Správa
o hospodárení s rozpočtom mesta za rok 2006
Správa o hospodárení s rozpočtom mesta za rok 2006 je predkladaná na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Snine v súlade s § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Súčasťou predkladanej správy je rozbor stavu pohľadávok a záväzkov vrátane prehľadu
o stave a vývoji dlhu, rozbor hospodárenia s peňažnými fondmi, bilancia aktív a pasív vrátane
prehľadu o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov a rozbor hospodárenia
rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Rozbor hospodárenia Verejnoprospešných
služieb Snina a Mestského kultúrneho strediska ako rozpočtových organizácií mesta
a Nemocnice s poliklinikou Snina ako príspevkovej organizácie mesta je samostatnou súčasťou
správy spracovanou jednotlivými organizáciami.
V súlade s § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet
mesta vnútorne člení na:
-

bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet,
finančné operácie.

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2006 bol schválený uznesením MsZ č. 707/2005 zo
dňa 15. 12. 2005, prvá úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 758/2006 dňa 09. 02.
2006, druhá uznesením MsZ č. 792/2006 dňa 9. 3. 2006, tretia uznesením MsZ č. 820/2006 dňa
11. 4. 2006, štvrtá uznesením MsZ č. 847/2006 dňa 19. 5. 2006, piata uznesením MsZ č.
865/2006 dňa 31. 5. 2006, šiesta uznesením MsZ č. 912/2006 dňa 24. 8. 2006 a siedma
uznesením MsZ č. 970/2006 dňa 22. 11. 2006. Poslednou úpravou bol bežný rozpočet schválený
ako prebytkový v čiastke 35 416 tis. Sk a kapitálový rozpočet ako prebytkový v sume 9 374 tis.
Sk. Príjmové finančné operácie boli plánované na krytie kapitálového rozpočtu v čiastke 4 925
tis. Sk a na krytie bežného rozpočtu v čiastke 31 tis. Sk (nevyčerpané účelovo určené prostriedky
z roku 2005). V rámci výdavkov finančných operácií bolo plánované použitie prebytku bežného
rozpočtu na úhradu splátok úverov v čiastke 4 561 tis. Sk.
Skutočný prebytok bežného rozpočtu je evidovaný v čiastke 30 775 tis. Sk a prebytok
kapitálového rozpočtu v sume 10 319 tis. Sk. Príjmové finančné operácie v sume 4 832 tis. Sk
boli použité na krytie kapitálového rozpočtu, v sume 31 tis. Sk boli použité na krytie bežného
rozpočtu (nevyčerpané účelovo určené prostriedky z roku 2005) a v čiastke 1 157 tis. Sk neboli
použité je sú ponechané v celkovom prebytku hospodárenia (ide o prostriedky z Fondu
národného majetku, ktoré mesto získalo z privatizácie plynárenských a energetických zariadení).
Zároveň bol použitý prebytok bežného rozpočtu v čiastke 4 554 tis. Sk na úhradu výdavkov
finančných operácií (splátky úverov). Bilancia rozpočtu mesta Snina je prezentovaná v tabuľke
č. 1.
Jednotlivé časti rozpočtu mesta boli v roku 2006 splnené nasledovne:

BEŽNÝ ROZPOČET
Pôvodný rozpočet bol schválený ako prebytkový v sume 40 609 tis. Sk s príjmami
v objeme 239 709 tis. Sk a výdavkami v čiastke 199 100 tis. Sk. Po úpravách bola stanovená
výška rozpočtu v sume 255 652 tis. Sk na strane príjmov a v sume 220 236 tis. Sk na strane
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výdavkov, čím prebytok
bežného
rozpočtu
predstavoval čiastku 35 416 tis. Sk. Skutočné plnenie bežného rozpočtu bolo zaznamenané ako
prebytkové v objeme 30 775 tis. Sk s príjmami 249 539 tis. Sk a výdavkami 218 764 tis. Sk.
Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu bol použitý na úhradu výdavkov kapitálového rozpočtu
v sume 22 833 tis. Sk a na úhradu splátok úverov zúčtovaných v rámci finančných operácií vo
výške 4 554 tis. Sk.
PRÍJMY
Príjmová časť bežného rozpočtu bola splnená na 97,6 %. Na celkovom objeme 249 539
tis. Sk sa 30 %-ami podieľali granty a transfery zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených
kompetencií, 48 %-ami daň z príjmov fyzických osôb, ktorú mesto dostáva zo štátneho rozpočtu
a 22 % tvorili vlastné príjmy. Prehľad o príjmovej časti bežného rozpočtu je uvedený v tabuľke
č. 2.
V rámci položky dane z príjmov a kapitálového majetku mesto Snina dostáva zo
štátneho rozpočtu v zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podiel na dani
z príjmov fyzických osôb. V roku 2006 mesto Snina obdržalo finančné prostriedky v čiastke
120 032 tis. Sk.
Mesto Snina ako správca dane z nehnuteľností zinkasovalo z tejto dane 13 772 tis. Sk,
čo predstavuje 89,9 %-né plnenie plánovaného rozpočtu. Neplnenie uvedených príjmov je
spôsobené predovšetkým neuhradením dane z nehnuteľností za rok 2006 firmou Vihorlat, s.r.o.,
Snina v objeme 3 547 tis. Sk.
Dane za špecifické služby predstavujú miestne dane, ktoré mesto Snina vyberá v zmysle
zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2006 bol stanovený
v objeme 5 002 tis. Sk. Skutočné plnenie bolo zaznamenané vo výške 4 833 tis. Sk, čím bol
rozpočet splnený na 96,6 %. Nižšie ako 100 %-né plnenie bolo zaznamenané u dane za psa, dane
za predajné automaty, dane za užívanie verejného priestranstva a poplatku za uloženie odpadu.
Daň za psa bola splnená na 83 %, pri plánovanom objeme 100 tis. Sk a skutočnom plnení
83 tis. Sk. V meste je prihlásených 479 psov, z toho v bytových domoch 117. Daň za predajné
automaty mesto zinkasovalo v sume 8 tis. Sk a daň za ubytovanie v objeme 62 tis. Sk.
Daň za užívanie verejného priestranstva vykazuje 84,6 %-né plnenie z rozpočtu v objeme
846 tis. Sk. Neplnenie príjmov z tohto poplatku súvisí s nižšími príjmami z usporadúvania
jarmokov. Príjmy z usporadúvania jarmokov za rok 2006 sú evidované v čiastke 409 tis. Sk.
Ďalších 437 tis. Sk bolo zinkasovaných od majiteľov sklápacích garáží.
Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu bol zinkasovaný
v čiastke 3 559 tis. Sk, čo pri plánovanom objeme 3 500 tis. Sk predstavuje 101,7 %-né plnenie.
Priaznivé plnenie rozpočtu bolo dosiahnuté vymožením niektorých nedoplatkov za
predchádzajúce roky.
V zmysle zákona č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu bol zinkasovaný
poplatok za uloženie odpadu v čiastke 275 tis. Sk.
Príjmy z podnikania v podobe dividend z akcií Dexia banky Slovensko, a.s., Žilina,
ktorých je mesto Snina vlastníkom, sú evidované v čiastke 158 tis. Sk a dividend z akcií
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice sú 647 tis. Sk.
Príjmy z vlastníctva boli v roku 2006 zinkasované v celkovom objeme 7 353 tis. Sk, čo
znamená splnenie ročného rozpočtu na 74,7 %. Nízke plnenie je spôsobené neuhradením
nájomného spoločnosťou Nemocnica Snina s.r.o. vo výške 3 mil. Sk. Uvedené nájomné bolo
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uhradené
začiatkom
roka 2007.
Príjmy
z prenajatých pozemkov boli zúčtované v čiastke 786 tis. Sk, čo je splnenie plánovanej výšky na
100,1 %. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov v správe MsÚ sú evidované v sume 1 599 tis.
Sk, čo je splnenie rozpočtu na rok 2006 na 37,7 %. Príjmy z prenajatých budov v správe škôl
a školských zariadení boli zinkasované v čiastke 744 tis. Sk, čo je splnenie rozpočtu na 109,6 %.
Príjmy z prenajatých budov v správe verejnoprospešných služieb boli splnené na 106,2 %
a príjmy z prenajatých budov v správe mestského kultúrneho strediska boli splnené na 127,0 %.
Príjmy z prenajatých bytov boli v roku 2006 zúčtované v čiastke 2 004 tis. Sk, čo predstavuje
plnenie plánovanému rozpočtu na 91,1 %. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia boli zinkasované v mestskom kultúrnom stredisku v čiastke 23 tis. Sk.
Administratívne poplatky priniesli do rozpočtu mesta 2 736 tis. Sk, čím bolo dosiahnuté
plnenie na 105,2 %. Z tejto čiastky 1 935 tis. Sk pripadá na správne poplatky vyberané za
umiestnenie výherných prístrojov. Zostávajúcu čiastku tvoria predovšetkým správne poplatky
vyberané matričným a stavebným úradom.
V roku 2006 boli získané pokuty, penále a iné sankcie vo výške 46 tis. Sk. Z toho
v rámci blokového konania mestskej polície išlo o čiastku 10 tis. Sk. Ostatné pokuty boli uložené
predovšetkým stavebným úradom a v priestupkovom konaní Obvodným úradom Humenné.
Poplatky a platby za služby boli v roku 2006 zinkasované v objeme 23 084 tis. Sk.
Upravený rozpočet bol stanovený vo výške 24 633 tis. Sk, a teda došlo k plneniu plánu na
93,7 %. V rámci tejto položky bolo 1 734 tis. Sk získaných školami a školskými zariadeniami
ako poplatky za materské školy, školské družiny, stravovanie cudzích stravníkov, z predaja
kuchynského odpadu, za odpredaj prebytočného hnuteľného majetku a poskytnuté služby. Príjmy
Verejnoprospešných služieb Snina predstavujú sumu 7 830 tis. Sk a príjmy Mestského
kultúrneho strediska Snina 886 tis. Sk (vrátane predaja prebytočného majetku). Mestský úrad
Snina zúčtoval príjmy v čiastke 12 634 tis. Sk. Z tejto čiastky najväčšiu položku tvoria príjmy za
služby spojené s užívaním bytu (úhrady od nájomníkov bytov za vodné a stočné, teplo a pod.)
v sume 11 517 tis. Sk. Na úseku bytového hospodárstva sa nepodarilo naplniť rozpočet, rozpočet
je splnený na 78,9 %. Za poskytovanú opatrovateľskú službu mesto Snina zinkasovalo 248 tis.
Sk a za predaj prebytočného majetku pre Súkromnú MŠ 66 tis. Sk. V rámci ostatných príjmov
mesto Snina zúčtovalo príjmy za chatu Hana v čiastke 31 tis. Sk, príjmy z postúpených
pohľadávok na úseku bytového hospodárstva v sume 242 tis. Sk, a iné príjmy za prevádzkové
náklady, súťažné podklady, zriadenia vecných bremien a pod. v celkovej výške 530 tis. Sk.
Poplatok za znečistenie ovzdušia bol zinkasovaný v čiastke 10 tis. Sk od troch subjektov.
Úroky pripísané na účtoch mestského úradu v roku 2006 tvorili sumu 401 tis. Sk, na
účtoch škôl a školských zariadení 12 tis. Sk, a na účtoch verejnoprospešných služieb 1 tis. Sk.
Ostatné príjmy vo výške 761 tis. Sk pozostávajú z príjmov z náhrad poistného plnenia
v čiastke 65 tis. Sk (z toho 6 tis. Sk obdržalo mestské kultúrne stredisko, 49 tis. Sk školy
a školské zariadenia a 10 tis. Sk mestský úrad), z výťažkov stávkových kancelárií v sume 149 tis.
Sk, z dobropisov pre Mestský úrad Snina v čiastke 355 tis. Sk a školy a školské zariadenia 186
tis. Sk (preplatky za teplo), z vrátených prostriedkov z Daňového úradu Snina za Stredisko
služieb škole v sume 5 tis. Sk a príjmov z refundácie na ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 1 tis.
Sk.
Bežné transfery a granty boli v roku 2006 poskytnuté v objeme 75 693 tis. Sk. V rámci
nich najväčší objem pripadá na školstvo – 67 921 tis. Sk, čo je 89,7 % z celkovej výšky. Táto
čiastka pozostáva z prostriedkov na prenesené kompetencie z Krajského školského úradu v sume
60 656 tis. Sk, na dopravné žiakov v čiastke 105 tis. Sk, na vzdelávacie poukazy vo výške 1 513
tis. Sk, na odchodné v čiastke 136 tis. Sk, na asistentov učiteľov v sume 672 tis. Sk, na súťaže
a olympiády v čiastke 68 tis. Sk, na elektronizáciu a revitalizáciu školskej knižnice pre ZŠ P. O.
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Hviezdoslava
v sume
100 tis. Sk, na projekt
Infovek taktiež pre ZŠ P. O. Hviezdoslava v čiastke 100 tis. Sk, na činnosť školského úradu
v sume 652 tis. Sk, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na absolventskú prax v čiastke 10 tis.
Sk, na zamestnania znevýhodneného uchádzača vo výške 195 tis. Sk, na školské potreby pre
sociálne slabších v sume 248 tis. Sk, na motivačný príspevok v čiastke 515 tis. Sk, na stravné
sociálne odkázaných detí v čiastke 1 372 tis. Sk, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR na nákup počítačov a modernizáciu počítačovej siete pre ZŠ P. O. Hviezdoslava v sume 100
tis. Sk, z Ministerstva kultúry SR na administáciu kultúrnych poukazov v čiastke 12 tis. Sk a
granty od sponzorov a rodičov zinkasované v sume 1 467 tis. Sk
Grant vo výške 17 tis. Sk získalo mesto od firmy Ekostav Michalovce na slávnostnú
kolaudáciu projektu Rekonštrukcia výrobných hál - Snina. Z recyklačného fondu boli pre
Verejnoprospešné služby Snina poskytnuté prostriedky v čiastke 1 635 tis. Sk. Mestské kultúrne
stredisko Snina obdržalo finančné prostriedky v sume 371 tis. Sk za kultúrne poukazy.
Z Európskeho sociálneho fondu a za štátneho rozpočtu boli mestu Snina poukázané prostriedky
na realizáciu projektu Mám talent a chcem sa vzdelávať v sume 855 tis. Sk. Z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny na absolventskú prax boli mestu poskytnuté prostriedky v sume 6 tis.
Sk. Na zabezpečenie aktivačnej činnosti nezamestnaných občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi,
mesto Snina prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny obdržalo finančné
prostriedky v čiastke 1 915 tis. Sk, z toho doplatok za rok 2005 predstavoval čiastku 234 tis. Sk.
Zo strany úradu práce však neboli do 31. 12. 2006 uhradené finančné prostriedky vynaložené
mestským úradom za mesiacoch november a december. Tieto prostriedky boli uhradené až
v roku 2007.
V rámci projektu Fondu sociálneho rozvoja mesto Snina získalo účelové prostriedky na
komunitnú sociálnu prácu v čiastke 712 tis. Sk, z toho doplatok za rok 2005 činil čiastku 62 tis.
Sk. Do 31. 12. 2006 neboli zo strany Fondu sociálneho rozvoja uhradené finančné prostriedky za
november a december 2006. Tieto prostriedky boli uhradené až v roku 2007.
Okrem prostriedkov zahrnutých v rozpočtoch škôl a školských zariadení boli z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnuté prostriedky na motivačný príspevok v čiastke 248 tis.
Sk a školské potreby v sume 78 tis. Sk pre Špeciálnu základnú školu a tieto prostriedky sú
zahrnuté v rozpočte mestského úradu.
Z Ministerstva zdravotníctva SR boli poskytnuté prostriedky na deratizáciu, dezinsekciu
a elimináciu biologické odpadu v komunitách na Ulici Palárikovej, Štúrovej a študentskej
v sume 217 tis. Sk. Na zabezpečenie volieb do NR SR mesto obdržalo finančné prostriedky
v sume 251 tis. Sk a na komunálne voľby sume 238 tis. Sk. Na údržbu vojnových hrobov boli
z Krajského úradu Prešov poskytnuté prostriedky v čiastke 4 tis. Sk.
Na prenesený výkon štátnej správy boli mestu Snina poskytnuté finančné prostriedky
v celkovej výške 1 225 tis. Sk, z toho na stavebný poriadok 525 tis. Sk, na špeciálny stavebný
úrad pre miestne a účelové komunikácie v sume 28 tis. Sk, na starostlivosť o životné prostredie
v čiastke 79 tis. Sk, na štátny fond rozvoja bývania 210 tis. Sk a na matričnú činnosť 383 tis. Sk.
VÝDAVKY
Na financovanie bežných výdavkov boli v roku 2006 použité finančné prostriedky
v objeme 218 764 tis. Sk, čo pri plánovanej výške 220 236 tis. Sk znamená splnenie rozpočtu na
99,3 %. Výdavková časť bežného rozpočtu je spracovaná v tabuľke č. 3 a v rozpise podľa
položiek rozpočtovej klasifikácie k tejto tabuľke.
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY zahŕňajú

výdavky verejnej správy, finančnú a rozpočtovú
oblasť, matričnú činnosť, výdavky na voľby a transakcie verejného dlhu. Celková výška
finančných prostriedkov určená pre túto oblasť bola schválená v sume 27 247 tis. Sk. Skutočné
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plnenie je vykázané
v čiastke 27 147 tis. Sk,
čo znamená úsporu 100 tis. Sk.
Výdavky verejnej správy pozostávajú z výdavkov na mestský úrad, poslanecký zbor,
útvar hlavného kontrolóra, správu majetku, pracovníkov zamestnaných formou aktivačnej
činnosti prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a komunitnú sociálnu prácu
prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja. V roku 2006 tieto výdavky dosiahli celkovú čiastku
25 223 tis. Sk. Plnenie plánovaného rozpočtu je na 99,2 %.
Prostriedky na činnosť mestského úradu boli rozpočtované v čiastke 16 460 tis. Sk.
Skutočné plnenie je vykázané vo výške 16 465 tis. Sk. Výdavky na mzdy pracovníkov
mestského úradu predstavovali 54,2 % z celkových výdavkov, prostriedky na odvody do fondov
tvorili 19,1 % zo skutočného plnenia a výdavky na tovary a služby 26,5 %. V rámci výdavkov na
tovary a služby boli finančné prostriedky použité na úhradu cestovných nákladov pri pracovných
cestách v objeme 55 tis. Sk, náklady na energie a vodné a stočné prestavovali 1 117 tis. Sk, na
telekomunikačné služby 457 tis. Sk, na poštové služby 268 tis. Sk, na kancelárske potreby
a papier 476 tis. Sk, na vybavenie kancelárií 64 tis. Sk, na nákup výpočtovej a kancelárskej
techniky, ktorá nespĺňa zaradenie do kapitálových výdavkov, 70 tis. Sk, na knihy a časopisy 51
tis. Sk, na reprezentačné 27 tis. Sk, na pohonné hmoty, opravy a poistenie služobného
automobilu 119 tis. Sk, na údržbu rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky 179 tis. Sk,
údržbu budovy 32 tis. Sk, na školenia pracovníkov 36 tis. Sk, na inzerciu 22 tis. Sk, na
stravovanie pracovníkov 590 tis. Sk, na tlačiarenské služby 50 tis. Sk, revízie zariadení 42 tis.
Sk, povinný prídel do sociálneho fondu 76 tis. Sk, vyplatenie dohôd o vykonaní práce 113 tis.
Sk, na služby externého právnika 216 tis. Sk atď. Nemocenské dávky boli vyplatené v čiastke 29
tis. Sk.
Na činnosť poslaneckého zboru boli vyčlenené finančné prostriedky v sume 2 874 tis. Sk.
Skutočné čerpanie je evidované v čiastke 2 720 tis. Sk, čím sa dosiahla úspora 154 tis. Sk.
Prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody primátora mesta a koordinátora (1 361 tis. Sk),
odmeny poslancov (431 tis. Sk), reprezentačné výdavky primátora (426 tis. Sk) a poslancov (78
tis. Sk), náklady na prevádzku služobného automobilu vrátane pohonných hmôt (157 tis. Sk),
náklady na sprostredkovanie prenosov z mestského zastupiteľstva (106 tis. Sk), cestovné (12 tis.
Sk), na telefón (14 tis. Sk), na stravovanie (19 tis. Sk) a pod.
Výdavky na činnosť útvaru hlavného kontrolóra boli rozpočtované v sume 1 073 tis. Sk.
Skutočné čerpanie finančných prostriedkov je zúčtované v čiastke 1 018 tis. Sk. Objem
mzdových prostriedkov je evidovaný v sume 728 tis. Sk a odvody v čiastke 252 tis. Sk.
Zostávajúce prostriedky boli použité na cestovné, školenia, stravovanie, povinný prídel do
sociálneho fondu a úhradu členského príspevku v Združení hlavných kontrolórov.
Náklady na správu majetku mesta zaťažili rozpočet mesta čiastkou 1 875 tis. Sk, pri
plánovanom rozpočte 1 637 tis. Sk. Najväčší objem finančných prostriedkov (578 tis. Sk) bol
použitý na exekučné služby, súdne poplatky a na nákup kolkov na spory, v ktorých mesto Snina
vystupuje ako žalobca. 447 tis. Sk bolo vynaložených na údržbu budovy polikliniky, 145 tis. Sk
na geodetické a kartografické práce, 300 tis. Sk na úhradu nájomného pre LPUS, 72 tis. Sk na
zriadenie vecných bremien a 49 tis. Sk na inzerciu. Náklady na znalecké posudky dosiahli
čiastku 63 tis. Sk, poistenie výrobných hál 86 tis. Sk a bytov 42 tis. Sk.
V roku 2006 Mestský úrad Snina zamestnával pracovníkov na zabezpečenie aktivačnej
činnosti prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Náklady na týchto pracovníkov
predstavovali čiastku 2 218 tis. Sk a zo strany úradu práce boli zrefundované vo výške 1 681 tis.
Sk (do konca roka 2006 neboli zrefundované prostriedky za november a december 2006). 82 %
týchto prostriedkov bolo použitých na úhradu mzdových nákladov a odvody (v absolútnom
vyjadrení 1 829 tis. Sk). Zvyšná časť slúžila predovšetkým na úhradu nákladov spojených
s nákupom náradia (10 tis. Sk), materiálu (51 tis. Sk), pracovných odevov (126 tis. Sk),
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pohonných hmôt do
pracovných strojov (25
tis. Sk), na údržbu pracovných strojov (7 tis. Sk), povinné poistenie týchto pracovníkov (25 tis.
Sk), odvoz odpadu na skládku TKO, ktorý vznikol upratovaním verejných priestranstiev (10 tis.
Sk), povinný prídel do sociálneho fondu (12 tis. Sk), stravovanie koordinátorov (122 tis. Sk)
a úhradu nemocenských dávok (3 tis. Sk).
Na komunitnú sociálnu prácu bolo v roku 2006 vynaložených 927 tis. Sk. Z Fondu
sociálneho rozvoja boli zrefundované prostriedky v čiastke 650 tis. Sk (do konca roka 2006
neboli zrefundované prostriedky za november a december 2006). Uvedené prostriedky boli
vynaložené predovšetkým na úhradu miezd a odvodov (741 tis. Sk). Ďalšie prostriedky boli
použité na úhradu prevádzkových nákladov na vysunutom pracovisku (77 tis. Sk), na
telekomunikačné služby (16 tis. Sk), cestovné náhrady (5 tis. Sk), kancelárske potreby (3 tis. Sk)
na stravovanie pracovníkov (80 tis. Sk), povinný prídel do sociálneho fondu (5 tis. Sk)
a nemocenské dávky (2 tis. Sk).
Finančná a rozpočtová oblasť s plánovaným objemom finančných prostriedkov
v čiastke 223 tis. Sk a skutočným plnením 276 tis. Sk je splnená na 123,8 %. Finančné
prostriedky boli použité na úhradu poplatkov z bežných účtov bankám a dane z úrokov v sume
167 tis. Sk, na audítorské služby v čiastke 51 tis. Sk a úhradu faktúry za spracovanie ratingového
hodnotenia vo výške 58 tis. Sk.
Náklady na matričnú činnosť dosiahli v roku 2006 sumu 599 tis. Sk pri rozpočte 687 tis.
Sk. Na mzdy boli použité finančné prostriedky v čiastke 379 tis. Sk, na odvody 136 tis. Sk, na
cestovné 4 tis. Sk, na poštovné 12 tis. Sk, na výpočtovú techniku 27 tis. Sk, na kancelárske
potreby 7 tis. Sk, na tlačivá 13 tis. Sk a na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu
21 tis. Sk.
Výdavky na voľby sú zúčtované v objeme 489 tis. Sk. Tieto prostriedky boli
zrefundované zo štátneho rozpočtu. Išlo o voľby do NR SR a komunálne voľby.
Transakcie verejného dlhu predstavujú prostriedky určené na úhradu úrokov z prijatých
úverov. V roku 2006 mesto splácalo úroky z úverov na Rozvoj Mikroregiónu Sninské rybníky,
na Rekonštrukciu výrobných hál – Snina a na nákup zametacieho vozidla na čistenie chodníkov.
Celková výška uhradených úrokov predstavuje čiastku 560 tis. Sk.
OBRANA. V rámci tejto kategórie sú plánované výdavky spojené s prevádzkou
a udržiavaním skladov civilnej obrany. Tieto prostriedky boli v roku 2006 čerpané v čiastke 28
tis. Sk.
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ zahŕňa výdavky na mestskú políciu a požiarnu
ochranu. Mestská polícia hospodárila s rozpočtom 4 498 tis. Sk. Skutočné výdavky boli
zúčtované v objeme 3 958 tis. Sk. Mzdové prostriedky boli vyčerpané v objeme 2 647 tis. Sk (z
toho v rámci predbežného opatrenia súdu bolo uhradených 144 tis. Sk), súvisiace odvody tvorili
čiastku 882 tis. Sk, náklady na telekomunikačné služby 9 tis. Sk, na elektrickú energiu na
vysunutom pracovisku na sídl. I. 6 tis. Sk, na výpočtovú techniku 48 tis. Sk, na nákup
špeciálneho materiálu 10 tis. Sk, na ošatenie príslušníkov mestskej polície 31 tis. Sk, na
reprezentačné 3 tis. Sk, na pohonné hmoty a náklady spojené s prevádzkou služobného
automobilu 150 tis. Sk, školenia 7 tis. Sk, na lekárske prehliadky 8 tis. Sk, prídel do sociálneho
fondu 21 tis. Sk, stravné pracovníkov 128 tis. Sk, nemocenské dávky 2 tis. Sk a ďalšie drobné
výdavky.

Výdavky na požiarnu ochranu boli v roku 2006 vynaložené v čiastke 64 tis. Sk. Tieto
prostriedky boli použité na úhradu prác vykonávaných preventivárom požiarnej ochrany.
EKONOMICKÁ OBLASŤ zahŕňa výdavky Verejnoprospešných služieb Snina, náklady na
veterinárnu oblasť, cestnú dopravu a náklady, ktoré nie je možné zahrnúť do hodnoty stavby.
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Plánovaný
objem
finančných prostriedkov
(14 852 tis. Sk) bol splnený na 98,8 %. Komentár k výdavkom zúčtovaných pod funkčnou
klasifikáciou „Verejnoprospešné služby“ a „Cestná doprava – údržba miestnych komunikácií“ je
v správe Verejnoprospešných služieb Snina.
Prostriedky v sume 51 tis. Sk zúčtované v rámci funkčnej klasifikácie výstavba boli
použité na úhradu geometrických plánov a na zabezpečenie verejnej súťaže.
Veterinárna oblasť zahŕňa výdavky spojené s odchytom túlavých psov. V roku 2006 boli
na túto činnosť uvoľnené finančné prostriedky v sume 108 tis. Sk.
V rámci cestnej dopravy sú zúčtované finančné prostriedky poskytnuté na zabezpečenie
mestskej hromadnej dopravy. V roku 2006 ide o prostriedky v sume 690 tis. Sk.
zahŕňa výdavky na odvoz komunálneho
odpadu, prevádzku Skládky TKO a prostriedky na tvorbu finančnej účelovej rezervy určenej na
zabezpečenie rekultivácie skládky v rámci Verejnoprospešných služieb Snina a ďalšie výdavky
zahrnuté v rozpočte MsÚ. Z celkového rozpočtovaného objemu 17 253 tis. Sk pripadá 17 153 tis.
Sk na Verejnoprospešné služby Snina. Zo skutočných celkových nákladoch v čiastke 17 514 tis.
Sk na Verejnoprospešné služby Snina pripadá 17 508 tis. Sk. V rámci rozpočtu mestského úradu
boli prostriedky v sume 6 tis. Sk použité na geodetické práce.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

pozostáva z výdavkov na verejné osvetlenie,
verejné WC, tržnicu a bytové hospodárstvo v rámci Verejnoprospešných služieb Snina
a nákladov na bývanie a občiansku vybavenosť zahrnutých v rozpočte mestského úradu. Celkový
rozpočet v objeme 20 512 tis. Sk bol splnený na 99,5 %. Rozpočet mestského úradu zahŕňal
čiastku 15 811 tis. Sk a pri skutočných výdavkoch 15 096 tis. Sk bol splnený na 95,5 %. Najväčší
objem finančných prostriedkov bol vynaložený na úhradu tepelnej energie v mestských bytoch
v objeme 11 662 tis. Sk. Ďalšie prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie (218 tis.
Sk), vodné a stočné (2 666 tis. Sk), na tvorbu fondov opráv a údržby bytových domov (311 tis.
Sk), na úhradu poplatku za výkon správy mestských bytov, ktoré sú súčasťou spoločenstva
vlastníkov bytov (75 tis. Sk), za spracovanie vyúčtovania za rok 2005 (104 tis. Sk) a ďalšie
menšie výdavky.
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

V rámci bývania a občianskej vybavenosti sú zúčtované aj finančné prostriedky na
deratizáciu, dezinfekciu a elimináciu biologického odpadu v komunitách na Ulici Palárikovej,
Štúrovej a študentskej v čiastke 248 tis. Sk. Na uvedenú činnosť boli z Ministerstva
zdravotníctva poskytnuté prostriedky v sume 217 tis. Sk. Zvyšnú časť tvorí spolufinancovanie
mesta.
ZDRAVOTNÍCTVO bolo

na rozpočet mesta napojené prostriedkami v objeme 7 408 tis. Sk.
Išlo o prostriedky, ktoré mesto poskytlo Nemocnici s poliklinikou Snina na úhradu záväzkov za
predchádzajúce roky v čiastke 7 358 tis. Sk. Nemocnici Snina s.r.o. bola poskytnutá bežná
dotácia v čiastke 50 tis. Sk na revízie.
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO obsahuje výdavky Mestského kultúrneho
strediska Snina (rozbor je samostatnou súčasťou správy), časť výdavkov Verejnoprospešných
služieb Snina (výdavky na športovú halu, futbalový štadión, T 18, rekreačnú oblasť Rybníky
a pohrebníctvo), transfery na šport, kultúru a iné spoločenské činnosti, výdavky na propagáciu,
na činnosť zboru pre občianske záležitosti, na úhradu členských príspevkov a na usporadúvanie
jarmokov.

Transfery na šport boli v hodnotenom období rozpočtované v sume 1 145 tis. Sk a
poukázané v čiastke 1 131 tis. Sk. Jednotlivým športovým klubom boli pridelené tieto finančné
prostriedky: Mestský futbalový klub Snina – 380 tis. Sk, Zápasnícky klub Vihorlat Snina – 270
tis. Sk, Klub šermu Snina – 100 tis. Sk, Mestský tenisový klub – 15 tis. Sk, Zápasnícky klub
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Slávia Snina – 50 tis.
Sk, ŠK Plameňáci Snina
– 14 tis. Sk, Okresná rada Asociácie športu na školách – 20 tis. Sk, Volejbalový klub – 3,5 tis.
Sk, Stolnotenisový oddiel Snina – 20 tis. Sk, ŠK Skóre Snina – 30 tis. Sk, Vodná záchranná
služba – 60 tis. Sk, Jazdecký klub JK Snina – 140 tis. Sk, Mariášový klub Snina – 5 tis. Sk,
Stredná priemyselná škola – 7 tis. Sk, Gymnázium Snina – 2 tis. Sk, Mestský hokejový klub – 15
tis. Sk.
Transfery umeleckým súborom boli rozpočtované v čiastke 208 tis. Sk. Skutočné
čerpanie predstavuje čiastku 131 tis. Sk pre tieto umelecké súbory: FS Šiňava – 18 tis. Sk, FS
Vihorlat – 50 tis. Sk, OZ Amare – 13 tis. Sk, Tanečno-pohybové centrum mladých Merlin –
25 tis. Sk, ŽSS Starinčanka – 5 tis. Sk, Cirkevné centrum voľného času – Mažoretky Maršálky –
15 tis. Sk, Klub Zemplínčanov – 5 tis. Sk.
Transfery ostatným neziskovým organizáciám boli rozpočtované v sume 1 153 tis. Sk
a poskytnuté v čiastke 1 132 tis. Sk. Finančné prostriedky smerovali pre Rímsko-katolícky farský
úrad Povýšenia sv. kríža – 134 tis, Rímsko-katolícky farský úrad Božieho milosrdenstva – 97 tis.
Sk, Grécko-katolícky farský úrad – 102 tis. Sk, Pravoslávnu cirkevnú obec Snina – 92 tis. Sk,
Zväz Rusínov a Ukrajincov – 6 tis. Sk,. Sk, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina – 5
tis. Sk, MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Snina – 27 tis. Sk, Slovenský zväz zdravotne
postihnutých – 5 tis. Sk, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – 5 tis. Sk, Únia žien
Slovenska – 15 tis. Sk, Down-syndróm klub Snina – 10 tis. Sk, Detská organizácia Fénix – 20
tis. Sk, MO Slovenského zväzu astronómov-amatérov Snina – 12 tis. Sk, eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí OC Snina – 15 tis. Sk, OZ Herkules – 1,5 tis. Sk, Územný
spolok SČK Snina – 9 tis. Sk, Galéria Andrej Smolák Snina – 100 tis. Sk, Home Production –
100 tis. Sk, Združenie vysídlencov z VN Starina – 25 tis. Sk, Dom Matice slovenskej Snina – 20
tis. Sk, OZ Bocianie deti – 20 tis. Sk, Sninské noviny – 5 tis. Sk, Mego Jaroslav – 5 tis. Sk, Zväz
chovateľov holubov – 4 tis. Sk, SZM Snina – 2 tis. Sk, Špeciálna základná škola Snina – 2 tis.
Sk, Stredná priemyselná škola Snina – 20 tis. Sk, ĽS – HZDS Snina – 2 tis. Sk, Odborné učilište
internátne Snina – 3 tis. Sk, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – 2 tis. Sk, Spolok
priateľov Východných Karpát – 25 tis. Sk, Združenie Rómov pod Vihorlatom – 2 tis. Sk,
Cirkevné centrum voľného času – Klub mamičiek s deťmi – 10 tis. Sk, Východokarpatské
združenie cestovného ruchu – 170 tis. Sk, Združenie vojnových poškodencov – 2 tis. Sk,
Súkromná základná umelecká škola – 37,5 tis. Sk, Hnutie Focolare – 1,5 tis. Sk, Združenie
kresťanských spoločenstiev – 5 tis. Sk, Asociácia furmanov Slovenska – 5 tis. Sk, Rodičovské
združenie pri ZŠ P.O.Hviezdoslava – 5 tis. Sk, Materské centrum Anjelik – 1 tis. Sk,
Mládežnícky parlament – 3 tis. Sk.
Ostatné kultúrne služby zahŕňajú náklady na propagačné materiály o meste Snina a
propagačné predmety s logom mesta. Rozpočet v objeme 395 tis. Sk bol vyčerpaný na 68,1 % pri
skutočných výdavkoch 269 tis. Sk. V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú zúčtované aj finančné
prostriedky na realizáciu projektu „Hodina deťom“ v čiastke 30 tis. Sk. Uvedené finančné
prostriedky boli použité na prepravu do ZOO, nákup lístkov a úhradu dohody o vykonaní práce.
Kategória náboženské a iné spoločenské služby zahŕňa okrem už spomínaných
transferov cirkvám a neziskovým organizáciám, aj výdavky na členské príspevky a náklady na
ZPOZ (združenie pre občianske záležitosti). Členské príspevky boli uhradené v čiastke 127 tis.
Sk, a to pre Združenie miest a obcí Slovenska 77 tis. Sk a pre Združenie Biele Kamene 50 tis.
Sk. Náklady na ZPOZ boli zúčtované v sume 261 tis. Sk pri rozpočte 240 tis. Sk. Išlo prostriedky
na odmeny vyplatené za účinkovanie pri obradoch v čiastke 85 tis. Sk, prostriedky na nákup
nábytku v sume 7 tis. Sk a zostávajúca časť prostriedkov v sume 169 tis. Sk bola použitá na
nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej sieni, príp. pri civilných
pohreboch.
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Na usporiadanie
jarmokov boli v roku
2006 vynaložené finančné prostriedky v čiastke 97 tis. Sk, a to na tlač plagátov, inzerciu a
čistenie verejného priestranstva po skončení jarmokov.
VZDELÁVANIE.
V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú zúčtované výdavky škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bežné výdavky týchto rozpočtových
organizácií v roku 2006 dosiahli čiastku 103 602 tis. Sk (bez výdavkov na školské potreby
a motivačný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny), z toho výdavky základných škôl
predstavovali čiastku 64 866 tis. Sk, školských klubov detí 3 810 tis. Sk, materských škôl
18 120 tis. Sk, školských jedální 7 917 tis. Sk, základnej umeleckej školy 7 649 tis. Sk, centra
voľného času 1 240 tis. Sk. Na úhradu týchto výdavkov boli použité prostriedky z Krajského
školského úradu v objeme 63 282 tis. Sk a z Ministerstva kultúry na administráciu kultúrnych
poukazov v sume 12 tis. Sk. Ďalej boli použité prostriedky z rozpočtu mesta v sume 36 197 tis.
Sk a príjmy škôl a školských zariadení v sume 4 114 tis. Sk (celkové príjmy sú evidované
v čiastke 4 566 tis. Sk, z toho 451 tis. Sk bolo použitých na financovanie kapitálových výdavkov,
4 114 tis. Sk na financovanie bežných výdavkov a 1 tis. Sk zostalo k 31. 12. 2006 na účtoch škôl
a školských zariadení).

Prehľad o príjmoch škôl a školských zariadení je uvedený v tabuľke č. 8. Prehľad
o výdavkovej časti rozpočtu s členením na mzdy, odvody, tovary a služby a kapitálové výdavky
je prezentovaný v tabuľke č. 9 a v rozpise k tabuľke č. 9.
V rámci vzdelávania sú zúčtované aj finančné prostriedky na realizáciu projektu „Mám
talent a chcem sa vzdelávať“ v čiastke 856 tis. Sk. Ide o projekt, ktorý sa realizuje z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Spolufinancovanie mesta je 5 %. Uvedené
finančné prostriedky boli použité na úhradu energií v sume 56 tis. Sk, na nákup hudobných
nástrojov vo výške 69 tis. Sk, na nákup materiálu pre deti v sume 51 tis. Sk, na školské potreby
v sume 88 tis. Sk, na ošatenie 11 tis. Sk, na nájomné v čiastke 48 tis. Sk, na úhradu cestovných
náhrad v čiastke 88 tis. Sk a na úhradu dohôd o vykonaní práce pre lektorov v čiastke 445 tis. Sk.
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE zahŕňa výdavky na kluby dôchodcov, opatrovateľskú službu
a sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi. Rozpočtované výdavky v objeme 6 805
tis. Sk pri skutočnom plnení 6 357 tis. Sk boli splnené na 93,4 %.

Klub dôchodcov v Centre bol v roku 2006 financovaný čiastkou 118 tis. Sk. Finančné
prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pracovníčky v klube dôchodcov (42 tis.
Sk), odvodov (13 tis. Sk), usporiadanie Katarínskej zábavy a posedenia v letnej prírode (31 tis.
Sk), nákup stoličiek (18 tis. Sk), prepravné autobusom (14 tis. Sk). Klub dôchodcov na sídl. I
bol dotovaný z rozpočtu mesta čiastkou 190 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité na úhradu
mzdových nákladov pracovníčky v klube dôchodcov (30 tis. Sk), odvodov (9 tis. Sk),
prevádzkových nákladov (17 tis. Sk), interiérové vybavenie a zriadenie klubu dôchodcov (120
tis. Sk), prepravné autobusom (14 tis. Sk).
Opatrovateľská služba. Výdavky v objeme 3 324 tis. Sk boli použité predovšetkým na
financovanie miezd (2 315 tis. Sk), odvodov (787 tis. Sk), stravného pre opatrovateľky (189 tis.
Sk), úhradu nemocenských dávok (8 tis. Sk), úhradu povinného prídelu do sociálneho fondu
(19 tis. Sk), čistiace potreby (3 tis. Sk) a benzín a poistenie skútra (2 tis. Sk).
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta bola vyplatená
v celkovej čiastke 268 tis. Sk. Ide o prostriedky vyplatené v 233 prípadoch, z toho 16 dávok bolo
poskytnutých vo vecnej forme a 217 v peňažnej forme. Na stravné sociálne odkázaných detí boli
poskytnuté finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v objeme 1 366 tis.
Sk, na školské potreby v čiastke 326 tis. Sk a motivačný príspevok vo výške 765 tis. Sk.
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KAPITÁLOVÝ
ROZPOČET
Pôvodný kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový v sume 26 683 tis. Sk
s príjmami v čiastke 48 070 tis. Sk a výdavkami v objeme 74 753 tis. Sk. Po úpravách prebytok
kapitálového rozpočtu predstavoval čiastku 9 374 tis. Sk s príjmami 127 298 tis. Sk a výdavkami
117 924 tis. Sk. Skutočné plnenie kapitálového rozpočtu je vykázané ako prebytkové v objeme
10 319 tis. Sk s príjmami 107 070 tis. Sk a výdavkami 96 751 tis. Sk.
PRÍJMY
Príjmová časť kapitálového rozpočtu bola splnená na 84,1 % pri plánovanom rozpočte
127 298 tis. Sk a skutočnom plnení 107 070 tis. Sk. Nesplnenie rozpočtu bolo zapríčinené
presunom plánovaných príjmov zo štátneho rozpočtu a EÚ na rekonštrukciu ZŠ Študentská
a poslednej žiadosti o platbu na Rekonštrukciu výrobných hál – Snina do roku 2007. Prehľad
o príjmovej časti kapitálového rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 4.
Príjmy z predaja kapitálových aktív sú vykázané v objeme 14 422 tis. Sk pri rozpočte
14 980 tis. Sk. Príjmy z predaja budov boli zinkasované v objeme 10 564 tis. Sk, a to z odpredaja
budovy detskej polikliniky v sume 5 832 tis. Sk, nebytových priestorov jednotlivým nájomníkom
v čiastke 1,3 mil. Sk, garáží za budovou starej polikliniky v sume 723 tis. Sk a výmenníkových
staníc v čiastke 2,7 mil. Sk. Príjmy z odpredaja bytov predstavovali čiastku 3 752 tis. Sk a sú
súčasťou prebytku hospodárenia. Príjmy verejnoprospešných služieb z odpredaja automobilov sú
evidované v čiastke 106 tis. Sk.
Príjmy z predaja pozemkov boli v roku 2006 zinkasované v objeme 28 620 tis. Sk.
Rozpočet v čiastke 28 500 tis. Sk bol splnený iba na 100,4 %. Najväčší objem finančných
prostriedkov bol získaný od spoločnosti Europrojekt Lambda 25 269 tis. Sk, Plastic Trade 183
tis. Sk, p. Guzeja 77 tis. Sk, p. Hoang Van Diepa 343 tis. Sk, p. Husťaka 635 tis. Sk, p. Čornaniča
109 tis. Sk, p. Ščerbáka 1 500 tis. Sk. Zostavajúca časť prostriedkov bola zinkasovaná z predaja
pozemkov pod obytnými domami, častí pozemkov pri rodinných domoch a pozemkov pod
výmenníkovými stanicami.
Kapitálové transfery sú evidované v celkovej čiastke 64 028 tis. Sk pri plánovanom
rozpočte 83 818 tis. Sk. Mesto Snina získalo prostriedky na realizáciu projektu Rekonštrukcia
výrobných hál – Snina zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v čiastke
54 785 tis. Sk. Posledná žiadosť o platbu v objeme 4,7 mil. Sk bola zaslaná v roku 2007 po
ukončení projektu a bude príjmom rozpočtu roku 2007. Taktiež zo štátneho rozpočtu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli poukázané prostriedky na Rekonštrukciu ZŠ
Študentská v čiastke 5 955 tis. Sk. Čerpanie prostriedkov na uvedenú akciu bolo presunuté do
roku 2007, preto zostávajúca časť finančných prostriedkov bude súčasťou rozpočtu na rok
2007.V roku 2006 mesto obdržalo zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja doplatok z roku 2005 na akciu Rekonštrukcia MŠ Perečínska v čiastke 366 tis. Sk. Na
uvedenú akciu mesto získalo kapitálový grant v objeme 71 tis. Sk zo Stredoeurópskej nadácie
taktiež ako doplatok z roku 2005. Verejnoprospešné služby Snina v roku 2006 obdržali finančné
prostriedky v objeme 2 851 tis. Sk z Recyklačného fondu na zabezpečenie separovaného zberu.
VÝDAVKY
Výdavková časť kapitálového rozpočtu je splnená na 82,0 %. Skutočné kapitálové
výdavky v roku 2006 predstavovali čiastku 96 751 tis. Sk pri rozpočte 117 924 tis. Sk.
Výdavková časť kapitálového rozpočtu je zachytená v tabuľke č. 5.
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY rozpočtované a zúčtované v

celkovom objeme 474 tis. Sk
zahŕňajú výdavky na nákup automobilu pre mestský úrad v čiastke 442 tis. Sk a ďalšej
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jednotky
a monitora pre mestské
zastupiteľstvo v sume 32 tis. Sk.
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ.

Rozpočet v sume 350 tis. Sk na rozšírenie

kamerového systému nebol vyčerpaný.
EKONOMICKÁ OBLASŤ zahŕňa jednak výdavky realizované prostredníctvom rozpočtu
verejnoprospešných služieb (rekonštrukcia strechy administratívnej budovy VPS – 137 tis. Sk,
rekonštrukcia miestnych komunikácií – 7 999 tis. Sk), jednak výdavky realizované
prostredníctvom rozpočtu mestského úradu (projektová dokumentácia na Revitalizáciu námestia
Centrum – 628 tis. Sk, projektová dokumentácia na Rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky – 31
tis. Sk, Rekonštrukcia výrobných hál – Snina – 66 256 tis. Sk, pričom z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky v čiastke
54 785 tis. Sk, z bankového úveru 4 790 tis. Sk, z príjmov bežného rozpočtu 1 989 tis. Sk
a z príjmov kapitálového rozpočtu 4 692 tis. Sk vo výške poslednej žiadosti o platbu). Rozpočet
na tejto funkčnej klasifikácii v objeme 79 238 tis. Sk bol splnený na 94,7 %. Nesplnenie
rozpočtu bolo zapríčinené najmä neuhradením projektovej dokumentácie na Priemyselný park.

predstavuje výdavky verejnoprospešných služieb
v sume 7 356 tis. Sk, ktoré boli vynaložené na nákup radlice na pracovný stroj na čistenie
chodníkov (101 tis. Sk), nákup kosačky (500 tis. Sk), nákup traktorového prívesu (80 tis. Sk),
kryty na kontajnery (350 tis. Sk), prípravné práce na výstavbu kompostoviska (90 tis. Sk),
zameranie hál na separáciu odpadu (9 tis. Sk), nákup kotla na vykurovanie skleníkov (58 tis. Sk),
vonkajší drenážny systém areálu VPS (495 tis. Sk) a nákup zariadení na separáciu zbieraného
odpadu (5 673 tis. Sk).
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ zahŕňa prostriedky, ktoré boli vynaložené na
nákup vianočného dekoratívneho osvetlenia v čiastke 100 tis. Sk.
ZDRAVOTNÍCTVO. V rámci

tejto funkčnej klasifikácii sú zahrnuté výdavky na kapitálovú
dotáciu pre Nemocnicu Snina s.r.o. v čiastke 1 150 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli
použité na technické zhodnotenie servoventilátora, operačného laparoskopu a biochemického
analyzátora, ďalej na nákup odstredivky v hematologickom laboratóriu, chirurgických strihacích
klieští, chirurgickej strihacej hlavy a chirurgickej odsávačky a úhradu časti nákladov na nákup
mamografu.
zahŕňa výdavky verejnoprospešných služieb
v objeme 618 tis. Sk vynaložené na nákup ojazdeného dodávkového vozidla (100 tis. Sk), PC
zostavy a software na evidenciu hrobových miest (359 tis. Sk) a rekonštrukciu strechy na Dome
smútku (159 tis. Sk). Ďalej sú tu zúčtované výdavky mestského kultúrneho strediska v sume 179
tis. Sk (projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy na Dome kultúry – 49 tis. Sk,
vyregulovanie vykurovacej sústavy – 80 tis. Sk, nákup kamery do zvukového štúdia – 50 tis. Sk)
a výdavky mestského úradu v objeme 794 tis. Sk (tieto prostriedky boli použité na nákup
pozemkov na parkovisko pri starom cintoríne – 118 tis. Sk, pozemkov na Nový cintorín – 76 tis.
Sk, dotáciu pre Územný spolok SČK – 200 tis. Sk, obstaranie sochy Jána Pavla II – 400 tis. Sk).
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

VZDELÁVANIE. V rámci tejto kategórie sú zúčtované výdavky na Rekonštrukciu ZŠ
Študentská v celkovom objeme 6 475 tis. Sk, pričom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a zo štátneho rozpočtu bolo uhradených 5 955 tis. Sk, z bežných príjmov mesta bolo uhradených
520 tis. Sk. Na výstavbu futbalového miniihriska pri ZŠ Budovateľská mesto prispelo čiastkou
974 tis. Sk. Uvedenú akciu realizoval Slovenský futbalový zväz a mesto na akciu združovalo
finančné prostriedky. Celková hodnota ihriska je 1 926 tis. Sk. Tiež je tu zúčtovaný nákup
kopírovacieho stroja v rámci projektu Mám talent a chcem sa vzdelávať v čiastke 55 tis. Sk.
Ďalej sú tu zúčtované prostriedky mesta vynaložené na nákup zabezpečovacích zariadení do MŠ
Palárikova a MŠ Dukelských hrdinov v objeme 100 tis. Sk a výdavky na kapitálové výdavky
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v objeme 3 425 tis. Sk, z toho z vlastných prostriedkov týchto organizácií bolo uhradených 451.
Celkový rozpočet na vzdelávanie v čiastke 27 349 tis. Sk bol splnený na 40,3 % so skutočným
plnením v sume 11 029 tis. Sk. Neplnenie rozpočtu je spôsobené presunutím financovania
Rekonštrukcie ZŠ Študentská do roku 2007.

FINANČNÉ OPERÁCIE
Pôvodný rozpočet finančných operácií bol schválený ako prebytkový v sume 338 tis. Sk
s príjmami 6 093 tis. Sk a výdavkami 5 755 tis. Sk. Úpravami boli príjmy finančných operácií
stanovené na úroveň 4 956 tis. Sk a výdavky na sumu 4 561 tis. Sk, čím vznikol plánovaný
prebytok vo výške 395 tis. Sk. Skutočný prebytok bol dosiahnutý v sume 1 466 tis. Sk
s príjmami 6 020 tis. Sk a výdavkami 4 554 tis. Sk. Prehľad o príjmoch a výdavkoch finančných
operácií je v tabuľke č. 6 a 7.
PRÍJMY
Príjmy z finančných operácií zahŕňajú prostriedky z Fondu národného majetku ako
doplatok z privatizácie energetických zariadení v čiastke 1 065 tis. Sk a uvedené finančné
prostriedky budú po schválení mestským zastupiteľstvom použité v roku 2007. Ďalej sú tu
zúčtované zostatky prostriedkov z roku 2005 v sume 31 tis. Sk na projekt Mám talent a chcem sa
vzdelávať (9 tis. Sk) a na projekt Hodina deťom (22 tis. Sk). Tieto prostriedky boli v roku 2006
použité v rámci výdavkov bežného rozpočtu. Prevody z rezervného fondu sú vykazované
v objeme 92 tis. Sk z privatizácie SPP, ktoré boli rozpočtované na úhradu projektov na Nový
cintorín. Prevody z cestného fondu prestavujú čiastku 35 tis. Sk a boli použité na rekonštrukciu
miestnych komunikácií. Bankové úvery v objeme 4 797 tis. Sk predstavujú zostatok úveru
z roku 2005 na financovanie projektu Rekonštrukcia výrobných hál – Snina. Vo výdavkovej časti
kapitálového rozpočtu bolo použitých 4 790 tis. Sk, 7 tis. Sk bude použitých v roku 2007 na
splátku úveru.
VÝDAVKY
Výdavková časť finančných operácií predstavuje výdavky na úhradu splátok z prijatých
úverov v celkovej výške 4 554 tis. Sk. V roku 2006 išlo o splátky úveru Rozvoj mikroregiónu
Sninské Rybníky v čiastke 160 tis. Sk mesačne, Rekonštrukciu výrobných hál v sume 116 740,Sk mesačne a na nákup zametacieho vozidla v čiastke 102 800,- Sk mesačne.

Pohľadávky a záväzky Mestského úradu Snina
Pohľadávky Mestského úradu Snina k 31. 12. 2006 predstavovali čiastku 68 057 502,59
Sk, čo k rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka predstavuje nárast o 3 750 220,08 Sk, a to
predovšetkým v dôsledku neuhradenia dane z nehnuteľnosti za rok 2006 spoločnosťou Vihorlat
Snina, s.r.o. v objeme 3 546 603,- Sk.
V rámci pohľadávok, ktorými mesto zabezpečuje svoje príjmy je najväčší objem
zaznamenaný u dane z nehnuteľností – 5 917 tis. Sk, čo je pokles oproti roku 2005 o 1 590 tis. Sk.
Tento pokles je spôsobený odpísaním pohľadávok voči firmám, kde bol ukončený konkurz, a to
voči firme Jas, a.s. Bardejov v čiastke 3,8 mil. Sk. Pohľadávky voči firmám v konkurze tvoria
k 31. 12. 2006 čiastku 1 614 tis. Sk, čo je 27 % celkovej pohľadávky na dani z nehnuteľností. Ide
o tieto firmy: DRI, s.r.o., Snina, Lesostav, a.s., Humenné, Armales, s.r.o., Snina, Piller Jozef v
konkurze. Výšku daňovej pohľadávky výrazne ovplyvňuje neuhradenie dane spoločnosťou
Vihorlat Snina, s.r.o. v čiastke 3 547 tis. Sk.
Ďalšou podstatnou položkou sú pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v čiastke 2 571 tis. Sk, čo je nárast oproti roku 2005 o 159 tis. Sk. V rámci tohto
poplatku sú pohľadávky za rok 2002 evidované v sume 166 tis. Sk (z toho právnické osoby
a podnikatelia – 79 tis. Sk), čo je pokles oproti roku 2005 o 38 tis. Sk. U nedoplatkov za rok 2003
z celkovej pohľadávky 523 tis. Sk tvoria nedoplatky právnických osôb a podnikateľov 169 tis. Sk.
Nedoplatky za rok 2003 poklesli o 141 tis. Sk. Pohľadávka za rok 2004 je evidovaná v objeme 676
tis. Sk (pokles o 169 tis. Sk), z toho u právnických osôb a podnikateľov 296 tis. Sk. Za rok 2005 sú
evidované pohľadávky v objeme 633 tis. Sk voči fyzickým osobám (pokles o 65 tis. Sk). Poplatok
za priemyselný odpad, ktorý sa týka právnických osôb a podnikateľov, od 1. 1. 2005 vyberajú
Verejnoprospešné služby Snina. Pohľadávka za rok 2006 je evidovaná v čiastke 572 tis. Sk.
Pohľadávka na poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrokov v sume
384 tis. Sk, čo je na úrovni roku 2005. Tento poplatok bol dňom vstupu SR do EÚ zrušený.
Najväčšie nedoplatky sú zaznamenané u týchto firiem: Piller Jozef (103 tis. Sk – pohľadávka
z roku 1998 a 1999), Zápasnícky klub Technopol (80 tis. Sk), Harmen Gastrocentrum (71 tis. Sk),
Harmen Gastro plus (42 tis. Sk), Jankaj Michal (46 tis. Sk – pohľadávka z roku 1993 a 1994). Ide
o firmy, kde vykonanie daňovej exekúcie v zmysle zákona NR SR č. 511/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov bolo bezvýsledné.
Pohľadávky na poplatku za reklamu sú evidované v čiastke 144 tis. Sk. Tento poplatok bol
taktiež zrušený a jeho vymáhanie rieši právnik. Pohľadávky na dani za psa sú evidované v čiastke
33 tis. Sk. Pohľadávka na dani za užívanie verejného priestranstva je evidovaná v
celkovom objeme 37 tis. Sk, z toho za sklápacie garáže 28 tis. Sk. Neplatičom nebude vydané
povolenie na užívanie verejného priestranstva v roku 2007. Od roku 2005 mesto Snina v zmysle
zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach vyberá daň za predajné automaty, nevýherné
hracie prístroje a daň za ubytovanie. Pohľadávka na dani za predajné automaty je 5 tis. Sk, za
nevýherné hracie prístroje je 1 500,- Sk a za ubytovanie 20 840,- Sk.
Výrazný nárast oproti roku 2005 zaznamenali pohľadávky za odpredaj komunálnych bytov
(o 5 304 tis. Sk) a sú evidované v celkovom objeme 8 919 tis. Sk. Ide o predaj bytov na splátky,
preto väčšia časť celkovej pohľadávky je v lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sú
evidované v sume 172 tis. Sk. Voči neplatičom bolo uplatnené exekučné konanie.
Pohľadávku na lokalizačnom poplatku, evidovanú z roku 1992 voči firme IVV s.r.o.
v čiastke 9 tis. Sk, nie je možné odpísať, nakoľko nie je ukončené konkurzné konanie.
Pohľadávky z odpredaja pozemkov sú k 31. 12. 2006 evidované v čiastke 9,7 tis. Sk.
Pohľadávky z odpredaja budov sú zúčtované v objeme 270 tis. Sk. Ide o pohľadávky z odpredaja
výmenníkovej stanice.
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Pohľadávky na
nájomnom za prenajaté
pozemky sa oproti roku 2005 zvýšili o 42 tis. Sk a k 31. 12. 2006 sú evidované v čiastke 481 tis.
Sk, ich vymáhanie rieši právnik. Pohľadávky na nájomnom za nebytové priestory sa oproti roku
2005 zvýšili o 2 950 tis. Sk na úroveň 4 011 tis. Sk k 31. 12. 2006. V rámci tejto čiastky najväčšia
pohľadávka v sume 3 mil. Sk je evidovaná voči Nemocnici Snina, s.r.o., ktorá bude uhradená
v prvých mesiacoch roka 2007. Pohľadávky voči firmám v konkurze predstavujú sumu 384 tis. Sk.
Ide o firmu Sukmont Teplo s.r.o. a Mettriex s.r.o. Pohľadávky na prevádzkových nákladoch voči
firmám, ktoré mali (alebo majú) prenajaté priestory v budove mestského úradu sú evidované
v čiastke 23 tis. Sk, z toho voči firmám v konkurze vo výške 15 tis. Sk (Mettriex s.r.o. a Geodezia
a.s.Prešov).
Mestský úrad Snina eviduje pohľadávku voči Harmanskej Anne v sume 78 tis. Sk za
bezdôvodné obohatenie.
Podľa stavu k 31. 12. 2006 mestský úrad Snina eviduje pohľadávky z neuhradených faktúr
v sume 2 304 tis. Sk, čo je pokles oproti roku 2005 o 156 tis. Sk. V rámci uvedených pohľadávok
je evidovaná pohľadávka na penále voči firme Herkules-Snina-Invest v sume 2 127 tis. Sk,
pohľadávka z roku 1992 za vodné a stočné v sume 80 tis. Sk voči Pillerovi Jozefovi, pohľadávka
voči Boňkovi Petrovi v čiastke 34 tis. Sk za povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
pri prevádzke motorového vozidla a za prenájom dopravného prostriedku, pohľadávka voči firme
Medilab, s.r.o. Snina v čiastke 30 tis. Sk za energie a pohľadávka za vodné a stočné voči firme
SEBYT, s.r.o. vo výške 33 tis. Sk.
Pohľadávky voči rozpočtovým organizáciám predstavujú sumu 2,7 tis. Sk. Ide
o pohľadávky za neodvedené príjmy a budú predmetom vysporiadania v rámci záverečného účtu.
Mestský úrad Snina eviduje poskytnuté zálohy v sume 11 tis. Sk poukázané Slovenskej
pošte a.s. za účelom možnosti využívania poštového úveru.
Keďže Stredisko služieb škole ukončilo svoju činnosť k 31. 8. 2004, pohľadávky
evidované za vykonané práce v čiastke 167 tis. Sk prešli na mesto ako na zriaďovateľa.
Z uvedených pohľadávok bola v roku 2005 odpísaná pohľadávka v sume 78 tis. Sk voči Cirkevnej
ZŠ Snina. Teda k 31. 12. 2006 je evidovaná pohľadávka v čiastke 89 tis. Sk.
Na úseku bytového hospodárstva je evidovaná celková pohľadávka v sume 42 736
tis. Sk. K zníženiu pohľadávky oproti roku 2005 o 1 348 tis. Sk došlo predovšetkým v dôsledku
odpredaja pohľadávok spolu s odpredajom bytových domov.
Pohľadávka voči obyvateľstvu na nájomnom za byty je evidovaná v čiastke 3 970 tis. Sk,
z toho nájomné za byty do roku 2002, keď správcom bytového fondu bola firma Sukmont Teplo
s.r.o., predstavuje čiastku 1 363 tis. Sk a nájomné od roku 2002, keď správcom bytového fondu je
Sebyt s.r.o. a od júla 2004 mestský úrad tvorí sumu 2 369 tis. Sk. Teda za rok 2006 ide o pokles
pohľadávky o 873 tis. Sk. Na nájomnom za byty je evidovaná aj pohľadávka voči firme Sukmont
Teplo s.r.o. v konkurze v sume 238 tis. Sk, z dôvodu vybratého a neodvedeného nájomného za rok
2001, vrátane penále.
Pohľadávka voči obyvateľstvu za služby spojené s užívaním bytu predstavuje sumu 10 925
tis. Sk. Z toho pohľadávky do roku 2002, keď správcom bytového fondu bola firma Sukmont
Teplo s.r.o. tvoria čiastku 5 924 tis. Sk (je tu zaznamenaný pokles o 124 tis. Sk) a pohľadávky od
roku 2002 v správe firmy Sebyt s.r.o. a od júla 2004 v správe mestského úradu 5 001 tis. Sk.
Oproti roku 2005 tieto pohľadávky klesli o 3 765 tis. Sk.
Na úseku bytového hospodárstva sú v pohľadávkach evidované poskytnuté zálohy
dodávateľom energií a Spoločenstvám vlastníkov bytov v objeme 12 533 tis. Sk a budú
predmetom vyúčtovania v máji 2007. Ďalej je tu evidovaná pohľadávka z postúpených
pohľadávok voči Združeniu Rómov pod Vihorlatom v čiastke 56 tis. Sk.
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je evidovaná pohľadávka voči firmám z roku 1992 za teplo v sume 1 389 tis. Sk. Pohľadávka voči
firme Sukmont Teplo s.r.o. prihlásená do konkurzného konania predstavuje čiastku 13 863 tis. Sk.
Záväzky Mestského úradu Snina k 31. 12. 2006 sú evidované v čiastke 34 868 060,10
Sk. K poklesu oproti roku 2005 došlo v dôsledku odúčtovania záväzku voči firme Vihorlat, s.r.o.,
Snina za pozemky na výstavbu Priemyselného parku vrátane dopravného koridoru.
Záväzky voči dodávateľom k 31. 12. 2006 v čiastke 3 471 tis. Sk predstavujú
predovšetkým investičné faktúry v objeme 3 033 tis. Sk. Tieto záväzky sa týkajú Rekonštrukcie ZŠ
Študentská a boli uhradené začiatkom roka 2007 po poukázaní finančných prostriedkov
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Ďalšiu časť záväzkov tvoria faktúry, ktoré boli
doručené na Mestský úrad Snina až v roku 2007, ale vecne súvisia z rokom 2006, preto boli
zúčtované ako záväzky roku 2006. Na bytové hospodárstvo pripadá 167 tis. Sk.
Záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z tvorby sociálneho fondu sú k 31.12. 2006
evidované v čiastke 140 tis. Sk. Prijaté zálohy za prekopávky sú vykazované v čiastke 32 tis. Sk
a záväzky vyplývajúce z miezd za december 2006 v čiastke 2 524 tis. Sk.
Zníženie záväzkov o 3 850 tis. Sk bolo zaznamenané u záväzkov k účtu cudzích
prostriedkov, kde je evidované predplatené nájomné za byty na sídl. Komenského a stav záväzkov
k účtu cudzích prostriedkov ku koncu roka 2006 je 5 742 tis. Sk.
Úverové zaťaženie mesta k 31. 12. 2006 predstavuje čiastku 10 510 tis. Sk. Mesto Snina
eviduje tri nesplatené bankové úvery. Prvý úver vo výške 9 600 000,- Sk mesto získalo v roku
2003 na realizáciu akcie Rozvoj mikroregiónu Rybníky. Výška nesplateného úveru k 31. 12. 2006
predstavuje čiastku 3 360 000,- Sk, pričom mesačná splátka úveru je vo výške 160 000,- Sk (12
splátok je zaúčtovaných na účte 281 v sume 1 920 000,- Sk, ktoré mesto splatí v roku 2007,
zostávajúca nesplatená čiastka je evidovaná na účte 951 vo výške 1 440 000,- Sk). Úver je splatný
25. 9. 2008. Mesto Snina ručí budovou mestského kultúrneho strediska v čiastke 50 830 000,- Sk.
Druhý úver vo výške 6 654 000,- Sk mesto získalo v roku 2005 na realizáciu akcie Rekonštrukcia
výrobných hál – Snina. Výška nesplateného úveru k 31. 12. 2006 predstavuje čiastku 4 786 160,Sk, pričom mesačná splátka úveru je vo výške 116 740,- Sk (12 splátok je zaúčtovaných na účte
281 v sume 1 400 880,- Sk, ktoré mesto splatí v roku 2007, zostávajúca nesplatená čiastka je
evidovaná na účte 951 vo výške 3 385 280,- Sk). Úver je splatný 25. 5. 2010. Mesto ručí budovou
mestského kultúrneho strediska v čiastke 50 830 000,- Sk. Tretí úver vo výške 3 700 000,- Sk
mesto získalo taktiež v roku 2005 na nákup univerzálneho vozidla na čistenie chodníkov. Výška
nesplateného úveru k 31. 12. 2006 predstavuje čiastku 2 363 600,- Sk, pričom mesačná splátka
úveru je vo výške 102 800,- Sk (12 splátok je zaúčtovaných na účte 281 v sume 1 233 600,- Sk,
ktoré mesto splatí v roku 2007, zostávajúca nesplatená čiastka je evidovaná na účte 951 vo výške
1 130 000,- Sk). Úver je splatný 25. 11. 2008. Mesto ručí bianko zmenkou.
Na úseku bytového hospodárstva sú evidované aj záväzky z predpísaných záloh na rok
2006 za služby spojené s užívaním bytov v objeme 12 449 tis. Sk a budú predmetom vyúčtovania
v roku 2007.
Pohľadávky a záväzky Mestského úradu Snina sú prezentované v tabuľke č. 11.

Hospodárenie škôl a školských zariadení zriadených mestom
Podľa stavu k 31. 12. 2006 má mesto Snina v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5
základných škôl, 6 materských škôl, centrum voľného času a základnú umeleckú školu. Uvedené
organizácie boli zriadené ako rozpočtové organizácie.
Príjmová časť rozpočtu týchto organizácií bola splnená na 105,4 %, čo v absolútnom
vyjadrení predstavuje čiastku 4 566 tis. Sk pri plánovanom rozpočte 4 332 tis. Sk. Najväčší
objem príjmov bol zinkasovaný z poplatkov zo školného v čiastke 1 444 tis. Sk. Ide o príjmy
vyberané materskými školami, základnými školami za činnosť školských klubov detí, základnou
umeleckou školou a centrom voľného času. Príjmy zo stravného cudzích stravníkov boli
inkasované v sume 214 tis. Sk, príjmy z prenájmu priestorov škôl v čiastke 744 tis. Sk, úroky vo
výške 12 tis. Sk, príjmy z predaja prebytočného majetku v sume 9 tis. Sk (z toho ZŠ Študentská 8 tis. Sk, ZŠ Komenského – 1 tis. Sk), príjmy z náhrad poistného plnenia obdržala ZŠ 1. mája
v čiastke 40 tis. Sk a MŠ Budovateľská v čiastke 9 tis. Sk, ostatné príjmy sú evidované v sume
67 tis. Sk a príjmy z dobropisov a refundácie v sume 187 tis. Sk. Školy a školské zariadenia
evidujú príjmy z grantov v čiastke 1 467 tis. Sk. Tieto prostriedky boli vyberané od rodičov
stravníkov v školských jedálňach ako príspevok na úhradu prevádzkových nákladov.
Školy a školské zariadenia obdržali aj prostriedky štátneho rozpočtu. ZŠ 1. mája a ZŠ
P.O. Hviezdoslava uzatvorili dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnanie
znevýhodneného uchádzača, čím ZŠ 1. mája obdržala finančné prostriedky v objeme 150 tis. Sk
a ZŠ P. O. Hviezdoslava 45 tis. Sk. ZŠ Budovateľská, MŠ Budovateľská a MŠ Čsl. armády
zamestnali pracovníkov na absolventskú prax a získali prostriedky z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v celkovej čiastke 10 tis. Sk. Prostriedky na organizovanie súťaží a olympiád
obdržala ZŠ P. O. Hviezdoslava v čiastke 11 tis. Sk a Centrum voľného času v sume 57 tis. Sk.
ZŠ P. O. Hviezdoslava získala aj prostriedky z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
v sume 100 tis. Sk na nákup počítačov a modernizáciu počítačovej siete.
Prehľad o vlastných príjmoch škôl a školských zariadení je uvedený v tabuľke č. 8.
Bežné výdavky týchto rozpočtových organizácií v roku 2006 dosiahli čiastku 104 362 tis.
Sk (vrátane výdavkov na školské potreby a motivačný príspevok), z toho výdavky základných
škôl predstavovali čiastku 64 866 tis. Sk, školských klubov detí 3 810 tis. Sk, materských škôl
18 115 tis. Sk, školských jedální 7 917 tis. Sk, základnej umeleckej školy 7 649 tis. Sk, centra
voľného času 1 240 tis. Sk a výdavky na motivačný príspevok a školské potreby 765 tis. Sk. Na
úhradu týchto výdavkov boli použité prostriedky z Krajského školského úradu v objeme 63 282
tis. Sk, z Ministerstva kultúry na administráciu kultúrnych poukazov v sume 12 tis. Sk, z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v čiastke 765 na úhradu motivačného príspevku a školských
potrieb pre sociálne odkázané deti. Ďalej boli použité prostriedky z rozpočtu mesta v sume
36 192 tis. Sk a príjmy škôl a školských zariadení v sume 4 114 tis. Sk (celkové príjmy sú
evidované v čiastke 4 566 tis. Sk, z toho 451 tis. Sk bolo použitých na financovanie kapitálových
výdavkov, 4 114 tis. Sk na financovanie bežných výdavkov a 1 tis. Sk zostalo k 31. 12. 2006 na
účtoch škôl a školských zariadení).
Kapitálové výdavky škôl a školských zariadení sú zúčtované v objeme 4 225 tis. Sk. Na
prefinancovanie uvedenej čiastky boli použité vlastné príjmy škôl a školských zariadení
v objeme 451 tis. Sk a prostriedky mesta vo výške 3 774 tis. Sk. Tieto prostriedky boli použité na
rekonštrukciu sociálnych zariadení a výstavbu bezbariérového prístupu v MŠ Československej
armády v čiastke 190 tis. Sk, rekonštrukciu strechy na MŠ Budovateľská v sume 446 tis. Sk,
výmenu okien a nákup zabezpečovacieho zariadenia na MŠ Palárikova v čiastke 346 tis. Sk,
nákup zabezpečovacieho zariadenia a elektrického sporáka v MŠ Duk. hrdinov v sume 130 tis.
Sk, vyregulovanie vykurovacej sústavy v MŠ Kukučínova v sume 204 tis. Sk, klimatizáciu
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elektrickej panvice v ZŠ Komenského v sume 405 tis. Sk, rekonštrukciu podlahy v školskej
jedálni na ZŠ P.O.Hviezdoslava v čiastke 350 tis. Sk, rekonštrukciu bleskozvodov a strechy nad
telocvičňou na ZŠ Budovateľská v čiastke 314 tis. Sk, výstavbu miniihriska pri ZŠ Budovateľská
v sume 700 tis. Sk, výmenu okien v školskom klube detí na ZŠ Študentská v čiastke 345 tis. Sk,
rekonštrukciu sociálnych zariadení a vybavenie jazykovej učebne na ZŠ 1. mája v sume 350 tis.
Sk a výmenu okien, dverí, zriadenie nahrávacieho štúdia, nákup akordeónu a počítača na
Základnej umeleckej škole v čiastke 445 tis. Sk.
Prehľad o výdavkovej časti rozpočtu s členením na mzdy, odvody, tovary a služby
a kapitálové výdavky je prezentovaný v tabuľke č. 9 a v rozpise k tabuľke č. 9.
Pohľadávky škôl a školských zariadení sú k 31. 12. 2006 evidované v celkovej čiastke
38 tis. Sk, z toho pohľadávky za školné v materských školách, školských kluboch detí
a v základnej umeleckej škole predstavujú čiastku 6 tis. Sk a pohľadávky z nedoplatkov
v školských jedálňach 32 tis. Sk.
Celkové záväzky k 31. 12. 2006 predstavujú sumu 9 711 tis. Sk. Z tejto sumy 80 %
predstavujú záväzky vyplývajúce z miezd za 12/06 (v absolútnom vyjadrení 7 800 tis. Sk).
Záväzky voči dodávateľom sú evidované v celkovej výške 1 124 tis. Sk, z toho v materských
školách 173 tis. Sk (všetky v lehote splatnosti), v základných školách 634 tis. Sk (v tom po
lehote splatnosti 284 tis. Sk), na centre voľného času 14 tis. Sk (v lehote splatnosti)
a v školských jedálňach 303 tis. Sk (v tom po lehote splatnosti 39 tis. Sk). Záväzky voči
zamestnancom vyplývajúce so sociálneho fondu predstavujú čiastku 520 tis. Sk, preplatky
v školských jedálňach 266 tis. Sk a záväzky voči zriaďovateľovi 1 tis. Sk z titulu nevyčerpaných
príjmov, ktoré zostali na účtoch škôl a školských zariadení k 31.12.2006.
Pohľadávky a záväzky škôl a školských zariadení sú prezentované v tabuľke č. 10.

Hospodárenie s prostriedkami mimorozpočtových fondov
Mesto Snina využilo možnosti podľa § 7, ods. 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zriadilo mimorozpočtové fondy, ktoré sú dotované
účelovými prostriedkami a prerozdeleným prebytkom hospodárenia. Ide o tieto fondy:
Cestný fond bol zriadený na základe zákona NR SR č. 374/1994 Z. z. za účelom
financovania výstavby a údržby miestnych komunikácií. Na začiatku roka 2006 zostatok
finančných prostriedkov na cestnom fonde tvoril čiastku 34 722,- Sk. V hodnotenom roku
fond nebol dotovaný prerozdeleným prebytkom hospodárenia. V priebehu roka 2006 bol
v plnom rozsahu použitý na financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií a bol zrušený.
Fond rozvoja bývania bol zriadený za účelom kumulácie finančných prostriedkov
určených na výstavbu nových mestských bytov, rekonštrukciu existujúceho bytového fondu
mesta a splátku úveru súvisiaceho s výstavbou a rekonštrukciou bytového fondu. K 1. 1. 2006
zostatok finančných prostriedkov na tomto účte bol evidovaný v sume 5 054 912,75 Sk.
V hodnotenom roku bol fond rozvoja bývania dotovaný čiastkou 2 325 574,- Sk
z prerozdeleného prebytku hospodárenia za rok 2005. Ku koncu roka 2006 bol na účte fondu
rozvoja bývania evidovaný zostatok finančných prostriedkov v sume 7 516 176,29 Sk.
Rezervný fond mesta je zriadený v zmysle § 15 ods. 4 zákona NR SR č. 383/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Hlavným zdrojom rezervného fondu je minimálny ročný prídel
vo výške 10 % z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka.
Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka bol evidovaný v sume
5 614 636,31 Sk. Prídel z prerozdeleného prebytku hospodárenia za rok 2005 bol schválený
v objeme 22 560 tis. Sk. V priebehu roka 2006 boli prevedené finančné prostriedky v čiastke
92 tis. Sk na nákup projektov na Nový cintorín (tieto prostriedky neboli použité a sú vykázané
v prebytku hospodárenia za rok 2006).
Ku koncu hodnoteného obdobia zostatok finančných prostriedkov na účte rezervného
fondu sa eviduje v sume 28 584 137,49 Sk.
Osobitný fond na vytvorenie účelovej finančnej rezervy určenej na zabezpečenie
rekultivácie zaplnenej skládky TKO a jej následné monitorovanie bol zriadený v roku 2002
v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výška prostriedkov na tomto účte k 1. 1. 2006
bola evidovaná v sume 4 686 611,80 Sk. V priebehu roka 2005 bol tento účet zrušený
a finančné prostriedky boli prevedené na osobitný účet Verejnoprospešných služieb Snina ako
prevádzkovateľa skládky TKO. Na základe údajov a výpočtov prevádzkovateľa skládky za
množstvo uloženého odpadu v roku 2006 bolo na tento účet odvedených 1 236 061,- Sk.
K 31. 12. 2006 je zostatok finančných prostriedkov na tomto účte evidovaný v objeme
5 927 885,35 Sk.
Okrem horeuvedených účelových fondov mestský úrad spravuje fondové účty na
úseku bytového hospodárstva. Ide o účty fondu údržby bytových domov. K 31. 12. 2006
išlo o účty:
− fond údržby bytového domu na Ulici Komenského č. 2660 so zostatkom 17 295,18 Sk,
− fond údržby bytového domu na Ulici Komenského č. 2661 so zostatkom 62 246,18 Sk,
− fond údržby bytového domu na Ulici Komenského č. 2665 so zostatkom 18 086,57 Sk.

Bilancia aktív a pasív
V zmysle § 17 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov
bola vykonaná účtovná závierka Mestského úradu Snina a jednotlivých rozpočtových
a príspevkovej organizácie mesta. V zmysle § 29 a 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov v jednotlivých organizáciách. Zároveň bola vykonaná
sumarizácia majetku mesta.
Podľa stavu k 31. 12. 2006 bol evidovaný majetok mesta Snina (aktíva) v obstarávacej
hodnote 1 645 685 978,13 Sk a zostatkovej hodnote 1 215 570 407,56 Sk v členení:
dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok
zásoby
pohľadávky
finančný majetok
prechodné účty aktív

obstarávacia hodnota
3 284 548,20 Sk
1 338 077 031,61 Sk
132 807 000,00 Sk
3 496 960,24 Sk
69 976 126,66 Sk
98 017 566,42 Sk
26 745,00 Sk

zostatková hodnota
1 075 162,00 Sk,
910 170 847,24 Sk,
132 807 000,00 Sk,
3 496 960,24 Sk,
69 976 126,66 Sk,
98 017 566,42 Sk,
26 745,00 Sk.

Majetok mesta Snina vzrástol oproti roku 2005 o 197 mil. Sk v obstarávacej hodnote
a to predovšetkým v dôsledku realizácie projektu Rekonštrukcia výrobných hál – Snina
a prevodu akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti do majetku mesta.
Majetok mesta Snina je na strane pasív krytý vlastnými zdrojmi v objeme
1 164 780 440,96 Sk a cudzími zdrojmi v čiastke 50 789 966,60 Sk. V rámci cudzích zdrojov
úverové zaťaženie mesta predstavuje sumu 10 509 760,- Sk.
Majetok s obstarávacou cenou do 30 tis. Sk je zachytený v podsúvahovej evidencii.
V zmysle postupov účtovania je v tejto evidencii vedený aj založený majetok, majetok vo
výpožičke, budovy bez listu vlastníctva, poskytnuté záruky, premlčané záväzky, odpísané
pohľadávky a súdne spory aktívne a pasívne. Čo sa týka poskytnutých záruk mesto Snina ručí
za záväzky firmy Tenergo Brno a.s. vo výške 399 tis. Sk do 28. 2. 2007 a firmy ALCO
Slovakia a.s. Snina vo výške 620 tis. Sk, ktoré boli splatné 12. 12. 2006. Firma ALCO
Slovakia, a.s. však uvedené finančné prostriedky neuhradila.
Majetok mesta Snina je v správe jednotlivých organizácií zriadených mestským
zastupiteľstvom nasledovne:
obstarávacia hodnota
mestský úrad
mestské kultúrne stredisko
verejnoprospešné služby
školy a školské zariadenia
nemocnica s poliklinikou

966 119 554,07 Sk
52 413 469,62 Sk
417 119 202,51 Sk
210 004 198,74 Sk
29 553,19 Sk

zostatková hodnota
788 772 062,84 Sk,
31 488 178,32 Sk,
264 286 340,71 Sk,
130 994 272,50 Sk,
29 553,19 Sk.

Prehľad o jednotlivých zložkách majetku mesta Snina, o vlastných a cudzích zdrojoch
krytia tohto majetku, v správe mestských organizácií je zachytený v tabuľke č. 12
v obstarávacej hodnote a v tabuľke č. 13 v zostatkovej hodnote.

