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Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2006 schválený uznesením MsZ č. 707/2005 dňa
15. 12. 2005 bol v priebehu I. polroka 2006 upravený päťkrát.
Mesto Snina svoje hospodárenie k 30. 6. 2006 skončilo s celkovým prebytkom 34 641 tis.
Sk, z toho prebytok mestského úradu predstavuje čiastku 24 210 tis. Sk, verejnoprospešných služieb
404 tis. Sk, mestského kultúrneho strediska 166 tis. Sk a zostatky na účtoch škôl a školských
zariadení k 30. 6. 2006 boli evidované v sume 9 861 tis. Sk.
Za hodnotené obdobie príjmy bežného rozpočtu boli splnené na 53,1 % (tabuľka č. 2), čo
v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 130 325 tis. Sk. Nižšie ako 50 %-né plnenie je
zaznamenané iba na položke pokút a penále. V rámci bežných príjmov podstatnú časť tvoria príjmy
zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (63
126 tis. Sk) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného
výkonu štátnej správy (38 183 tis. Sk). Príjmy Verejnoprospešných služieb Snina sú v hodnotenom
období evidované v čiastke 5 489 tis. Sk (z toho z Recyklačného fondu 1 484 tis. Sk), Mestského
kultúrneho strediska Snina v sume 923 tis. Sk a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta v sume 2 500 tis. Sk.
Výdavková časť bežného rozpočtu je splnená na 46,8 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom
vyjadrení predstavuje čiastku 99 744 tis. Sk. Z tejto čiastky výdavky Verejnoprospešných služieb
Snina predstavovali čiastku 21 101 tis. Sk, výdavky Mestského kultúrneho strediska sumu 3 128 tis.
Sk a výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta čiastku 33 478 tis. Sk.
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu možno hodnotiť ako priaznivé.
Príjmy kapitálového rozpočtu predstavujú v absolútnom vyjadrení 39 263 tis. Sk, čo je
plnenie rozpočtu na 29,7 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja budov boli zinkasované v sume 8 770
tis. Sk (ide predovšetkým o prostriedky z predaja výmenníkových staníc a detských ambulancií).
Príjmy z predaja bytov predstavovali čiastku 1 877 tis. Sk, príjmy z predaja pozemkov 1 202 tis. Sk
a príjmy z predaja automobilov VPS 105 tis. Sk. V rámci kapitálových grantov a transferov v sume
27 309 tis. Sk mesto obdržalo prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich so separovaným zberom
v čiastke 2 851 tis. Sk, na Rekonštrukciu výrobných hál – Snina v sume 24 021 tis. Sk a doplatok na
Rekonštrukciu MŠ Perečínska v čiastke 437 tis. Sk.
V rámci výdavkovej časti kapitálového rozpočtu (tabuľka č. 5) bol zrealizovaný nákup
ďalšej hlasovacej jednotky v sume 32 tis. Sk, nákup motorového vozidla v čiastke 442 tis. Sk, bola
uhradená projektová dokumentácia na Revitalizáciu námestia Centrum v sume 628 tis. Sk, boli
uhradené práce na Rekonštrukcii výrobných hál – Snina v čiastke 27 752 tis. Sk, boli vykúpené
pozemky na Nový cintorín v sume 69 tis. Sk, bola poskytnutá dotácia pre Nemocnicu s.r.o. v sume
400 tis. Sk, pre SČK v čiastke 200 tis. Sk, bola obstaraná socha Jána Pavla II. v čiastke 400 tis. Sk,
kamera do zvukového štúdia v sume 50 tis. Sk, zabezpečovacie zariadenia MŠ vo výške 50 tis. Sk,
rekonštrukcie MŠ v sume 270 tis. Sk, projektová dokumentácie na futbalové mini-ihrisko v sume
36 tis. Sk a boli uhradené kapitálové výdavky v rámci rozpočtu VPS v čiastke 7 552 tis. Sk.
Celkovo bola výdavková časť kapitálového rozpočtu splnená iba na 22,6 %.
Príjmová časť finančných operácií je splnená na 45,2 % (tabuľka č. 6). Ide o zostatok
úveru z roku 2005 na Rekonštrukciu výrobných hál – Snina v sume 4 797 tis. Sk, zostatky
účelových prostriedkov v čiastke 31 tis. Sk, prevod prostriedkov z cestného fondu v sume 34 tis. Sk
a z rezervného fondu v čiastke 93 tis. Sk. Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky
prijatých úverov v sume 2 277 tis. Sk (tabuľka č. 7).
V tabuľkách č. 8, 9 a 10 je uvedený prehľad o príjmoch, výdavkoch, pohľadávkach a
záväzkoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tabuľka č. 11 uvádza
prehľad o pohľadávkach a záväzkoch Mestského úradu Snina. Hodnotenie plnenia rozpočtu
Verejnoprospešných služieb Snina, Mestského kultúrneho strediska Snina a Nemocnice
s poliklinikou Snina je samostatnou súčasťou tejto správy.

