovateľov Levice

600,-

Združenie vinohradníkov Krížny
vrch

600,-

Združenie Reviczky Tarsulas Levice

500,-

Basketbalový klub žien Levice

9500,-

Oblastné výstavy všetkých zvierat
2. ročník slávností sv. Urbana, údržba
prístupových komunikácií na Krížny
vrch
Kultúrne podujtia
Medz. bask. súťaž žien,činnosť klubu

Futbalový klub Slovan Levice

15250,-

Stolnotenisový klub Levice

650,-

Športový klub Atóm Levice

5833,-

Volejbalový klub PALAS Levice

4250,-

Kynologický klub Horša

400,-

Športový klub Aquasport Levice

4833,-

Hokejový klub Levice

15350,-

BOX CLUB Levice

500,-

Karate klub GOJU-RYU Levice

2000,-

Školský basketbalový klub Junior
Levice

4250,-

Šachový klub Levice

650,-

Dom Matice slovenskej Levice

600,-

Inrormačné centrum mladých Levice

730,-

Tanečno-športový klub Junilev
Levice

3600,-

Gergely Juraj Levice

1300,-

Regionálne osvetové stredisko
Levice
Združenie maďarských rodičov na
Slovensku Levice – Cirkevné
gymnázium Levice

150,-

Výchova mládeže – rozvoj telesnej
zdatnosti
Športová činnosť
Účasť na triatlonových podujatiach,
prípravné sústredenia, činnosť klubu
Podpora športovej činnosti VK,
turnaj M-SR kadetky
Skúšky ovládateľnosti psa, besiedky,
prednášky, ukážky výcviku
Činnosť klubu
Doprava hráčov na zápasy, turnaj 3.
ročníkov O pohár primátora
Činnosť klubu, O cenu primátora
mesta
Pozitívny vplyv na fyzický
a mentálny vývoj jedinca
Mládežnícky basketbal ako nástroj
harmonického vývoja detí
Zabezpečenie a rozšírenie činnosti
klubu, organizácia podujatí
Kultúrno-výchovné aktivity pre
mládež a dospelých
Dobré informácie II.
Súťažná a reprezentačná činnosť
klubu, Levický pohár 2015
Jazzové Vianoce, Drummers Fest
Dni fotografie 2015
Deň kultúry a umenia

300,-

Zväz diabetikov Levice

516,-

ILCO klub Levice

600,-

OZ Múdre žabky Levice

700,-

Miestne združenie YMCA Levice

850,-

SZTP, ZO č. 12 Levice

500,-

SZTP, ZO č. 68 Levice

500,-

Činnosť klubu, organizácia podujatí,
festival diabetu
Rekondičné pobyty
Nákup hojdačiek
Klub náhradných rodín
Za pamiatkami UNESCO – Šariš a
Spiš
Morava, krásna zem...
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Jednota dôchodcov na Slovensku,
Okresná organizácia Levice
Materské centrum Medulienka
Levice

385,800,-

Podujatia organizované v priebehu
roka
Vitajte u nás, Míľa pre mamu

Ostrov, o. z. Horša

1000,-

Mladí remeselníci, Objatie tónov

OZ RDM Dance group Levice

1000,-

Umlimited dance cup 2015

OZ Šťastný domov – HappyHouse
Levice

10000,-

Činnosť psieho útulku v roku 2015

RZ pri MŠ Vojenská ul.

207,-

Veselo na kolesách

Literárny klub Dúha Levice

400,-

Vydanie almanachu 4

Slovenský červený kríž – územný
spolok Levice
Stredná odborná škola, Sv. Michala
Levice

15100,400,-

RZ pri II. ZŠ Levice

800,-

RZ pri ZŠ s VJM, Levice

100,-

MORE-PJC Levice

500,-

Futsal team Levice

2500,-

Jedáleň SČK
Dni zdravia
Baby futbal
Takí sme 2015
Dokončovacie práce v expozícii
Extraliga 2014/2015

Slovenský rybársky zväz Levice

400,-

MS klubových družstiev 2015

SZTP – Okresné centrum Levice

800,-

Medzinárodný deň osôb so zdr. post.

Tekovská knižnica Levice

340,-

Pomôžme knižnici

Kynologický klub Levice

424,-

BK Levický Patriot Levice

18000,-

FK 1.FC Kalinčiakovo 2000

400,-

OZ Pomoc deťom, Horša

370,-

Kickboxing Levice

1700,-

ANEPS – Centrum nepočujúcich
Levice
Stredná odborná škola, Pod
amfiteátrom, Levice
Tenisový klub Levice
Pedagogická a sociálna akadémia
Levice
SPOLU:

500,426,78
2834,150,-

Odborná príprava psov, preventívnovýchovná činnosť
Slovenská basketbalová liga
Rozvoj mládežníckeho futbalu
Pomoc deťom so špecifickými
potrebami
Činnosť klubu v r. 2015
Medzinárodný deň nepočujúcich
Florbal
Kondično-praktická príprava
Akord 2015

144999,78
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12. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu
/ príloha Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2015/

Mesto Levice nevykonávalo v roku 2015 podnikateľskú činnosť.

Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

v Leviciach dňa 14.03.2016
spracovali : Ing.Alica Holeksová, Zuzana Konczová
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