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Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: 28.06.2018
Číslo poradia:

K bodu:

Záverečný účet mesta Snina za rok 2017

Predkladá:
Ing. Štefan Milovčík

Návrh uznesenia:

primátor

v prílohe

Na základe:
§ 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Stanovisko hlavného kontrolóra:
v prílohe

Správa audítora:
v prílohe

Spracoval:
Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia,
v spolupráci s vedúcimi oddelení MsÚ
a pracovníkmi MKOS,
za školstvo Ing. Gabriela Nemčíková

Snina máj 2018
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Návrh uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Snine k záverečnému účtu mesta Snina za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta,
b) správu audítora,
schvaľuje
a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) záverečný účet mesta Snina za rok 2017,
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2017 a jeho zmenami:
− z prebytku bežného rozpočtu vo výške 277 630,97 €,
− z príjmových finančných operácií vo výške 856 779,13 €,
d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a zostatku finančných
prostriedkov k 31. 12. 2017 takto:
− nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu Prešov na dopravné vo výške 179,13
€ použiť do 31.3.2018,
− nevyčerpané prostriedky z dotácie na Domov pokojnej staroby za neobsadené miesta vrátiť
Úradu vlády SR do 31.3.2018 v sume 3 766,16 €,
− zostávajúcu čiastku v sume 233 906,75 € previesť do rezervného fondu,
− prostriedky účtu podnikateľskej činnosti vo výške 13 713,66 € previesť do rezervného
fondu.
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ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SNINA
ZA ROK 2017
V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy”) mesto Snina spracovalo údaje o hospodárení za rok
2017 do záverečného účtu mesta Snina.

Rozpočet mesta za rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2017.
Mesto Snina 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. Pôvodný rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie mesta sa riadilo schváleným rozpočtom na rok 2017. Rozpočet mesta bol
schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.02.2017 uznesením č. 294/2017. Zmeny rozpočtu
počas roka 2017 boli prijaté uznesením mestského zastupiteľstva takto:
- prvá zmena dňa 29.06.2017 uznesením MsZ č. 346/2017,
- druhá zmena dňa 11.09.2017 uznesením MsZ č. 380/2017,
- tretia zmena dňa 14.12.2017 uznesením MsZ č. 409/2017,
- štvrtá zmena dňa 29.12.2017 rozpočtovým opatrením primátora.

Rozpočet mesta k 31.12.2017

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy MsÚ
Kapitálové príjmy MsÚ
Finančné príjmy MsÚ
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky MsÚ
Kapitálové výdavky MsÚ
Finančné výdavky MsÚ
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie mesta

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

13 351 512

13 806 327

11 972 247
260 000
775 881
343 384
13 351 512

12 182 785
261 135
891 559
470 848
13 787 327

5 748 291
1 477 322
555 000
5 570 899
0

5 865 593
1 364 344
555 000
6 002 390
+19 000
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Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
Bežný rozpočet
Bežné príjmy spolu
z toho:
príjmy Mestského úradu
príjmy Mestského kultúrneho a osvetového strediska
príjmy škôl a školských zariadení
Bežné výdavky spolu
z toho:
výdavky Mestského úradu
výdavky Mestského kultúrneho a osvetového strediska
výdavky škôl a školských zariadení
Prebytok bežného rozpočtu
Mimorozpočtové príjmy
Mimorozpočtové výdavky
Kapitálový rozpočet
Kapitálové prímy
z toho:
príjmy Mestského úradu
Kapitálové výdavky
z toho:
výdavky Mestského úradu
výdavky Mestského kultúrneho a osvetového strediska
výdavky škôl a školských zariadení
Schodok kapitálového rozpočtu

Skutočnosť
12 695 102,91
12 220 116,41
160 611,18
314 375,32
11 686 051,93
5 693 636,80
541 859,36
5 450 555,77
1 009 050,98
365 543,79
352 213,98

250 131,37
250 131,37
1 384 541,47
1 371 476,36
0,00
13 065,11
1 134 410,10

Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy
Prebytok bežného rozpočtu
Schodok kapitálového rozpočtu
Schodok rozpočtu
Finančné operácie
príjmy finančných operácií
výdavky finančných operácií
Prebytok finančných operácií
Príjmové operácie mimorozpočtové
Výdavkové operácie mimorozpočtové
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta

1 009 050,98
1 134 410,10
125 359,12

882 244,21
519 033,05
363 211,16
1 172,63
586,39
+ 237 852,04
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Zostatky peňažných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2017
Mestský úrad Snina
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Školy a školské zariadenia
Zostatky spolu

+ 237 891,41
0,18
39,19
+ 237 852,04

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta
I.

Prebytok bežného rozpočtu – použitie

+ 1 009 050,98 €

1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2017

- 277 630,97 €

2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2017

- 519 021,05 €

3. nevyčerpané prostriedky z dotácie na Domov pokojnej staroby za
neobsadené miesta v roku 2017 vrátiť na Úrad vlády Slovenskej republiky
v roku 2018

- 3 766,16 €

4. nevyčerpané prostriedky na dopravné z Okresného školského úradu v Prešove
použiť v roku 2018

- 179,13 €

5. prostriedky príjmových finančných operácií z roku 2016

+ 25 453,08 €

Zostatok prebytku bežného rozpočtu
II . Schodok kapitálového rozpočtu – vyrovnanie

233 906,75 €
- 1 134 410,10 €

1. z prebytku bežného rozpočtu

+ 277 630,97 €

2. z príjmových finančných operácií

+ 856 779,13 €

III. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta

237 852,04 €

1. nevyčerpané prostriedky na dopravné z Okresného školského úradu v Prešove
použiť v roku 2018

179,13 €

2. nevyčerpané prostriedky z finančného príspevku na Domov pokojnej
staroby vrátiť na Úrad vlády Slovenskej republiky
6. zostatok prebytku bežného rozpočtu previesť do rezervného fondu
IV. Zostatok účtu podnikateľskej činnosti previesť do rezervného fondu

3 766,16 €
233 906,75 €
13 713,66 €
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V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet
mesta na rok 2017 zostavený v členení na:
-

bežný rozpočet /bežné príjmy a bežné výdavky

-

kapitálový rozpočet /kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

-

finančné operácie.

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 294/2017 zo
dňa 14.02.2017. Zmeny rozpočtu počas roka 2017 boli prijaté uznesením mestského zastupiteľstva
takto:
- prvá zmena dňa 29.06.2017 uznesením MsZ č. 346/2017,
- druhá zmena dňa 11.09.2017 uznesením MsZ č. 380/2017,
- tretia zmena dňa 14.12.2017 uznesením MsZ č.409/2017,
- štvrtá zmena dňa 29.12.2017 rozpočtovým opatrením primátora.
Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové
vymedzenie, spôsob a termín predkladania informácií z účtovníctva na účely hodnotenia rozpočtu
verejnej správy došlo k zmenám vykazovania rozpočtu v tom zmysle, že do výkazov o rozpočte
FIN-1-12 sa uvádzajú aj mimorozpočtové finančné prostriedky. Uvedený výkaz sumarizuje
dosiahnuté rozpočtové výsledky, pričom údaje rozpracované v záverečnom účte sú v súlade s
výkazom. Za mimorozpočtové finančné prostriedky sa považujú príjmy za stravné v školských
jedálňach, nákup potravín v stravovacích zariadeniach, prijaté a vrátené zábezpeky napr. v rámci
procesov obstarávania, bytového hospodárstva a podnikateľská činnosť. Mimorozpočtové
prostriedky neovplyvňujú tvorbu rozpočtového hospodárskeho výsledku.
Mesto Snina hospodárilo v roku 2017 s plánovaným prebytkovým rozpočtom 19 000 € pri
celkových príjmoch 13 806 327 € a výdavkoch 13 787 327 €.
V rámci bežného rozpočtu mesto hospodárilo so skutočným prebytkom v sume 1 009 050,98
€. Schodok kapitálového rozpočtu je evidovaný v sume 1 134 410,10 €. Na úhradu schodku boli
použité príjmové finančné operácie (prostriedky z minulých rokov, úvery a rezervný fond) a
prebytok bežného rozpočtu, ktorý podľa § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je možné v príslušnom rozpočtovom roku použiť na krytie schodku kapitálového
rozpočtu.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2017 v rámci bežného a kapitálového
rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 237 852,04 €, zostatok
účelovo určených prostriedkov na použitie v roku 2018 je vo výške 179,13 €, prostriedky vo výške
3 766,16 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.
Na pridelenie do rezervného fondu je určená suma 233 906,75 € a z podnikateľskej činnosti
13 713,66 €.
Súčasťou záverečného účtu je „Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Snina
na rok 2017“ – č. 3, v ktorej je spracované plnenie rozpočtu mesta za rok 2017 podľa jednotlivých
programov.
Bilancia rozpočtu mesta Snina je prezentovaná v tabuľke č. 1.
Jednotlivé časti rozpočtu mesta boli v roku 2017 splnené nasledovne:

BEŽNÝ ROZPOČET
Bežný rozpočet na rok 2017 bol schválený ako prebytkový s plánovaným prebytkom
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996 441 €, s plánovanými príjmami v objeme 12 315 631 € a plánovanými výdavkami v objeme
11 319 190 €. Po úpravách boli schválené príjmy bežného rozpočtu výške 12 653 633 €, výdavky
vo výške 11 853 883 € a prebytok bežného rozpočtu v sume 799 750 €.
Skutočný prebytok bežného rozpočtu za rok 2017 je 1 009 050,98 € pri skutočných príjmoch
12 695 102,91 € a výdavkoch 11 686 051,93 €.
PRÍJMY

Spolu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

12 315 631

12 653 633

Skutočnosť

12 695 102,91

Percento
plnenia

100,3

Príjmová časť bežného rozpočtu bola splnená na 100,3 %. Z celkového objemu skutočných
príjmov 12 695 102,91 € tvorili granty a transfery zo štátneho rozpočtu 26,4 %, daň z príjmov
fyzických osôb 53,0 % a 20,6 % tvorili vlastné príjmy. Prehľad o príjmovej časti bežného rozpočtu
je uvedený v tabuľke č. 2.
Schválený
rozpočet
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Dane z príjmov a kapitálového majetku
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej
111003 činnosti

Upravený Skutočnosť
rozpočet

Percento
plnenia

6 602 953

6 651 953

6 733 284,68

101,2

6 602 953

6 651 953

6 733 284,68

101,2

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 v znení neskorších predpisov je
výnos dane príjmom rozpočtu obce. Výnos sa rozdeľuje v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:
23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka
32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do
veľkostnej kategórie
40 % podľa prepočítaného počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
5 % podľa počtu obyvateľov, ktorí dovŕšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce
k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
K 31.12.2017 mesto Snina dosiahlo príjem z výnosu dane z príjmov v čiastke 6 733 284,68
€, čím bol rozpočet splnený na 101,2 %. Oproti roku 2016 došlo v tejto položke bežných príjmov
k nárastu o 369 552,78 €.
Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet rozpočet

121

Daň z nehnuteľností

Z pozemkov
121002 Zo stavieb
121003 Z bytov
121001

spolu

Percento
plnenia

624 953

624 953 600 563,16

96,1

68 301
494 825
61 827

68 301 62 142,68
494 825 472 161,77
61 827 66 258,71

91,0
95,4
107,2

Mesto Snina ako správca dane zinkasovalo z dane z nehnuteľností 600 563,16 €, čo
predstavuje 96,1 % plnenie plánovaného rozpočtu.
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Mesto Snina k 31.12.2017 eviduje 6 531 daňovníkov, z toho 159 právnických osôb a 6 372
fyzických osôb (oproti roku 2016 nárast o 74 daňovníkov, a to u fyzických osôb).
Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet rozpočet

133

Dane za špecifické služby

spolu

Za psa
133003 Za nevýherné hracie prístroje
133004 Za predajné automaty
133001

390 150

Percento
plnenia

390 550 365 894,47

93,7

12 000
50
300

12 000
50
300

11 285,81
0,00
402,00

94,0
0,0
134,0

133006

Za ubytovanie

6 200

6 600

7 469,05

113,2

133012

Za užívanie verejného priestranstva

8 000

8 000

7 664,89

95,8

133013

Za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

340 600 312 822,25

91,8

133013

Za uloženie odpadu

340 600
23 000

23 000

26 250,47

114,1

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 2017 bol schválený
v objeme 390 550 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 365 894,47 €, čím bol rozpočet splnený na
93,7 % . Oproti minulému roku bol príjem nižší o 24 998,19 €.
U dani za psa bola plnenie na 94,0 %, pri plánovanom objeme 12 000 € a skutočnom plnení
11 285,81 €.
U dani za predajné automaty mesto zinkasovalo 402,00 €, a to od štyroch daňových
subjektov a dani za ubytovanie 7 469,05 € od štrnástich daňových subjektov.
Výber dane za užívanie verejného priestranstva bol splnený na 95,8 %, a to vo výške
7 664,89 €. Príjmy za umiestnenie sklápacích garáží sú evidované v sume 5 092,33 € - evidovaných
je 16 subjektov. Príjmy za priestranstvá pre taxi sú evidované v sume 1 458,94 € od troch
daňovníkov, za priestranstvá pre cirkusy, lunaparky a za zariadenia pre poskytovanie služieb spolu
v sume 1 303,92 € od ôsmich daňovníkov.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zinkasovaný v čiastke
312 822,25 € (oproti roku 2016 menej o 26 848,02 €), čo pri plánovanom predpise 340 600 €
predstavuje 91,8 % plnenie. K miestnemu poplatku za odpad bolo v roku 2017 prihlásených 6 699
fyzických osôb (pokles oproti roku 2016 o 5 poplatníkov) a 608 právnických osôb (pokles oproti
roku 2016 o 27 poplatníkov). Komentár k plneniu príjmov a pohľadávkam za odpad je na str.33
v časti „Pohľadávky a prehľad o stave a vývoji dlhu“.
V zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v znení neskorších
predpisov bol zinkasovaný poplatok za uloženie odpadu v čiastke 26 250,47 €, plnenie je na 114,1
%.
Schválený
rozpočet

212

Príjmy z vlastníctva

212002

Z prenajatých pozemkov
Z prenajatých pozemkov (jarmok a iné)
Z prenajatých pozemkov (cintorín)
Z prenajatých budov a nebytových priestov
Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý
(MsKOS)
Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý
(MsKOS)
Z prenájmu Športovej haly

212002
212002
212003
212003
212003
212003

spolu

Upravený Skutočnosť
rozpočet

Percento
plnenia

667 048

684 782

695 875,55

101,6

79 300
12 000
23 500
380 000

79 300
12 000
23 500
390 000

80 347,20 101,3
16 976,52 141,5
26 290,56 111,9
387 355,69
99,3

5 000

7 770

7 729,00

99,5

37 000
12 000

36 515
12 000

35 595,74
16 984,50

97,5
141,5
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Z prenajatých budov v správe škôl a školských
zariadení
212003 Z prenajatých bytov
212004 Z prenajatého hnuteľného majetku (MsKOS)
212004 Z prenajatého hnuteľného majetku

33 048
35 000
200
50 000

212003

36 767
35 000
1 930
50 000

39 247,96
37 768,60
2 079,50
45 500,28

106,7
107,9
107,7
91,0

Príjmy z vlastníctva boli v roku 2017 zinkasované v celkovom objeme 695 875,55 €,
plnenie ročného rozpočtu je 101,6 %. Oproti minulému roku klesli príjmy z vlastníctva o 9 091,09
€, najmä z príjmov z prenájmu pozemkov.
Príjmy z prenajatých pozemkov boli zúčtované v čiastke 80 347,20 €, čo je splnenie
plánovanej príjmu na 101,3 %. K pozemkom je evidovaných 61 nájomných zmlúv. Za prenájom
pozemkov pre jarmok boli zinkasované prostriedky v čiastke 16 976,52 € a prenájom hrobových
miest v čiastke 26 290,56 €.
Príjmy z prenájmu nebytových priestorov v správe MsÚ sú evidované v sume 387 355,69 €,
mesto malo podpísaných 27 nájomných zmlúv. Najvyššie platby nájomného z nebytových
priestorov sú od firmy Teplo GGE s.r.o., kde ročný príjem z nájomného na rok 2017 predstavoval
sumu 120 374,41 €, Nemocnice Snina, s. r. o. s ročným príjmom nájomného 48 400,00 €
a Verejnoprospešných služieb Snina s.r.o., kde ročný príjem z nájomného bol 112 407,00 €.
Príjmy z prenájmu športovej haly boli zinkasované v sume 16 984,50 €, plnenie bolo na
141,5 %, uzatvorených bolo 9 nájomných zmlúv. Platby zo zmlúv boli uhradené v sume 9 148,00 €.
Okrem zmluvne dohodnutých príjmov za prenájom športovej haly boli inkasované aj príjmy
v hotovosti na potvrdenku, a to vo výške 7 836,50 €.
Príjmy z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení boli zinkasované v čiastke
39 247,96 €, plnenie rozpočtu je 106,7 % a z prenájmu v správe MKOS v čiastke 43 324,74 €.
Príjmy z prenajatých bytov boli v roku 2017 zúčtované v čiastke 37 768,60 €, plnenie
rozpočtu je 107,9 %.
Príjmy z prenajatého hnuteľného majetku boli zinkasované v sume 45 500,28 €, a to
v najväčšej sume od Nemocnice Snina, s.r.o. – 13 680,00 € a od Verejnoprospešných služieb Snina,
s. r. o. v sume 28 964,48 €.
Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet rozpočet

Administratívne poplatky - správne
221004 Administratívne poplatky – správne MsÚ
221004 Administratívne poplatky – správne školy
221004

spolu

65 000
65 000
0

65 000
65 000
0

65 294,48
65 294,48
0,00

Percento
plnenia

100,5
100,5
0,0

Príjem z administratívnych poplatkov bol 65 294,48 €, čím bolo dosiahnuté plnenie na
100,5 %. Z tejto čiastky 29 500,- € pripadá na správne poplatky vyberané za umiestnenie výherných
prístrojov a videohier. Zostávajúcu čiastku 35 794,48 € tvoria predovšetkým správne poplatky
vyberané stavebným úradom a kanceláriou prvého kontaktu za overovanie podpisov a listín a za
rybárske lístky.
Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet rozpočet
222003

Pokuty, penále a iné sankcie

spolu

12 000

12 000

11 693,32

Percento
plnenia

97,4

V roku 2017 boli zaplatené pokuty, penále a iné sankcie vo výške 11 693,32 €. Mestská
polícia v rámci blokového konania mestskej polície vybrala pokuty v sume 10 333,00 €. Pokuty
v sume 1 360,32 € boli uložené predovšetkým stavebným úradom, oddelením právnym, správy
majetku a služieb a v priestupkovom konaní Obvodným úradom Humenné.
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Poplatky a platby za služby
spolu
Ostatné príjmy MsÚ (napr.za súťažné podklady a iné

223001 príjmy)
223001
223001
223001
223001
223001
223001
223001
223001
223002
223003
223004
223004

Príjmy z prevádzkových nákladov
Príjmy z prevádzkových nákladov
(MsKOS)
Za opatrovateľskú službu
Príjmy za služby Domov pokojnej staroby
Príjmy BH okrem nájomného
Príjmy z kultúry a knižnice(MsKOS)
Príjmy z kina (MsKOS)
Ostatné príjmy škôl a školských zariadení
Za jasle, materské školy a školské družiny
Za stravné (Domov pokojnej staroby)
Za prebytočný hnuteľný majetok (MsÚ)
Za prebytočný hnuteľný majetok (školy a
šk.zariadenia)

604 230

655 550

656 001,47

100,1

18 000
8 000

18 000
8 000

6 747,75
2 318,99

37,5
29,0

17 000
37 500
180 000
80 000
23 000
35 000
52 065
73 665
80 000
0

19 630
37 500
180 000
80 000
19 750
63 800
68 702
79 358
80 000
810

18 943,31
39 661,00
186 062,09
77 118,33
20 457,90
63 800,05
75 769,17
78 114,34
86 198,54
810,00

96,5
105,8
103,4
96,4
103,6
100,0
110,3
98,4
107,7
100,0

0

0

0,00

0,0

Poplatky a platby za služby boli v roku 2017 zinkasované v objeme 656 001,47 €, plnenie
rozpočtu predstavovalo 100,1 %. Príjmy škôl a školských zariadení boli zúčtované v sume
153 883,51 € - sú to poplatky za materské školy, školské družiny, stravovanie cudzích stravníkov.
Mestský úrad Snina zúčtoval príjmy v čiastke 398 916,70 €. Z tejto čiastky najväčšiu položku tvoria
príjmy za služby v Domove pokojnej staroby vo výške 186 062,09 € a za stravné od ubytovaných
klientov a od cudzích stravníkov v sume 86 198,54 €, príjmy za služby spojené s užívaním bytu
(úhrady od nájomníkov bytov za vodné a stočné, teplo a pod.) v sume 77 118,33 €. V rámci
ostatných príjmov mesto Snina zúčtovalo príjmy v čiastke 6 747,75 €, a to vrátené súdne, exekučné
trovy, príjmy z minulých rokov, preplatky energií za minulé roky, poplatky za súťažné podklady
a pod.
Príjmy z prevádzkových nákladov vyberaných od nájomníkov v priestoroch mesta
predstavovali čiastku 2 318,99 €. Za poskytovanú opatrovateľskú službu mesto Snina zinkasovalo
39 661,00 €. Za prebytočný hnuteľný majetok mesto obdŕžalo finančné prostriedky v objeme
810,00 €.
Príjmy z domu kultúry, knižnice a kina boli zúčtované v sume 103 201,26 €, z toho za
prevádzkové náklady Mestské kultúrne a osvetové stredisko zinkasovalo príjmy v sume 18 943,31
€, príjmy z kultúry a knižnice vo výške 20 457,90 € a príjmy z kina v sume 63 800,05 €.
Schválený
rozpočet
229005

Poplatok za znečistenie ovzdušia

550

Upravený Skutočnosť
rozpočet

550

426,00

Percento
plnenia

77,5

Poplatok za znečistenie ovzdušia bol zinkasovaný v čiastke 426,00 € od piatich subjektov.
Schválený
rozpočet

240

Úroky

242 Z účtov finančného hospodárenia (MsU)
242 Z účtov finančného hospodárenia (MKOS)
Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk.
242 zariadenia)

spolu

Upravený Skutočnosť
rozpočet

Percento
plnenia

348

324

13,26

4,1

300
2

300
2

2,15
1,31

0,7
65,5

46

22

9,80

44,5

Úroky pripísané na bežné účty mestského úradu boli v sume 2,15 €, na účty škôl a školských
zariadení 9,80 €, na účty MKOS 1,31 €.

11
292
292006
292006
292006
292008
292012
292012
292012
292017
292017
292017
292019

Ostatné príjmy
spolu
Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk.
zariadenia)
Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ)
Príjmy z náhrad poistného plnenia (MKOS)
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
Z dobropisov
Z dobropisov (MKOS)
Z dobropisov (školy a školské zariadenia)
Vrátky (školy a školské zariadenia)
Vrátky (MKOS)
Vrátky (MsÚ)
Z refundácie (školy a školské zariadenia)

50 000

142 404

0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0

0
9 262
6 961
50 000
720
1 065
49 826
12 565
371
11 634
0

147 354,33 103,5
38,33
9 843,99
6 960,92
51 993,61
3 340,03
1 064,70
49 414,78
11 651,96
370,95
12 675,06
0,00

0,0
106,3
100,0
104,0
463,9
100,0
99,2
92,7
100,0
108,9
0,0

Ostatné príjmy boli v roku 2017 zúčtované vo výške 147 354,33 €, a to: príjmy z náhrad
poistného plnenia v celkovej čiastke 16 843,24 €, príjmy z výťažkov lotérií v sume 51 993,61
€, z dobropisov pre Mestský úrad Snina v čiastke 3 340,03 €, pre MKOS v čiastke 1 064,70 € a
pre školy a školské zariadenia v sume 49 414,78 €. Z vrátiek obdŕžali školy a školské zariadenia
11 651,96 €, MKOS 370,95 € a Mestský úrad Snina 12 675,06 €. Sú to najmä vrátky od
zdravotných poisťovní.

310

3 298 399

3 425 567

3 418 702,19

99,8

250

4 388

5 288,28

120,5

0

0

0,00

0,0

0

12 747

12 748,01

100,0

3 608

3 608

3 607,80

100,0

457

6 648

6 647,30

100,0

0
0

1 514
28 371

1 514,00
28 370,40

100,0
100,0

0

13 466

13 462,82

100,0

38 846

9 552

9 551,70

100,0

500
5 500

500
2 708

500,00
2 672,60

100,0
98,7

50 000

34 742

31 799,04

91,5

Na terénnu sociálnu prácu
Na nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a
312001 rodinu

49 362

49 362

47 663,20

96,6

35 190

36 990

35 189,37

95,1

Výkon osobitného príjemcu
Dotácia na "Dom pokojnej staroby Snina" z
312001 MPSVaR

2 300

2 300

1 016,75

44,2

245 760

245 760

245 760,00

100,0

2 763 947

2 857 701

2 857 701,00

100,0

311

Bežné granty a transfery

spolu

Granty na rozvoj školstva

Granty MKOS
Z úradu práce na podporu zamestnanosti
312001 (školy)
Z úradu práce na podporu zamestnanosti
312001 (MKOS)
Z úradu práce na podporu zamestnanosti
312001 (MsÚ)
311

312001

Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu-dotácia z
MPSVR

Projekt "Škola otvorená všetkým" pre ZŠ
Budovateľská
Projekt "Škola otvorená všetkým" pre MŠ Čsl.
312012 armády
Z úradu práce na zabezpečenie aktivačnej
312001 činnosti

312012

Projekt MKOS "Vystúpenie hosťujúceho
divadla"

Na školské potreby (školy)
Na stravu sociálne odkázaných detí
312012 (školy)
312012

312001

312001

Na školstvo (prenes.kompet.,asitenti

312012 učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné,odchodné)
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Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre
312012 MŠ)

22 785

23 113

23 113,00

100,0

8 000

7 621

7 621,05

100,0

361

388

387,50

99,9

312012

Na olympiády pre CVČ (školy)

312012

Na vojnové hroby

312012

Na školský úrad

13 735

14 286

14 286,00

100,0

312012

Na stavebný poriadok

18 873

18 762

18 761,82

100,0

877

872

871,52

99,9

1 898

1 885

1 885,26

100,0

8 015

7 960

7 960,16

100,0

145

1 354

1 354,00

100,0

6 697

6 657

6 657,42

100,0

21 293

23 104

23 104,35

100,0

0

9 208

9 207,84

100,0

Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
312012 komunikácie
312012 Na starostlivosť o životné prostredie
312012

Na štátny fond rozvoja bývania

Na register adries
Na hlásenie pobytu občanov a register
312012 obyvateľstva
312012

312012

Na matričnú činnosť

312001

Na voľby

Transfery predstavujú finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
jednotlivých ministerstiev, VÚC resp. iných úradov, určené na prenesený výkon štátnej správy,
alebo sú účelovo viazané na konkrétne výdavky.
Bežné transfery a granty boli v roku 2017 poskytnuté mestu v objeme 3 418 702,19 €.
V roku 2017 boli poskytnuté prostriedky na prenesené kompetencie z Okresného úradu
Prešov, odbor školstva v sume 2 592 289,00 €, na dopravné žiakov vo výške 6 110,00 €, na
mimoriadne výsledky žiakov 2 000,00 €, vzdelávacie poukazy vo výške 42 457,00 €, na odchodné
vo výške 11 794,00 €, na asistentov učiteľov vo výške 64 568,00 €, na dohodovacie konanie vo
výške 88 364,00 €, na učebnice 586,00 €, na školu v prírode 16 800,00 €, na lyžiarsky výcvik
19 992,00 €, na projekty škôl celkovo 41 833,22 €, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
vo výške 12 741,00 €. Na výchovu a vzdelávanie v materských školách mesto obdŕžalo prostriedky
vo výške 23 113,00 €, na súťaže a olympiády vo výške 7 621,05 €, na činnosť školského úradu vo
výške 14 286,00 €, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnanie znevýhodneného
uchádzača vo výške 6 647,30 € pre mestský úrad, pre školy 12 748,01 € a 3 607,80 € pre MKOS, na
školské potreby vo výške 2 672,60 €, na stravné sociálne odkázaných detí vo výške 31 799,04 € a
granty od sponzorov a rodičov boli poskytnuté v sume 5 288,28 €.
V roku 2017 mesto Snina obdŕžalo prostriedky na projekt „Nízkoprahová sociálna služba
pre deti a rodinu“ v sume 35 189,37 € a 1 514,00 € na vybavenie nízkoprahového centra.
Na prevádzku Domova pokojnej staroby mestu bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády
v sume 245 760,00 €. Dotácia je poskytovaná na jedného umiestneného klienta vo výške 320,- € na
mesiac, za neobsadené miesta bola povinnosť mesta dotáciu vrátiť.
Z Ministerstva kultúry SR obdŕžalo mesto Snina na projekt „Vystúpenie hosťujúceho
divadla“ 500,- €.
Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli mestu poskytnuté finančné prostriedky na
zabezpečenie aktivačnej činnosti nezamestnaných občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi, v čiastke
9 551,70 €.
V rámci projektu s Európskym fondom sociálneho rozvoja mesto Snina získalo účelové
prostriedky na terénnu sociálnu prácu v čiastke 47 663,20 €.
Na úpravu vojnových hrobov z 1. a 2. svetovej vojny mesto obdŕžalo 387,50 €, na výkon
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osobitného príjemcu mesto obdŕžalo v roku 2017 sumu 1 016,75 €, na voľby 9 207,84 €.
Na prenesený výkon štátnej správy boli mestu Snina poskytnuté finančné prostriedky
v celkovej výške 60 594,53 €, z toho na stavebný poriadok 18 761,82 €, na špeciálny stavebný úrad
pre miestne a účelové komunikácie v sume 871,52 €, na starostlivosť o životné prostredie v čiastke
1 885,26 €, na register adries 1 354,00 €, na štátny fond rozvoja bývania 7 960,16 €, na hlásenie
pobytu občanov 6 657,42 € a na matričnú činnosť 23 104,35 €.
VÝDAVKY
Schválený
rozpočet

Spolu

Skutočnosť

Upravený
rozpočet

11 319 190 11 853 883

Percento
plnenia

11 686 051,93

98,6

Bežné výdavky v roku 2017 boli čerpané v objeme 11 686 051,93 €, upravený rozpočet
bežných výdavkov bol schválený vo výške 11 853 883 €, čerpanie výdavkov dosiahlo 98,6 %.
Výdavková časť bežného rozpočtu je spracovaná v tabuľke č. 3 a v rozpise podľa položiek
rozpočtovej klasifikácie k tejto tabuľke.
Schválený
rozpočet

01

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

1 743 817

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

1 775 420

1 721 296,71

Percento

plnenia

97,0

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY zahŕňajú výdavky verejnej správy, finančnú
a rozpočtovú oblasť, matričnú činnosť a transakcie verejného dlhu. Celkový upravený rozpočet bol
schválený v sume 1 775 420 €. Skutočné plnenie je vykázané v čiastke 1 723 346,04 € - plnenie na
97,1 %.
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
z toho: - mestský úrad

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 631 - cestovné
632 - energia, voda, komunikácie
633 - materiál
v tom: 633016 - reprezentačné
634-dopravné
635 - údržba
636 - nájomné za prenájom
637 - služby
640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné
- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 631 - cestovné
632 - telekomunikačné služby
633 - materiál
v tom: 633016 - reprezentačné-primátor
633016 – reprezent.-zástupcovia
633016 – reprezent.-MsR,MsZ
634-dopravné
635 - údržba
637 - služby
640 - cena primátora, nem.dávky

spolu 1 657 085
915 010

1 685 259
919 440

1 636 824,18
909 736,90

97,1
98,9

522 760
189 750
200 000
3 800
75 301
25 949
675
7 300
27 600
450
59 600
2 500

519 460
190 980
200 000
1 845
65 702
25 512
675
6 540
50 500
1 796
48 105
9 000

516 864,11
189 858,82
194 026,57
1 842,44
65 559,30
21 529,72
125,35
6 520,30
50 418,26
1 794,96
46 361,59
8 987,40

99,5
99,4
97,0
99,9
99,8
84,4
18,6
99,7
99,8
99,9
96,4
99,9

155 500

165 500

160 183,68

96,8

45 000
30 000
80 000
1 700
1 800
19 990
15 000
750
2 500
5 857

44 640
28 500
90 000
1 700
1 950
28 890
25 000
750
2 500
5 772

43 751,29
28 497,14
87 797,07
843,39
1 901,89
27 692,71
24 863,77
379,28
2 023,30
5 729,77

98,0
100,0
97,6
49,6
97,5
95,9
99,5
50,6
80,9
99,3

0

0

0,00

0,0

50 653
500

51 688
2 360

51 629,31
138,18

99,9
5,9
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- útvar hlavného kontrolóra

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 631 - cestovné
632 - energia, voda, komunikácie
633 - materiál
v tom: 633016 - reprezentačné
637 - služby
640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné
- správa majetku (630 - tovary a služby)
- verejné WC

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné
- na aktivačnú činnosť

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
633 - materiál
634 - dopravné
635 - údržba
637 - služby
640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné
- na terénnu sociálnu prácu

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 631 - cestovné
632 - energia, voda, komunikácie
633 - materiál
634 - dopravné
637 - služby
640 - nemocenské dávky
- projekty ÚPSVaR

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné

48 350

44 850

42 015,84

93,7

32 000
11 950
4 300
500
330

30 000
10 510
4 240
500
430

29 277,93
10 439,39
2 248,52
0,00
426,67

97,6
99,3
53,0
0,0
99,2

620

460

103,08

22,4

75

75

0,00

0,0

2 850
100

2 850
100

1 718,77
50,00

60,3
50,0

383 000
23 340

419 500
23 340

393 706,01
22 319,45

93,9
95,6

10 940
3 300
9 000
100

10 940
3 300
9 000
100

10 929,14
3 279,82
8 110,49
0,00

99,9
99,4
90,1
0,0

79 561

44 017

43 057,17

97,8

12 000

8 750

8 708,74

99,5

12 233
55 328
30 000
0
1 500
23 828

9 233
26 034
3 743
1 082
58
21 151

8 858,86
25 489,57
3 725,87
922,63
58,00
20 783,07

95,9
97,9
99,5
85,3
100,0
98,3

0
52 324

0
54 299

0,00
53 797,89

0,0
100,0

35 964
12 245
4 115

36 364
12 920
4 815

36 373,95
12 831,24
4 429,59

100,0
99,3
92,0

376
534
243
0
2 962
0

136
1 034
243
440
2 962
200

133,53
919,95
365,27
310,11
2 700,73
163,11

89,0
150,3
70,5
91,2
81,6

0

14 313

12 007,24

83,9

0
0
0
0

10 551
2 861
901
0

8 182,80
2 867,32
957,12
0,00

77,6
100,2
106,2
0,0

98,2

Výdavky verejnej správy tvoria výdavky na mestský úrad, poslanecký zbor, útvar hlavného
kontrolóra, správu majetku, verejné toalety, pracovníkov zamestnaných formou aktivačnej činnosti,
na terénnu sociálnu prácu a v rámci projektu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny. V roku 2017 skutočné výdavky dosiahli výšku 1 636 824,18 €. Plnenie plánovaného
rozpočtu je na 97,1 %.
Prostriedky na činnosť mestského úradu boli plánované vo výške 919 440 €. Skutočné
čerpanie výdavkov je vo výške 909 736,90 €. Výdavky na mzdy pracovníkov mestského úradu
v sume 516 864,11 € predstavovali 56,8 % z celkových skutočných výdavkov mestského úradu,
prostriedky na odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní v sume 189 858,82 € tvorili 20,8 %
skutočných výdavkov a výdavky na tovary a služby v sume 194 026,57 € tvorili 21,4 % celkových
výdavkov úradu. Nemocenské a odchodné bolo čerpané vo výške 8 987,40 €, čo je 1,0 %
výdavkov. Z celkových výdavkov na mestský úrad je refundovaných štátom 75 268,03 € na
výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy.
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V rámci výdavkov na tovary a služby boli finančné prostriedky použité na úhradu
cestovných nákladov pri pracovných cestách v objeme 1 842,44 €, nákladov na energie 32 317,65 €,
z toho na elektrickú energiu 8 893,79 €, na teplo 23 423,86 €, na vodné a stočné bolo uhradených
3 291,73 €, za telekomunikačné služby 10 076,67 €, za internet 1 138,12 €, za poštové služby sa
uhradilo 29 949,92 €, za interiérové vybavenie 1 028,99 €, za nákup výpočtovej, telekomunikačnej
a kancelárskej techniky, ktorá nespĺňa zaradenie do kapitálových výdavkov 7 841,59 €, za
prevádzkové stroje 1 683,69 €, za kancelárske potreby a papier 8 994,23 €, za knihy, časopisy a
noviny 1 075,07 €, za pracovné odevy 381,20 €, reprezentačné 125,35 €, za softvér a licencie
399,60 €, za pohonné hmoty, servis a poistenie služobného automobilu 6 520,30 €, za údržbu
rozmnožovacích strojov, výpočtovej techniky, budov a vojnových hrobov 18 667,97 €, za údržbu
softvéru 29 490,99 €, za prenájom strojov, prístrojov a zariadení 1 794,96 €, za školenia
pracovníkov 3 047,00 €, za inzerciu 1 418,50 €, za všeobecné služby 10 263,10 € (výkon
bezpečnostného technika, servis výťahov, servisná správa k elektroinštalácii, prevádzkové náklady
nízkoprahového centra, výroba pečiatok ap.), za stravovanie pracovníkov 15 873,16 €, za poistné
589,50 €, povinný prídel do sociálneho fondu 5 416,06 €, vyplatenie dohôd o vykonaní práce
8 145,80 €, za poplatky 970,43 €. Nemocenské dávky, členské príspevky a odchodné boli vyplatené
v čiastke 138,18 €.
Na činnosť poslaneckého zboru a volených funkcionárov, primátora a zástupcov primátora
boli plánované finančné prostriedky v sume 165 500 €. Skutočné čerpanie v roku 2017 bolo
160 183,68 €, plnenie bolo na 96,8 %.
Prostriedky boli čerpané najmä na mzdy primátora mesta a zástupcov primátora 43 751,29 €,
odvody 28 497,14 €, reprezentačné výdavky primátora 24 863,77 €, zástupcov primátora 379,28 €
a mestského zastupiteľstva a poslancov 2 023,30 €, na prevádzku služobného automobilu vrátane
pohonných hmôt, poistenia a opráv 5 729,77 €, na vysielanie prenosov z mestského zastupiteľstva a
zverejňovanie pozvánky 4 123,84 €, na cestovné 843,39 na poštovné a telekomunikačné služby
1 901,89 €, na odmeny poslancom 45 456,64 €, na všeobecný materiál 383,67 €, na prevádzkové
stroje 17,99 €, na knihy a noviny 24,70 €, na propagáciu a všeobecné služby 5 061,94 €, na
stravovanie 401,94 €, na školenia 350,00 €, povinný prídel do sociálneho fondu 358,79 €, na
nemocenské 138,18 €.
Výdavky na činnosť útvaru hlavného kontrolóra boli plánované v sume 44 850 €. Skutočné
čerpanie finančných prostriedkov je 42 015,84 €. Mzdy boli vyplatené vo výške 29 277,93 €
a odvody vo výške 10 439,39 €. Tovary a služby boli uhradené vo výške 2 248,52 €, a to na
telekomunikačné služby 426,67 €, na školenia 575,00 €, na všeobecný materiál 103,68 €, na
stravovanie 804,96 €, povinný prídel do sociálneho fondu 338,21 €. Členské príspevky boli
vyplatené v sume 50,00 €.
Náklady na správu majetku mesta boli vyčerpané v sume 393 706,01 €, pri plánovanom
rozpočte 419 500 € bolo čerpanie rozpočtu na 93,9 % . Na údržbu budov a prevádzkových strojov
boli vynaložené prostriedky vo výške 33 084,42 €, na poistenie automobilov získaných cez projekty
8 337,20 €. Ďalej mesto vynaložilo finančné prostriedky najmä na úhradu nájomného pre
Lesopoľnohospodársku urbársku spoločnosť, poz. spoločenstvo Snina, VVS a. s, SVB Janka Kráľa
v sume 12 732,01 €, na energie 8 157,38 €, na geometrické plány 7 073,00 €, znalecké posudky
v čiastke 5 028,22 €, na právne služby 24 825,70 € a exekučné služby 770,13 €, na úhradu
pohľadávky pre ČSOB, a.s. 112 500,00 €, na úhradu pohľadávky úrokov z omeškania
z mimosúdnej dohody pre Michal Merga - Sukmont Merga a spol. 118 510,36 €, na poplatky
3 184,25 €, na poistné v čiastke 3 687,37 €, na odvod dane z pridanej hodnoty vo výške 14 301,53
€, na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb v čiastke 37 067,41 €, na inzerciu 2 414,60 €, na
všeobecný materiál 2 062,43 €.
Výdavky na verejné WC boli vo výške 22 319,45 €, z toho na mzdy a odvody dvoch
pracovníčok v sume 14 208,96 €, na čistiace a hygienické potreby, energie, vodné stočné, stravné
zamestnancov a prídel do sociálneho fondu 8 110,49 € .
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Na zabezpečenie aktivačnej činnosti prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
a na malé obecné služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 43 057,17 €. Na úhradu miezd
a odvodov koordinátorov bolo vynaložených 17 567,60 €. Ostatné výdavky boli uhradené takto:
na nákup všeobecného materiálu 2 608,23 €, potravín 93,48 €, pohonných hmôt do pracovných
strojov 1 024,16 €, údržbu prevádzkových prístrojov 982,63 €, na povinný prídel do sociálneho
fondu 106,86 €, na stravovanie koordinátorov 535,92 €, na dohody o vykonaní práce
20 138,29 €.
Na terénnu sociálnu prácu bolo v roku 2017 vynaložených 53 797,89 €. Prostriedky boli
vynaložené na úhradu miezd a odvodov vo výške 49 205,19 €, na cestovné 133,53 €, na poštovné a
telekomunikačné služby 920,95 € na všeobecný materiál 364,27 €, pohonné hmoty 310,11 €, na
stravovanie pracovníkov a povinný prídel do sociálneho fondu 2 700,73 €, na nemocenské dávky
163,11 €.
Výdavky na projekty realizované cez dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny boli
vynaložené prostriedky vo výške 12 007,24 €, z toho na mzdy a odvody 11 050,12 €, na stravné
a prídel do sociálneho fondu 957,12 €.
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia
01.1.2

Finančná a rozpočtová oblasť (630)

13 000

13 000

10 897,42

83,8

Finančná a rozpočtová oblasť s plánovaným objemom finančných prostriedkov v čiastke
13 000 € a skutočným plnením 10 897,42 € bola čerpaná na 83,8 %. Finančné prostriedky boli
použité na úhradu poplatkov z bežných účtov bankám a zrážkovej dane z úrokov a na úhradu za
audítorské služby.

01.3.3

Matričná činnosť
v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 631 - cestovné
632 - energia, voda, telekomunikácie
633 - materiál
637 - služby

640 - nemocenské dávky

Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia

30 732

31 953

31 187,42

97,6

20 000
7 000
3 632
80
300

20 903
7 318
3 632
80
548

20 449,12
7 310,92
3 427,38
0,00
508,50

97,8
99,9
94,4
0,0
92,8

1 093
2 159
100

828
2 176
100

820,12
2 098,76
0,00

99,0
96,5
0,0

Prostriedky vynaložené na matričnú činnosť boli čerpané v sume 31 187,42 € pri rozpočte
31 953 €, a to na mzdy v čiastke 20 449,12 €, na odvody 7 310,92 €, na poštovné 272,50 €, na
školenia 516,00 €, na tlačivá a všeobecný materiál 1 056,12 €, na špeciálne služby 170,34 €, na
úpravu zovňajšku 199,16 €, na stravovanie 979,44 € a povinný prídel do sociálneho fondu 233,82 €.
Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté prostriedky na matriku vo výške 23 104,35 €, výdavky
hradené z prostriedkov mesta boli vo výške 8 083,07 €.
Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet rozpočet
01.6.0

Referendum, voľby

0

9 208

9 207,84

Percento
plnenia

100,0

Prostriedky na voľby boli čerpané v sume 9 207,84 €, a to na odvody 465,90 €, poštovné
255,50 €, všeobecný materiál 441,11 €, občerstvenie členov komisií 262,00 €, pohonné hmoty
17,08 €, cestovné náhrady 132,25 €, stravné 1 349,30 €, odmeny členov komisií 6 284,70 €.
Prostriedky na voľby boli v plnej výške refundované štátom.
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia
01.7.0

Transakcie verejného dlhu (650)

43 000

36 000

33 179,85

92,2
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Transakcie verejného dlhu predstavujú prostriedky určené na úhradu úrokov úveru zo
ŠFRB na bytový dom na Ul. 1. mája v sume 4 950,79 € a na investičné úvery v sume 28 229,06 €.
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia

02

OBRANA

02.2.0

Civilná obrana (630 - tovary a služby)
OBRANA.

spolu

2 800

2 800

371,46

13,3

2 800

2 800

371,46

13,3

Prostriedky vo výške 371,46 € boli čerpané na údržbu skladov CO.
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia

03

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

dielňu a požiarnu ochranu.

spolu

204 950

211 950 201 397,25

95,0

zahŕňa výdavky na mestskú políciu, na chránenú
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia

03.1.0

Policajné služby
v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 631 - cestovné
632 - energia, voda a komunikácie

166 050

172 850 165 208,41

95,6

96 720
34 000
35 000
500
2 300

102 020 100 666,27
36 800 36 383,60
33 600 27 650,83
100
31,75
3 093
3 014,88

98,7
98,9
82,30
31,8
97,5

633 - materiál

10 895
75
4 450
9 300

6 642
75
5 150
11 060

3 246,24
0,00
5 020,49
10 572,74

48,9
0,0
97,5
95,6

350
7 205
330

350
7 205
430

262,36
5 502,37
507,71

75,0
76,4
118,1

v tom: 633016 - reprezentačné

634 - dopravné
635 - údržba
636 - nájomné za prenájom
637 - služby
640 - nemocenské dávky

Mestská polícia hospodárila v roku 2017 s rozpočtom výdavkov vo výške 172 850 €.
Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 165 208,41 €, a to: na mzdové prostriedky 100 666,27 €,
odvody 36 383,60 €, na cestovné 31,75 €, na elektrickú energiu 453,99 €, na telekomunikačné
služby a komunikačnú infraštruktúru 2 561,89 €, na všeobecný a špeciálny materiál 350,56 €, na
multifunkčné zariadenie 478,00 €, na pracovné odevy a obuv 2 410,08 €, na potraviny 6,60 €, na
pohonné hmoty 2 999,84 €, poistenie automobilov 542,62 € a náklady spojené s prevádzkou
služobného automobilu 1 478,03 €, na údržbu vysielacej techniky 10 503,14 €, údržbu softvéru
69,60 €, na prenájom 262,36 €, na poplatky 212,40 €, na prídel do sociálneho fondu 1 161,28 €,
stravné pracovníkov 4 128,69 €, nemocenské dávky 407,71 € a členské príspevky 100,- €.

03.1.0

Chránená dielňa
v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - nemocenské dávky

Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet rozpočet

Percento
plnenia

32 900

33 100

32 382,92

97,8

22 000
7 200
3 400
300

22 700
6 700
3 400
300

22 540,15
6 651,25
3 121,19
70,33

99,3
99,3
91,8
23,4

Mesto v roku 2017 zamestnávalo na chránenej dielni troch pracovníkov so zdravotným
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postihnutím, jedného bez zdravotného postihnutia. Uvedení pracovníci zabezpečovali dispečerskú
službu na mestskej polícii. Rozpočet na chránenú dielňu bol čerpaný na 97,8 %, a to na mzdy a
odvody 29 191,40 €, na kancelárske potreby 25,61 €, na lekárke prehliadky 35,00 €, na stravovanie
v sume 2 794,38 €, povinný prídel do sociálneho fondu v čiastke 266,20 €. Nemocenské dávky boli
vyplatené v sume 70,33 €.
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia
03.2.0

Požiarna ochrana (630 - tovary a služby)

6 000

6 000

3 805,92

63,4

Výdavky na požiarnu ochranu boli v roku 2017 čerpané v čiastke 3 805,92 €. Tieto
prostriedky boli použité na úhradu prác vykonávaných preventivárom a technikom požiarnej
ochrany.
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia

04

EKONOMICKÁ OBLASŤ

spolu

375 814

349 714 328 100,47

93,8

EKONOMICKÁ OBLASŤ zahŕňa náklady na veterinárnu oblasť, cestnú dopravu a náklady
z oblasti výstavby, ktoré nie je možné zahrnúť do hodnoty stavby. Plánovaný rozpočet 349 714 €
bol čerpaný na 93,8 %, skutočné čerpanie výdavkov bolo vo výške 328 100,47 € .
Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet rozpočet
04.4.3

Výstavba (630 - tovary a služby)

20 000

10 000

7 336,40

Percento
plnenia

73,4

Prostriedky v sume 7 336,40 € zúčtované v rámci funkčnej klasifikácie výstavba boli použité
na úhradu posudkov, výškopisov a polohopisov, geometrických plánov, vyhotovenie čistopisu
územného plánu pre potreby výstavby.
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia
04.2.1.3

Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby)

5 500

10 500

9 229,06

87,9

Na veterinárnu oblasť boli prostriedky použité na odchyt túlavých zvierat v sume 4 200,- €
a za 5 029,06 € boli prevádzkované hygienické zariadenia pre psov.
Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet rozpočet
04.5.1. Cestná doprava (dopravné značky) (630)
04.5.1

Cestná doprava - oprava objektov (630)
Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)

04.5.1

Cestná doprava –zrážková voda z MK (630 - tovary a služby)

10 000
70 000
36 150
130 000

04.5.1

Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií - zmluva s VPS
s.r.o.(630)

104 164

04.5.1.

Percento
plnenia

6 900
4 975,80
58 000 47 105,99
36 150 34 064,50
124 000 121 224,76

72,1
81,2
94,2
97,8

104 164 104 163,96

100,0

Prostriedky na cestnú dopravu sú rozpočtované na zabezpečenie mestskej hromadnej
dopravy a údržbu miestnych komunikácií. Na mestskú hromadnú dopravu boli vynaložené
prostriedky v sume 34 064,50 €. Údržbu miestnych komunikácií v roku 2017 zabezpečovali
Verejnoprospešné služby Snina s. r. o. Z rozpočtu bolo vyčerpaných 104 163,96 €. Za zrážkovú
vodu z miestnych komunikácií mesto vynaložilo prostriedky v sume 121 224,76 €. Na dopravné
značky mesto použilo finančné prostriedky v sume 4 975,80 €. Za opravy miestnych, peších
komunikácií, cestných vpustí, kanalizačných šácht, mostov a iných objektov vykonaných
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Verejnoprospešnými službami Snina, s. r. o. mesto Snina zaplatilo 47 105,99 €.
Schválený
rozpočet

05

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1.0

Nakladanie s odpadmi - zmluva s VPS s.r.o.
Nakladanie s biologickým odpadom

05.1.0

spolu

Nakladanie s odpadmi - čistenie mesta - zmluva s VPS

05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.4.0
05.4.0

870 040

916 855 893 896,75

97,5

488 330
57 800

488 330 488 329,98
74 615 65 240,42

100,0
87,4

93 910
0

05.1.0 s.r.o.(630)

Opravy strojov a zariadení (VPS) (630)
Kontajnerové nádoby zakúpenie 110 l a opravy
1100 l (630)
Likvidácia čiernych skládok (630)
Verejná zeleň - zmluva s VPS s.r.o. (630)
Verejná zeleň – výrub drevín (630)

Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet
plnenia

0
20 000
200 000
10 000

93 910
0

93 909,84
0,00

100,0
0,0

0
0,00
20 000 11 327,26
230 000 226 136,53
10 000
8 952,72

0,0
56,6
98,3
89,5

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA zahŕňa výdavky na odvoz a nakladanie
s komunálnym odpadom, biologickým odpadom, čistenie mesta, verejnú zeleň a likvidáciu čiernych
skládok.

Zvoz komunálneho odpadu a jeho uloženie na skládku, ako aj separáciu zabezpečuje mesto
Snina prostredníctvom Verejnoprospešných služieb, s.r.o. V roku 2017 bolo na túto činnosť
vynaložených 488 329,98 €. Na zber biologického odpadu boli vynaložené prostriedky v sume
65 240,42 €, a to na mzdy a odvody 19 249,80 €, na stravovanie, poistné a prídel do sociálneho
fondu 1 286,18 €, na energie 5 119,40 €, na údržbu prevádzkových strojov 20 174,41 €, na poistenie
zariadenia a motorových vozidiel 1 578,66 €, na všeobecné služby 17 737,97 € a nemocenské 94,-€.
Čistenie mesta a verejná zeleň bola zabezpečovaná spoločnosťou Verejnoprospešné služby
s.r.o. Na čistenie mesta bolo použitých 93 909,84 €, na verejnú zeleň 226 136,53 € a výrub drevín
v meste 8 952,72 €. Na likvidáciu čiernych skládok v meste a jeho okolí bolo čerpaných z rozpočtu
11 327,26 €.
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia

06

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.4.0

spolu

262 780

256 680 251 599,71

98,0

06.4.0

Verejné osvetlenie -energie (630)
Verejné osvetlenie -zmluva s VPS s.r.o. (630)

06.6.0

Bývanie a občianska vybavenosť (BH) (630 - tovary a služby)

130 000
42 780
90 000

123 900 118 838,14
42 780 42 780,00
90 000 89 981,57

95,9
100,0
100,0

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

pozostáva z výdavkov na verejné osvetlenie vo
výške 118 838,14 €, na údržbu verejného osvetlenia vo výške 42 780,00 €, ktoré vykonávajú
Verejnoprospešné služby mesta Snina, s.r.o. a správu mestských bytov o výške 89 981,57 €. V rámci
správy mestských bytov bol najväčší objem finančných prostriedkov vynaložený na úhradu energií
v mestských bytoch v objeme 74 247,51 €. Ďalšie prostriedky boli použité na úhradu na tvorbu
fondov opráv a údržby bytových domov vo výške 11 191,13 €, na úhradu poplatku za výkon správy
mestských bytov a poistné vo výške 4 022,54 € a poistenie budov vo výške 520,39 €.
Schválený
rozpočet

07

ZDRAVOTNÍCTVO

spolu

Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. (630,
07.3.1 640)

Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet
plnenia

52 080

72 680

71 593,48

98,5

52 080

72 680

71 593,48

98,5

v roku 2017 boli na zdravotníctvo použité prostriedky vo výške
71 593,48 €. Prostriedky boli použité na opravy a údržbu priestorov nemocnice.
ZDRAVOTNÍCTVO -

20
Schválený
rozpočet

08

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu 1 096 464

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

1 125 863 1 097 717,88

Percento
plnenia

97,5

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO obsahuje výdavky na transfery pre šport,
umelecké súbory, občianske združenia a iné neziskové organizácie, výdavky na futbalový štadión,
športovú halu, kultúru, propagáciu, na činnosť zboru pre občianske záležitosti, na úhradu členských
príspevkov a na usporadúvanie jarmokov. Celkový rozpočet v objeme 1 125 863 € bol čerpaný na
97,5 % pri skutočných výdavkoch v sume 1 097 717,88 €.
Schválený
rozpočet
08.1.0

Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640)

150 914

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

Percento
plnenia

150 914 150 914,00

100,0

Transfery na šport boli v roku 2017 poskytnuté v sume 150 914,00 €. Jednotlivým
športovým klubom boli pridelené tieto finančné prostriedky takto:
Žiadateľ

Nepriama dotácia
v roku 2017

Mestský Tennis Club
Mestský volejbalový klub Snina
Zápasnícky klub Vihorlat Snina
Klub Šermu Snina
Blac Tiger Taekwondo Klub Snina
Zápasnícky klub Slávia Snina
Mestský futbalový klub Snina
ŠK VOUK
Karate klub Snina

Športový klub - GLADIÁTOR
Spolu

0
4 160
0
0
0
0
54 654
0
0
0
58 814

1 300
15 000
14 000
2 700
4 200
4 000
48 000
400
1 000
1 500
92 100

Schválený
rozpočet

5 500

Umelecké súbory (transfery) (640)

08.2.0

Čerpaná dotácia v
roku 2017

Schválená dotácia
v roku 2017

Upravený
rozpočet

1 300,00
19 160,00
14 000,00
2 700,00
4 200,00
4 000,00
102 654,00
400,00
1 000,00
1 500,00
150 914,00

Skutočnosť

5 500

5 500,00

Percento
plnenia

100,0

Transfery umeleckým súborom boli poskytnuté v celkovej výške 5 500,00 € takto:
Žiadateľ
FS Vihorlat

0

Čerpaná dotácia v
roku 2017 vrátane
nepriamej
1 800
1 800,00

Merlin
FS Šiňava

0
0
0

900
2 800
5 500

Spolu

Nepriama dotácia
v roku 2017

Schválená dotácia
v roku 2017

900,00
2 800,00
5 500,00

Transfery cirkvám a ostatným neziskovým organizáciám boli poskytnuté v sume
31 300,00 €. Na žiadosť RK cirkvi, Námestie Jána Pavla II bola dotácia vo výške 9 000,00 €
presunutá do kapitálových transferov. Čerpanie dotácií je uvedené v nasledujúcom prehľade:
Žiadateľ

Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov, ZO Snina
RK cirkev, Námestie Jána Pavla II.

Nepriama dotácia
v roku 2017

0
0

Schválená dotácia
v roku 2017

250
3 100

Čerpaná dotácia v
roku 2017 vrátane
nepriamej
250,00
3 100,00
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RK cirkev - Farnosť Božieho
milosrdenstva
GrK cirkev - Farnosť Matky ustavičnej
pomoci v Snine
GrK cirkev - Farnosť Snina - Brehy
Pravoslávna cirkevná obec Snina
Združenie kresťanských spoločenstiev
mládeže
Gréckokatolícka Charita ADOS
SCVČ Mariána Lojana
Slovenský červený kríž
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO
Snina
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Snina
Down syndrom klub Snina
Animoterapeuticko-jazdecké centrum
Snina - AJC Snina
Únia žien Slovenska
Galéria Andrej Smolák (24. ročník MVF)
Galéria Andrej Smolák (Maľovaný rovník)
Súkromná ZUŠ - Smolák
Stredná priemyselná škola Snina
Územná úradovňa Snina Slovenskej
sekcie IPA
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina
Jednota dôchodcov Slovenska, MO
Snina
Cirkevné centrum voľného času
Európska zberateľská spoločnosť
Detské zábavné centrum ELA HOP
Klub príslušnikov Policajneho zboru SR
vo výslužbe Snina
TJ Spartak
Kynologický klub Snina
Spolu:

0

2 100

2 100,00

0
0
0

4 100
4 100
6 800

4 100,00
4 100,00
6 800

0
0

900
1 700

900,00
1 700,00

0

3 000

3 000,00

0

1 500

1 500,00

0

600

600,00

0
0

600
300

600,00
300,00

0
0

1 500
700

1 500,00
700,00

0

3 000

3 000,00

0
0
0

500
100
2 000

500,00
100,00
2 000,00

0
0

300
1 180

300,00
1 180,00

0

1 200

1 200,00

0
0

1 000
400

1 000,00
400,00

0

1 800

1 800,00

0

300

300,00

0

1 000

1 000,00

0
0

2 000
46 030

0,00
44 030,00

Dotácia na festival „Rock pod kameňom“ bola čerpaná vo výške schváleného rozpočtu
36 000,- €. Výdavky na futbalový štadión sú uvedené v tomto členení:

08.1.0

Rekreačné a športové služby - futbalový
štadión
v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 631 - cestovné
632 - energia,voda a komunikácie
633 - materiál
634 - dopravné
635 - údržba
637 - služby
640 - nemocenské dávky

Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia

54 000

68 738

67 180,34

97,7

22 500
8 100
23 300
0
14 790
2 670
640
150
5 050
100

23 000
8 238
36 300
0
15 760
3 285
840
2 400
14 015
1 200

22 503,52
8 058,11
35 434,12
0,00
15 556,60
3 200,40
643,51
2 291,58
13 742,03
1 184,59

97,8
97,8
97,6
0,0
98,7
97,4
76,6
95,5
98,1
98,7
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Výdavky na futbalový štadión boli zúčtované vo výške 67 180,34 € pri rozpočte 68 738 €.
Na mzdy a odvody troch pracovníkov bolo použitých 30 561,63 €. Energie boli uhradené v čiastke
14 188,16 €, vodné a stočné v sume 1 368,44 €. Všeobecný materiál bol spotrebovaný za 2 863,47 €
(tráva, liadok, bežný materiál na opravy a prevádzku štadióna), na údržbu bolo použitých 2 291,58
€, palivá do kosačiek boli použité v hodnote 94,05 €, interiérové vybavenie 242,88 €, na dopravné
(servis, údržbu a palivá) sa použilo 643,51 €. V rámci položky služby sa použilo na propagáciu
591,60 €, na zbúranie objektu „Lisovňa“ 9 844,21 €, na stravné pracovníkov 1 533,84 €, na prídel
do sociálneho fondu 259,22 €, na všeobecné služby 1 513,16 € - na odvedenie dažďových vôd
z futbalového ihriska.

08.1.0

Rekreačné a športové služby
v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho:631 - cestovné
632 - energia,voda a komunikácie
633 - materiál
634 - dopravné
635 - údržba
637 - služby
640 - nemocenské dávky

Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia

251 800

54 600
19 000
178 000
100
48 200
10 765
1 050
111 680
6 205
200

139 991 124 869,50

48 250
17 925
72 216
100
47 956
10 181
1 700
5 985
6 294
1 600

47 379,55
17 453,75
58 431,02
0,00
43 346,77
5 585,22
1 258,40
3 069,00
5 171,63
1 605,18

89,2

98,2
97,4
80,9
0,0
90,4
54,9
74,0
51,3
82,2
100,3

Výdavky na rekreačné a športové služby boli v roku 2017 čerpané v sume 124 869,50
€, rozpočet bol vyčerpaný na 89,2 %, a to na mzdy a odvody v sume 64 833,30 €. Energie boli
uhradené v týchto sumách: na teplo a elektrickú energiu 38 906,45 €, na vodné a stočné 3 644,32 €
a na telekomunikačné služby 796,00 €. Na interiérové vybavenie bolo použitých 110,00 €, na
prevádzkové stroje 415,75 €, všeobecný materiál bol zakúpený v sume 4 999,67 € a pracovné
odevy v sume 59,80 €, na pohonné hmoty, opravy a poistenie auta sa použilo 1 258,40 €, na údržbu
a opravy bolo vyčerpaných 3 069,00 €. Na propagáciu a reklamu sa vyčerpalo 201,20 €, na
všeobecné služby 658,20 €, na poplatky 1 103,20 €, na stravné zamestnancov 2 418,09 €, na prídel
do sociálneho fondu 549,47 €, na poistné 241,47 €. Na nemocenské dávky a odchodné sa použilo
1 605,18 €.
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia
08.1.0
08.2.0
08.2.0
0.8.2.0.
08.2.0
0.8.3.0
0.8.4.0
0.8.4.0
0.8.4.0
0.8.6.0

Oprava detských ihrísk (630)
Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla (630)
Oprava pamiatok (630)
Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630)
Vianočná výzdoba (630)
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
(členské)
Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)
Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)
Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif.
(jarmok)

0
500
5 000
25 000
10 000
8 300

33 800
500
24 378
35 000
20 000
8 300

32 516,40
500,00
24 378,00
34 958,13
17 913,22
6 204,28

96,2
100,0
100,0
99,9
89,6
74,8

12 000
13 940
10 000

12 000
13 940
10 000

11 230,01
13 919,88
10 000,00

93,6
99,9
100,0

3 000

3 000

622,76

20,8

Na opravu detských ihrísk bolo použitých z prostriedkov mesta 32 516,40 € a na opravu
pamiatok 24 378,00 € na reštaurovanie sochy Herkula v areáli kaštieľa.
Výdavky na ostatné kultúrne služby – na propagačné materiály o meste Snina, propagačné
predmety s logom mesta a prezentáciu mesta Snina na výstavách a veľtrhoch boli rozpočtované v

23
objeme 35 000 € a vyčerpané vo výške 34 958,13 €, a to za prezentáciu mesta Snina v Cestovnom
lexikóne 2017/2018, v Cestovnom informátorovi, v ročenke Slovakia 2017, prezentácia a
propagácia mesta na www.tourist-channel.info a www.tourist-channel.sk, ako prezentačný materiál
bola zakúpená kniha Vezmi a čítaj, na propagáciu mesta - tlač propagačných materiálov k 700-tému
výročiu mesta, tričiek, kalendárov, mincí, tašiek, pohľadníc.
Za vysielacie a vydavateľské služby boli uhradené výdavky spojené s vysielaním príspevkov
v televízii Senior v sume 6 204,28 €.
Kategória náboženské a iné spoločenské služby zahŕňa okrem transferov cirkvám a
neziskovým organizáciám aj výdavky na členské príspevky, na ZPOZ (zbor pre občianske
záležitosti) a na údržbu cintorína.
Členské príspevky v čiastke 11 230,01 € boli uhradené: pre Združenie miest a obcí
Slovenska v sume 3 328,71 € a 1 994,50 € pre regionálny ZMOS, Oblastnej organizácii cestovného
ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš 3 906,80 €, pre MAS 500,00 € a Karpatský euroregión
1 500,00 €.
Výdavky na Zbor pre občianske záležitosti - ZPOZ boli čerpané v sume 13 919,88 €.
Na odmeny a prislúchajúce odvody do poisťovní vyplatené za účinkovanie pri obradoch bolo
použitých 6 118,43 €, prostriedky na telekomunikačné služby vo výške 300,80 €, 7 050,89 € bolo
použitých na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej a obradnej sieni a
pri civilných pohreboch a na všeobecné služby 449,76 €.
Správu a údržbu hrobových miest zabezpečujú pre mesto Verejnoprospešné služby s.r.o.
Snina na základe zmluvy. Výdavky na túto službu boli uhradené v čiastke 10 000,00 €.
Na usporiadanie jarmokov boli v roku 2017 vynaložené finančné prostriedky v čiastke
622,76 €, a to na tlač plagátov, inzerciu a čistenie verejného priestranstva po skončení jarmokov.
Výdavky na Mestské kultúrne a osvetové stredisko boli čerpané v celkovej sume
541 859,36 €, a to na Dom kultúry 277 649,92 €, na knižnicu 47 852,01 €, na kino 68 361,54 €, na
kaštieľ 123 117,89 €, na opravy pamiatok (socha Herkula) 24 378,00 € a projekt Vystúpenie
hosťujúceho divadla 500,00 €. Rozpočet v sume 542 650 € bol vyčerpaný na 99,85 %. Rozbor
hospodárenia Mestského kultúrneho a osvetového strediska je spracovaný na str. 47 - 59.
09

VZDELÁVANIE

spolu

09.1.1.1

Neštátna predškolská výchova (640)
Opravy budov a zariadení materských škôl

09.1.1.1

(630)

5 746 924

6 140 126

245 341

252 201

252 201,00 100,0

5 620

5 620

5 620,00 100,0

6 147728,24

100,1

Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik
09.1.1.1

640)

09.1.1.1

Predprimárne vzdelávanie (MŠ)

798
994 488

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - odstupné, nemocenské
dávky

587 816
205 441
192 213
9 018

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - odstupné, nemocenské
dávky

1 329 169

840 597
293 790
187 795
6 987

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň)

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby

1 521 915

921 956
322 221
270 482

798
732,00 91,7
1 064 186 1066 239,39 100,2

641 801
226 514
190 935

641 800,11 100,0
226 955,84 100,2
192 548,52 100,8

4 936

4 934,92 100,0

1 359 968 1350 294,08

99,3

807 575
293 732
252 675

808 116,19 100,1
292 782,56 99,7
243 202,11 96,3

5 986

6 193,22 103,5

1 745 871 1754 667,65 100,5

1 027 860
378 481
310 485

1 027
598,36 100,0
377 138,39 99,6
321 547,94 103,6
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640 - odstupné, nemocenské
dávky
09.1.2.1
09.2.2.1
09.2.1.4
09.6.0
09.6.0.1

Neštátne základné vzdelávanie (plavecký
výcvik)(640)
Osemročné gymnáziá(640)
Spojená škola inernátna (plavecký výcvik) (640)
Neštátne školské stravovanie (640)
Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie
(MŠ)

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - odstupné, nemocenské
dávky
Školské stravovanie základné vzdelávanie (I. a
09.6.0.2 II. stupeň ZŠ)

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - odstupné, nemocenské

09.6.03

dávky
09.5.0
09.5.0

Súkromné základné umelecké školy (640)
Základná umelecká škola

v tom:

610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - odstupné, nemocenské

dávky
09.5.0
09.5.0

Cirkevné školské kluby detí(640)
Školské kluby detí

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - odstupné, nemocenské
dávky
09.5.0
09.5.0

Neštátne centrá voľného času(640)
Centrum voľného času

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - odstupné, nemocenské
dávky
Neštátne zariadenie výchovného
09.6.0.8 poradenstva(640)

7 256

29 045

28 382,96

266
532
266
77 390

266
532
266
77 914

240,00 90,2
240,00 45,1
266,00 100,0
77 914,00 100,0

173 790

175 628

175 594,66 100,0

91 511
31 985
48 251

95 362
31 760
48 109

95 360,98 100,0
31 621,09 99,6
48 216,13 100,2

2 043

397

209 180

238 909

246 253,47 103,1

115 400
40 332
50 298

128 955
45 353
57 244

129 562,96 100,5
45 594,94 100,5
63 904,02 111,6

3 150

7 357

224 574
418 316

227 452
426 385

227 452,00 100,0
425 799,92 99,9

278 500
97 336
40 880

276 392
99 434
49 909

276 392,00 100,0
99 531,20 100,1
49 372,21 98,9

396,46

7 191,55

504,51

97,7

99,9

97,8

1 600

650

47 729
241 505

48 676
247 859

48 676,00 100,0
248 237,00 100,2

138 183
48 295
54 491

154 825
57 116
35 258

154 926,69 100,1
57 122,76 100,0
35 655,13 101,1

536

660

79 249
139 556

80 989
142 646

80 989,00 100,0
142 352,07 99,8

59 468
29 172
50 816

63 413
32 145
47 088

63 413,94 100,0
31 937,44 99,4
47 000,69 99,8

100

0

37 240

43 960

532,42

77,6

80,7

0,00

0,0

43 960,00 100,0

VZDELÁVANIE. V rámci vzdelávania sú zúčtované výdavky škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a prostriedky poskytnuté pre neštátne školské zariadenia.

Celové skutočné bežné výdavky na školstvo dosiahli sumu 6 147 728,24 €. Rozpočet bol
vyčerpaný na 100,1 %.
Výdavky základných škôl predstavovali čiastku 3 104 961,73 €, mestských školských
klubov detí 248 237,00 €, materských škôl 1 066 239,39 €, školských jedální 421 848,13 €,
základnej umeleckej školy 425 799,92 €, centra voľného času 142 352,07 €.
Na úhradu výdavkov mestských škôl boli použité prostriedky z Okresného úradu v Prešove,
odboru školstva v objeme 2 888 435,05 €, prostriedky z rozpočtu mesta v sume 2 206 627,87
€, vlastné príjmy mestských škôl a školských zariadení v sume 314 375,32 €.
Na opravu budov mestských škôl a školských zariadení bolo v roku 2017 poskytnutých
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125 120,31 €. Prostriedky boli použité takto:
-

oprava chodníkov MŠ Palárikova 1 440,00 €

-

oprava strešného plášťa ZŠ P. O. Hviezdoslava 68 847,37 €

-

oprava telocvične ZŠ Budovateľská 30 000,00 €

-

výmena okien ZŠ Komenského 24 832,94 €.

Neštátne školské zariadenia boli financované sumou 738 290,00 €.
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.
Schválený
rozpočet

10

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

spolu

963 521

Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet
plnenia

1 001 795 972 349,98

97,1

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE zahŕňa výdavky na kluby dôchodcov, opatrovateľskú službu,
Domov pokojnej staroby, Nízkoprahové centrum, sociálnu kuratelu a sociálnu pomoc občanom
v hmotnej a sociálnej núdzi. Rozpočet vo výške 1 001 795 € pri skutočnom plnení 972 349,98 € bol
čerpaný na 97,1 %.

10.2.0

Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v
Centre

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 632 - energie, telekom. služby
633 - materiál
634 - dopravné
635 - opravy prev. strojov
637 - služby
640 - odstupné, nemocenské dávky
10.2.0

Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl.
I

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 632 - energie
633 - materiál
634 - dopravné
637 - služby

8 223

8 223

7 174,28

87,2

3 700
1 023
3 400
100
1 482
1 200
0
618
100

3 700
1 023
3 400
128
1 439
1 200
15
618
100

3 380,00
742,69
3 051,59
127,60
1 320,48
974,00
15,00
614,51
0,00

91,4
72,6
89,8
99,7
91,8
81,2
100,0
99,4
0,0

6 370

6 370

6 013,91

94,4

2 400
570
3 400
880
1 290
1 200
30

2 400
570
3 400
880
1 240
1 250
30

2 300,05
490,98
3 222,88
863,04
1 101,32
1 230,00
28,52

95,8
86,1
94,8
98,1
88,8
98,4
95,1

Na klub dôchodcov v Centre bolo v roku 2017 použitých 7 174,28 €. Finančné prostriedky
boli použité na úhradu mzdových nákladov pracovníčky v klube dôchodcov v sume 3 380,00 €,
odvodov v sume 742,69 €, na telekomunikačné služby 127,60 €, na kúpu televízora 319,00 €,
všeobecný materiál 31,48 €, na posedenie pre dôchodcov 985,00 €, prepravné autobusom 974,00
€, stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu 614,51 €.
Na Klub dôchodcov na sídl. I bolo z rozpočtu mesta použitých 6 013,91 €. Finančné
prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pracovníčky v klube dôchodcov vo výške
2 300,05 €, odvodov 490,98 €, prevádzkových nákladov 863,04 €, na všeobecný materiál 66,85 €,
prepravné autobusom 1 230,00 €, posedenie pre dôchodcov 1 034,47 €, na povinný prídel do
sociálneho fondu 28,52 €.
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Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia
10.2.0

Domov pokojnej staroby Snina (630)
v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 631 - cestovné
632 - energia,voda a komunikácie
633 - materiál
634 - dopravné
635 –opravy prístrojov
637 - služby
640 - odstupné, nemoc. dávky

478 060

493 599 476 765,07

96,6

210 000
74 760
193 000

226 000 225 957,14
76 910 76 701,42
189 689 173 271,42

100,0
99,7
91,3

100

100

0,00

0,0

58 840
104 300
2 480
4 160
23 120
300

52 840
89 043
2 535
14 935
30 236
1 000

46 000,91
84 222,98
1 573,96
13 190,75
28 282,82
835,09

87,1
94,6
62,1
88,3
93,5
83,5

Domov pokojnej staroby - v zariadení s kapacitou 64 miest je poskytovaná celoročná
pobytová služba pre seniorov - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
a zabezpečuje sa záujmová činnosť.
Bežné výdavky boli čerpané na mzdy v sume 225 957,14 €, na odvody 76 701,42 € a na
tovary 173 271,42 €.
Výdavky na tovary boli čerpané najmä na energie – 46 000,91 €, na interiérové vybavenie
848,00 €, na výpočtovú techniku 667,00 €, na prevádzkové prístroje a zariadenia 140,33 €, na
všeobecný materiál 10 110,00 € (prádlo, osušky, vybavenie kuchyne, zdravotnícke pomôcky,
kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby a pod.), na knihy a časopisy 218,80 €, na
pracovné odevy a obuv 1 127,69 €, na potraviny 71 111,16 €, na údržbu softvéru 2 892,00 €, na
dopravné (servis, údržbu, palivá a poistenie) 1 573,96 €, na údržbu priestorov 2 869,35 €, na
údržbu prístrojov a strojov 7 429,40 € (výťah, kanalizácia, lapače tukov v jedálni a pod.), na
školenia 52,00 €, na všeobecné služby 3 264,73 €, na špeciálne služby 373,20 €, na náhrady 65,00
€, na poplatky 254,32 €, na stravovanie zamestnancov, poistné a prídel do sociálneho fondu
24 273,57 €, na nemocenské 835,09 €.
10.2.0

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - odstupné, nemoc. dávky

35 630

41 677

38 668,23

92,8

23 520
8 220
3 890
0

25 220
8 880
7 577
0

25 206,62
9 032,93
4 428,68
0,00

99,9
101,7
58,4
0,0

Mesto Snina podpísalo v roku 2016 „Zmluvu o spolupráci“ s Implementačnou agentúrou
MPSVR. Zmluva je podpísaná do 30.6.2019. V zmysle zmluvy sú mestu Snina kompenzované
výdavky na projekt „Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu“ z ESF vo výške 85 % a zo ŠR
vo výške 15 %.
Výdavky za rok 2017 boli čerpané na mzdy a odvody troch zamestnancov v sume 34 239,55
€, na telekomunikačné služby, na interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje, všeobecný materiál,
palivá a stravné vo výške 4 428,68 €.
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia
10.2.0

Opatrovateľská služba
v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 631 - cestovné

356 738

396 938 395 906,05

99,7

250 000
75 000
30 238

279 000 277 291,23
85 700 86 577,75
30 738 30 711,15

99,4
101,0
99,9

0

0

0,00

0,0
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632 - energia,voda a komunikácie
633 - materiál
634 - dopravné
635 –opravy prístrojov
637 - služby
640 - odstupné, nemoc. dávky

0
458
30
0
29 750
1 500

0
462
30
0
30 246
1 500

0,00
20,73
12,75
0,00
30 677,67
1 325,92

0,0
4,5
42,5
0,0
101,4
88,4

Opatrovateľská služba. Výdavky v objeme 395 906,05 € boli použité predovšetkým na
financovanie miezd v sume 277 291,23 €, odvodov v sume 86 577,75 €, poistenia za skúter 12,75 €,
kancelárskych potrieb 20,73 €, vypracovanie lekárskych posudkov 1 460,80 €, stravného pre
opatrovateľky 26 241,58 €, na úhradu povinného prídelu do sociálneho fondu 2 975,29 € a na
nemocenské dávky 1 325,92 €. Ku koncu roka mesto zabezpečilo opatrovateľskú službu 100
občanom a zamestnávalo 69 opatrovateliek.
Schválený
rozpočet
10.4.0
10.4.0

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
(640)
Príspevky pre novonarodené deti (640)
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta
(640)

500
6 000

1 300
3 000

1 283,76
2 489,55

98,8
83,0

6 500
38 223
5 965

2 931,60
35 274,33
5 843,20

45,1
92,3
98,0

0

0,00

0,0

10.7.0

Strava sociálne odkázaných detí (630)
Školské potreby v rozpočte škôl (630)

6 500
55 000
8 000

10.7.0

Školské potreby v rozpočte MsÚ (640)

2 500

10.7.0
10.7.0

Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet
plnenia

Podľa zákona 466/2008 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele mesto
vyplatilo pre tento účel 1 283,76 €. V súlade s VZN č. 85/2007 o poskytovaní jednorazového
finančného príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa mesto vyplatilo jednorazové
príspevky v čiastke 2 489,55 €. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu
mesta bola vyplatená v sume 2 931,60 €. Na stravné sociálne odkázaných detí boli poskytnuté
finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v objeme 35 274,33 €, na školské
potreby v čiastke 5 843,20 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Pôvodný kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový v sume 1 217 322 €. Príjmy
kapitálového rozpočtu boli schválené vo výške 260 000 € a výdavky vo výške 1 477 322 €. Po
schválených zmenách rozpočtu plánovaný schodok kapitálového rozpočtu predstavoval čiastku
1 117 309 € s plánovanými príjmami 261 135 € a výdavkami 1 378 444 €. Skutočné plnenie
kapitálového rozpočtu je schodkové vo výške 1 134 410,10 €, pri skutočných príjmoch 250 131,37
€ a výdavkoch 1 384 541,47 €.

PRÍJMY

Spolu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

260 000

261 135

Skutočnosť

250 131,37

Percento
plnenia

95,8
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Príjmová časť kapitálového rozpočtu bola splnená na 95,8 % pri upravenom rozpočte
261 135 € a skutočnom plnení 251 131,37 €.
Príjmy z predaja bytov dosiahli výšku 3 188,24 €, z budov 1 135,00 € a z pozemkov
25 808,13 €.
Príjmy z kapitálových grantov a transferov sú evidované v celkovej čiastke 220 000,00 €.
Mestu Snina bola poskytnutá dotácia na futbalové ihrisko s umelou trávou od Prešovského
samosprávneho kraja vo výške 100 000,00 € a od Slovenského futbalového zväzu 120 000,00 €.
Schválený
rozpočet

231

Príjmy z predaja kapitálových aktív
231 Bytov
231 Budov

233001 Príjmy z predaja pozemkov

320

Kapitálové granty a transfery

Dotácia od VUC na futbalové ihrisko s umelou
322006 trávou
Dotácia od SFZ na futbalové ihrisko s umelou
321 trávou

10 000
10 000
0

Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet
plnenia

4 323,24
3 188,24
1 135,00

38,8
31,9
100,0

Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet rozpočet

Percento
plnenia

30 000

11 135
10 000
1 135

30 000

25 808,13

86,0

Schválený Upravený
rozpočet rozpočet Skutočnosť

Percento
plnenia

220 000

220 000 220 000,00

100,0

100 000

100 000 100 000,00

100,0

120 000

120 000 120 000,00

100,0

Prehľad o príjmovej časti kapitálového rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 4.
VÝDAVKY
Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet rozpočet

Celkom

1 477 322

1 378 444 1384 541,47

Percento
plnenia
100,4

Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia

01

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

15 446

10 800

10 790,00

99,9

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány

15 446

10 800

10 790,00

99,9

3 446
5 000
7 000

0
3 800
7 000

0
3 800,00
6 990,00

0,0
100,0
99,9

710 Nákup pozemku
710 Rekonštrukcia el. rozvodov vrátane PD
710 Nákup automobilu

Výdavky na všeobecné verejné služby boli v roku 2017 použité na projektovú
dokumentáciu k rekonštrukcii elektrických rozvodov v budove MsÚ v sume 3 800,00 € a na nákup
osobného automobilu "Fiat Scudo 1,6 Multijet"v sume 6 990,00 €.

Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia

29
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03

710 Kamerový systém
710 Nákup automobilu

15 000

3 540

3 540,00

100,0

10 000
5 000

0
3 540

0,00
3 540,00

0,0
100,0

V roku 2017 bol kúpený osobný automobil "Fabia Active 1,2" pre MsP za 10 620,00 €,
prvá splátka bola uhradená vo výške 3 540,00 €.
Schválený
rozpočet

EKONOMICKÁ OBLASŤ

04

spolu

04.5.1 Cestná doprava
spolu
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
710 vrátane PD
Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane
710 PD
710 Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch
710 Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská -PD

Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet
plnenia

486 000

431 881 421 732,69

97,7

486 000

431 881 421 732,69

97,7

132 000

104 000 103 782,37

99,8

214 000
90 000
50 000

177 881 169 456,64
94 000 93 671,32
56 000 54 822,36

95,3
99,7
97,9

Ekonomická oblasť zahŕňa výdavky na cestnú dopravu.
Na rekonštrukciu peších a miestnych komunikácií a odstavných plôch bolo v roku 2017
použitých 421 732,69 € - z úverových prostriedkov 366 810,33 €, z vlastných prostriedkov mesta
100,00 € a ďalších 54 822,36 € na realizáciu stavby „Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská“.
Schválený Upravený
Percento
rozpočet rozpočet Skutočnosť
plnenia
05

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

50 000

0

22 429,99

0,0

05.1.0.

Nakladanie s odpadmi

50 000

0

0,00

0,0

50 000

0

0,00

0,0

0

0

22 429,99

0,0

0

0

22 429,99

0,0

710 Skládka TKO
05.3.0

Ochrana ovzdušia

710 Rekonštrukcia MŠ Kukučínova

Ochrana životného prostredia – výdavky boli čerpané v celkovej výške 22 429,99 € na
rekonštrukciu MŠ Kukučínova.
Schválený
rozpočet

06
BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ
06.2.0
Rozvoj obcí
710 Plynofikácia časti ul. Palenčiarskej
06.4.0 Verejné osvetlenie
710 Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane PD
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť
710 Plaváreň Snina - PD

180 000

Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet
plnenia

209 300 205 899,65

98,4

30 000

11 500

10 886,71

94,67

30 000

11 500

10 886,71

94,67

150 000

188 200 185 412,94

98,5

150 000

188 200 185 412,94

98,5

0

9 600

9 600,00

100,0

0

9 600

9 600,00

100,0

Bývanie a občianska vybavenosť – v roku 2017 boli čerpané prostriedky rezervného fondu
na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Ul. Budovateľská, na Ul. Vihorlatskej a Ul. Študentskej
vo výške 150 000,00 € a vlastné prostriedky mesta vo výške 35 412,94 €.
Na vybudovanie plynofikácie na Ul. Palenčiarskej boli čerpané prostriedky vo výške
10 886,71 € a na projektovú dokumentáciu novej plavárne bolo vyčerpaných 9 600,00 €.

30
07

ZDRAVOTNÍCTVO

PD na rekonštrukciu kotolne – obnoviteľný
710 zdroj

spolu

10 000

0

0

0,0

10 000

0

0

0,0

Schválený
rozpočet

08

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

08.1.0 Rekreačné a športové služby
710 Rekreačné a športové služby - úžitkový

automobil
710 Futbalové ihrisko s umelou trávou
710 Traktorová kosačka na futbalový štadión

Skutočnosť

Percento
plnenia

612 900

607 936 606 104,52

99,7

582 900

570 200 568 369,34

99,7

10 000
570 000

0

0,00

0,0

550 000 548 200,01

99,7

2 900

2 600

2 599,00

100,0

0

17 600

17 570,33

99,8

30 000

28 736

28 735,18

100,0

30 000

28 736

28 735,18

100,0

0

9 000

9 000,00

100,0

0

9 000

9 000,00

100,0

710 Zefektívnenie prípravy teplej vody v objekte
na FŠ
08.2.0 Pamiatková starostlivosť
710 Prípojka elektr.energie malý kaštieľ
Náboženské a iné spoločenské služby
08.4.0 (tranfery)

Upravený
rozpočet

720 Kapitálový transfer pre cirkev

Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou boli čerpané prostriedky v celkovej
výške 548 200,01 €, z toho z rezervného fondu v sume 300 000,00 €, z dotácie od Prešovského
samosprávneho kraja 100 000,00 €, od Slovenského futbalového zväzu 120 000,00 € a 28 200,01 €
z vlastných prostriedkov mesta.
Pre futbalový štadión bola v roku 2017 kúpená kosačka za 2 599,00 € a 17 570,33 €
stála efektívnejšia príprava teplej vody.
Na prípojku elektrickej energie pre „Malý kaštieľ“ boli čerpané vlastné prostriedky mesta vo
výške 28 735,18 € a pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Povýšenia svätého kríža bol poskytnutý
kapitálový transfer vo výške 9 000,00 €.
Schválený
rozpočet

09

VZDELÁVANIE

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie
710 Kotolňa MŠ Perečínska
710 Rekonštrukcia MŠ Kukučínova
710 MŠ Dukelských hrdinov -ihrisko PD
710 Rekonštrukcia MŠ Budovateľská
09.1.2
Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)
Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň
09.2.1
ZŠ)
09.5.0
Školské kluby detí, ZUŠ
09.6.0
Školské stravovanie

Upravený Skutočnosť
rozpočet

Percento
plnenia

96 413

100 113

98 536,58

98,4

96 413

86 363

85 821,47

99,4

0
23 413
0
73 000

12 600
413
350
73 000

12 568,80
200,00
350,00
72 702,67

0

0

0,00

99,8
48,4
100,0
99,6
0,0

0
0
0

1 400
3 450
8 900

1 400,00
3 450,00
7 865,11

100,0
0,0
88,4

Vzdelávanie
Výdavky na vzdelávanie boli vyčerpané v celkovej výške 98 536,58 €, z toho z rezervného
fondu vo výške 14 968,80 €. Najväčšou položkou výdavkov bola rekonštrukcia spojovacej chodby
MŠ Budovateľská za 72 702,67 €, rekonštrukcia kotolne MŠ Perečínska za 12 568,80 €.
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ZUŠ použila na kúpu klavíra 3 450,00 €, MŠ Kukučínova na kúpu elektrickej panvice
použila prostriedky vo výške 2 764,80 € a ZŠ Budovateľská na kúpu kuchynského robota 5 100,31
€. Na projektovú dokumentáciu na multifunkčné ihrisko bolo použitých 350,00 € pre MŠ
Dukelských hrdinov a 1 400,00 € pre ZŠ Študentskú a ZŠ Komenského.
Schválený Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet rozpočet
plnenia

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10

710 Dom pokojnej staroby

11 563

14 874

15 508,04

104,3

11 563

14 874

15 508,04

104,3

Sociálne zabezpečenie.
Finančné prostriedky zo zdrojov mesta v sume 15 508,04 € boli použité na vnútorný
kamerový systém.
Výdavková časť kapitálového rozpočtu je spracovaná v tabuľke č. 5.

FINANČNÉ OPERÁCIE
Pôvodný rozpočet finančných operácií bol schválený ako prebytkový v sume 220 881 €
s príjmami 775 881 € a výdavkami 555 000 €. Zmenami rozpočtu boli príjmy finančných operácií
upravené na sumu 891 559 € a výdavky na sumu 555 000 €, čím vznikol plánovaný prebytok
finančných operácií vo výške 336 559 €. Skutočný prebytok bol dosiahnutý v sume 363 211,16 €
s príjmami 882 244,24 € a výdavkami 519 033,05 €.
Prehľad o príjmoch a výdavkoch finančných operácií je v tabuľke č. 6 a 7.
PRÍJMY

453

Skutočnosť

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

0

25 678

25 453,08

99,1

453 Dopravné

0

282

281,93

100,0

453 Žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia
Havarijný stav palubovky ZŠ P. O.
453 Hviezdoslava
Nadácia Orange pre ZŠ P. O.
453 Hviezdoslava

0

36

36,00

100,0

0

23 990

23 765,15

99,1

0

1 370

1 370,00

100,0

400 000
400 000
375 881

490 000
490 000
375 881

489 968,80
489 968,80
366 810,33

100,0
100,0
97,6

0

0

12,00

0,0

0
375 881
775 881

0
375 881
891 559

12,00
366 810,33
882 244,21

0,0
97,6
99,0

Zostatky prostriedkov z
predchádzajúcich rokov

Prevod prostriedkov z peňažných
454
fondov
454001 Z rezervného fondu
513
Bankové úvery
Ostatné príjmové finančné operácie 456
IOMO
Ostatné príjmové finančné operácie 456002
IOMO
513002 Bankové úvery dlhodobé

Spolu

spolu

spolu
spolu

Percento
plnenia

Príjmy z finančných operácií zahŕňajú zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov
v čiastke 25 453,08 a prevody z rezervného fondu v objeme 489 968,80 € - na financovanie
investičných akcií mesta. Prehľad o použití rezervného fondu je uvedený na str. 39.
Bankový úver mesto v roku 2017 čerpalo vo výške 366 810,33 €, a to na rekonštrukciu
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miestnych komunikácií, peších komunikácií a odstavných plôch.
Príjem z poplatkov za služby integrovaného obslužného miesta bol vo výške 12,00 €.
VÝDAVKY
Schválený
rozpočet

821

Splácanie tuzemskej istiny
821 Splátka pôžičky z Audiovizuálneho fondu
821 Z bankových úverov dlhodobých

819

Ostatné výdavkové finančné operácie IOMO

819002 Odvod poplatkov IOMO do ŠR
Spolu

spolu

Upravený Skutočnosť Percento
rozpočet
plnenia

555 000

555 000 519 021,05

93,5

15 000
540 000

15 000 15 000,00
540 000 504 021,05

100,0
93,3

0

0

12,00

0,0

0

0

12,00

0,0

555 000 519 033,05

93,5

555 000

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa výdavky na úhradu splátok z prijatých úverov
v sume 504 021,05 €. Mesto v roku 2017 zaplatilo poslednú splátku z pôžičky na digitalizáciu kina
v sume 15 000,00 €.
Do štátneho rozpočtu bolo odvedených 12,00 € - poplatok za služby integrovaného
obslužného miesta.
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POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY A PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI
DLHU
Pohľadávky Mestského úradu Snina k 31. 12. 2017 predstavovali čiastku 1 377 365,89 €
(z toho pohľadávky po lehote splatnosti boli evidované v čiastke 1 239 913,84 €. Celkový pokles
brutto pohľadávok oproti roku 2016 je o 174 688,91 €.
Porovnaním pohľadávok po lehote splatnosti oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho
roka pohľadávky mesta po lehote splatnosti stúpli o 4 291,00 €, z toho najväčšou položkou je
pohľadávka za odpad, najmä z dôvodu vyrubenia úrokov z omeškania.
Pohľadávky u dane z nehnuteľností vrátane penále sú evidované v sume 205 208,54 €.
Oproti roku 2016 stúpli pohľadávky o 2 420,68 €.
Voči neplatiacim subjektom boli zahájené daňové exekučné konania, v roku 2017 bolo
poslaných daňovým dlžníkom 759 upomienok a výziev a bolo vymožených 21 415,91 €.
Ďalšou podstatnou položkou sú pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v čiastke 332 580,51 €, čo je nárast oproti roku 2016 o 34 484,88 €. Úroky
z omeškania a pokuty sú vo výške 56 871,23 €, poplatok za odpad vo výške 275 709,28 €.
Voči týmto subjektom bolo zahájené daňové exekučné konanie. V roku 2017 bolo daňovým
dlžníkom poslaných 2 614 upomienok a výziev a bolo vymožených 21 234,26 €.
Celkovo sa zinkasovalo v roku 2017 za odpad 312 822,25 €, čo je pri ročnom predpise
340 600 € plnenie na 91,8 %.
Pohľadávka na poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrokov je
evidovaná v sume 8 407,23 €. Tento poplatok bol dňom vstupu SR do EÚ zrušený. Pohľadávky
vznikli v roku 1998 a 1999, vymáhanie pohľadávok rieši oddelenie právne, správy majetku a
služieb.
Pohľadávky na poplatku za reklamu sú evidované v čiastke 1 383,81 €. Pohľadávky boli
odstúpené na odd. právne, správy majetku a služieb. Pohľadávky na dani za psa sú evidované
v čiastke 3 251,94 € a stúpli oproti minulému roku o 956,55 €. Pohľadávka na dani za ubytovanie je
evidovaná v objeme 1 103,60 € a nie je po splatnosti. Pohľadávka za daň za umiestnenie sklápacej
garáže je vedená voči dvom subjektom vo výške 746,86 €.
Pohľadávky za odpredaj komunálnych bytov sú evidované v celkovom objeme 7 726,88 €.
Pohľadávka za odpredaj pozemkov je evidovaná v sume 319,44 € a z nájomných zmlúv za
pozemky v sume 5 522,91 €, pohľadávka sa oproti roku 2016 znížila o 82,49 €. Ich vymáhanie rieši
oddelenie právne, správy majetku a služieb.
Pohľadávka na nájomnom za nebytové priestory je evidovaná v sume 31 013,87 €.
Podstatnú časť tvoria pohľadávky za prenájom výrobných hál v areáli bývalého podniku Vihorlat
a pohľadávka voči firme Sukmont Teplo.
Pohľadávky na prevádzkových nákladoch voči firmám, ktoré mali (alebo majú) prenajaté
priestory v budovách v správe mestského úradu sú evidované v čiastke 74,28 €.
Pohľadávky za opatrovateľskú službu sú evidované v čiastke 3 109,00 €.
Mestský úrad Snina eviduje poskytnuté zálohy v celkovej sume 63 511,70 €, z toho na úseku
bytového hospodárstva pre spoločenstvá vlastníkov bytov v čiastke 62 046,57 €, ktoré boli
predmetom vyúčtovania v máji 2018 a 1 465,13 € je záloha poukázaná Slovenskej pošte a.s. za
účelom možnosti využívania poštového úveru.
Pohľadávky z pokút predstavujú sumu 291,39 €. Pohľadávka za územný plán je vo výške
620,- €.
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Pohľadávky z prenájmu hrobových miest sú evidované v sume 4 408,36 € a pohľadávka
voči Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o. za uloženie odpadu na skládku (pohľadávka je
v lehote splatnosti) je v sume 971,40 €.
Mestský úrad Snina eviduje pohľadávky zrušenej rozpočtovej organizácie Verejnoprospešné
služby Snina v sume 6 363,78 €. Tieto pohľadávky prevzalo a rieši oddelenie právne, správy
majetku a služieb.
Pohľadávka z odvodu výťažku stávkových kancelárií je vedená vo výške 1 615,55 €.
Pohľadávka je v lehote splatnosti.
V rámci skupiny ostatných pohľadávok je evidovaná pohľadávka za opravu strechy v sume
380,12 € a pohľadávka voči bývalej zamestnankyni ZŠ Budovateľská v sume 3 441,87 €.
Pohľadávky za služby a stravné v Dome pokojnej staroby sú evidované v sume 24 088,91 €,
po lehote splatnosti je evidovaných 993,49 €.
Mestský úrad Snina eviduje pohľadávky z neuhradených faktúr v sume 19 359,62 €, z toho
pohľadávky po splatnosti sú vo výške 7 187,94 €.
Pohľadávka voči obyvateľstvu na nájomnom za byty je evidovaná v čiastke 58 770,61 €, čo
je pokles oproti roku 2016 o 1 733,24 €. Na nájomnom za byty je evidovaná aj pohľadávka voči
firme Sukmont Teplo s.r.o. v konkurze v sume 7 902,65 €, z dôvodu vybratého a neodvedeného
nájomného za rok 2001, vrátane penále.
Pohľadávka voči obyvateľstvu za služby spojené s užívaním bytu predstavuje sumu
121 897,97 €, čo je pokles oproti roku 2016 o 6 636,70 €.
Pohľadávka voči firmám je evidovaná v sume 1 192,29 €, z toho sú pohľadávky z roku 2017
v sume 50,62 € za odber elektrickej energie v RO Rybníky a za staré roky pohľadávky za teplo
v sume 1 141,67 €. Pohľadávky sú riešené exekúciou, súdnym konaním prihlásením do konkurzu
a prípadne uznaním dlhu.
Pohľadávka voči firme Sukmont Teplo s.r.o. prihlásená do konkurzného konania
predstavuje čiastku 460 171,55 €, z toho postúpená pohľadávka je evidovaná v objeme 141 893,82
€ a pohľadávka za neodvedené odpisy v čiastke 318 277,73 €.
Vymáhanie jednotlivých pohľadávok je v kompetencii správcov príslušných pohľadávok.
Záväzky Mestského úradu Snina k 31. 12. 2017 sú evidované v čiastke 3 865 738,39 €, čo
je o 366 301,09 € menej ako v roku 2016.
Záväzky voči dodávateľom z neinvestičných faktúr sú v čiastke 4 446,54 €, faktúry sú
v lehote splatnosti, boli doručené na Mestský úrad Snina až v roku 2018, ale vecne súvisia z rokom
2017, preto boli zaúčtované ako záväzky roku 2017. Záväzky z investičných faktúr sú vo výške
10 771,15 € a sú v lehote splatnosti. Záväzky z projektu „Rekonštrukcia MŠ Kukučínova“ sú vo
výške 112 149,95 €. Záväzky z faktúr za potraviny dodávané do Domu pokojnej staroby sú
evidované vo výške 1 477,27 € a nevyfakturované dodávky sú evidované v sume 48 282,22 €.
Záväzky zo sociálneho fondu mesto Snina eviduje v sume 5 477,41 €.
Záväzky z tvorby rezerv sú v čiastke 473 382,36 €. Ide o rezervy na súdny spor, audit
účtovnej závierky a životné jubileá.
Záväzky zo zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy sú evidované vo výške 3 945,29 €.
Ako záväzok sú evidované nepoužité finančné prostriedky v roku 2017, a to prostriedky za
neobsadené lôžka z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky pre Domov pokojnej staroby v sume
3 766,16 € a dopravné v sume 179,13 €.
Záväzky voči Daňovému úradu z titulu dane z pridanej hodnoty predstavujú sumu 367,24 €.
Záväzky z ostatných priamych daní sú vo výške 10 254,01€, záväzky voči zamestnancom vo výške
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109 455,06 € a záväzky voči sociálnej poisťovni vo výške 63 680,21 €.
Stav iných záväzkov ku koncu roka 2017 je 269 894,47 €. Sú to záväzky k účtu cudzích
prostriedkov za prekopávky a zálohy za nájom a služby z bytového hospodárstva v sume 70 979,77
€, krátkodobý záväzok zo splátky ŠFRB vo výške 19 706,81 €, záväzky k súdnemu sporu za
splátku úrokov vo výške 121 875,00 € a záväzky k účtu cudzích prostriedkov vo výške 57 332,89 €.
Pohľadávky a záväzky Mestského úradu Snina sú prezentované v tabuľke č. 11.
Stav úverov k 31.12.2017 :
Veriteľ

Druh úveru

Prima banka
Slovensko,
a.s.
VUB, a.s.
VUB, a.s.
VUB, a.s.
Slovenská
sporiteľňa, a.s.
Audiovizuálny
fond
ŠFRB
Spolu

Investičný úver
Investičný úver
Investičný úver
Investičný úver
Investičný úver
Investičný úver
Investičný úver
x

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok
2017

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

2 320 000,00
323 734,00
217 679,00
1 000 000,00

244 200,00
46 248,00
62 184,00
53 568,00

12 826,09
4 770,90
1 316,51
2 413,80

610 598,54
184 990,00
124 403,00
937 360,88

r. 2020
r. 2021
r. 2019
r. 2025

750 000,00

78 288,00

6 751,76

436 848,00

r. 2023

45 000,00
634 000,00
5 290,413,00

15 000,00
19 533,05
519 021,05

150,00
4 950,79
33 179,85

0,00
477 659,60
2 771 860,02

r. 2017
r. 2039
x

Mesto Snina eviduje päť nesplatených investičných úverov a úver od ŠFRB.
Úver z Prima banky, a.s., vo výške 2 320 000 € mesto získalo v roku 2010 na realizáciu
investičných akcií, a to rekonštrukcia kúpalísk v rekreačnej oblasti Rybníky na prírodný kúpací
biotop, na financovanie neoprávnených výdavkov v rámci projektu Rekonštrukciu námestia
Centrum a na rekonštrukciu budovy nemocnice. Úver je splatný 25.5.2020. Zostatok nesplateného
úveru k 31.12.2017 je vo výške 610 598,54 €. Mesačná splátka úveru je vo výške 20 350 €.
V roku 2013 bol mestu Snina poskytnutý úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške
750 000,- € na investičné akcie mesta, v roku 2013 bol úver čerpaný vo výške 474 380,70 € na
kamerový systém na sídl. I, výstavbu kontajnerových stanovíšť v medzi blokovom priestore „O“,
revitalizáciu RO Rybníky na projektovú dokumentáciu, verejné osvetlenie, rekonštrukciu chaty
hana, vyregulovanie vykurovacej sústavy v nemocnici. Čerpanie úveru pokračovalo v roku 2014 na
projektovú dokumentáciu na malý kaštieľ vo výške 17 960,- € a rekonštrukciu verejného osvetlenia
vo výške 227 191,34 €. V roku 2015 bol úver dočerpaný na rekonštrukciu chodníka a verejného
osvetlenia v sume 30 467,96 €. Zostatok úveru je 436 848,00 €. Úver je splatný v roku 2023.
Mesačná splátka úveru je vo výške 6 524,- €.
Investičný úver – na splátku istiny súdneho sporu bol mestu poskytnutý v decembri 2014 vo
výške 323 734,- € od Všeobecnej úverovej banky, a.s.. Úver je splatný v roku 2021, mesačná
splátka je vo výške 3 854,- €. Zostatok úveru je 184 990,00 €.
Investičný úver na financovanie istiny týkajúcej sa skládky TKO z „Dohody o splátkovom
kalendári“ uzatvorenej medzi mestom Snina a Michalom Mergom – Sukmont Merga a spol. v sume
217 679 € bol mestu Snina poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou, a.s. v júli 2016. Úver je
splatný v roku 2019, mesačná splátka istiny je 5 182,00 €. Zostatok úveru ku koncu roka 2017 je
124 403,00 €.
V novembri 2016 mesto Snina podpísalo úverovú zmluvu so Všeobecnou úverovou bankou,
a.s. o poskytnutí investičného úveru vo výške 1 000 000,00 €. Z úveru sa vyčerpalo 624 118,55 € na
rekonštrukciu miestnych a peších komunikácií a odstavných plôch. Nevyčerpaná suma 375 881,45
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€ bola čerpaná v súlade s úverovou zmluvou v roku 2017. Zostatok úveru k 31.12.2017 je
937 360,88 €. Úver je splatný v roku 2025 mesačná splátka istiny je vo výške 8 928,00 €.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Mesto Snina v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z .n. p., môže na
plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky
poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky
získané na základe osobitného predpisu.
Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku
2016:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané vo výkaze FIN 1-12
12 109 844,12 €
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané vo výkaze FIN 1-12
377 573,99 €
Spolu bežné príjmy
12 487 418,11 €
- z toho 60 %
7 492 450,87 €
- z toho 25 %
3 121 854,28 €
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
2 294 200,42 €
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
477 659,60 €
SPOLU celková suma dlhu mesta

2 771 860,02 €

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB

477 659,60 €

Celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB je 2 294 200,42 €.
Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

2 294 200,42

12 487 418,11

18,37 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

552 200,90

Skutočné bežné príjmy znížené
o transfery k 31.12.2016

9 229 358,73

§ 17 ods.6 písm. b)
5,98 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
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BILANCIA AKTÍV A PASÍV
A PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
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 organizácií 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.
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

k 31.12.2017 v EUR
44 809 448,02
40 768 568,46

k 31.12.2016 v EUR
46 410 167,16
41 829 837,44

4 149,00
39 066 550,51
1 697 868,95
4 034 338,37

9 684,00
40 122 284,49
1 697 868,95
4 567 678,28

19 265,84
2 561 182,28
0,00
415 891,25
1 037 999,00

31 222,14
2 563 183,81
0,00
570 183,84
1 403 088,49

0,00

0,00

0,00
6 541,19

0,00
12 651,44

k 31.12.2017 v EUR
44 809 448,02
23 115 610,27

k 31.12.2016 v EUR
46 410 167,16
23 151 526,64

23 128 529,48
-12 919,21
6 605 523,54

23 139 695,84
11 830,80
7 000 423,57

473 382,36
2 565 128,70
613 784,17
658 968,94
2 294 259,37
15 088 314,21

443 833,95
2 622 654,58
878 135,72
628 907,50
2 426 891,82
16 258 216,95

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Nevysporiadaný výsl. hosp. z min.
rokov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Majetok s obstarávacou cenou do 1 700 € je zachytený v podsúvahovej evidencii. V zmysle
postupov účtovania je v tejto evidencii vedený aj založený majetok, majetok vo výpožičke, budovy
bez listu vlastníctva, premlčané záväzky, odpísané pohľadávky a súdne spory aktívne a pasívne
a nepodané pohľadávky na súd.
V roku 2017 mesto Snina neposkytlo žiadne záruky cudzím subjektom.
Rekapitulácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Snina je uvedená
v tabuľkách č. 12 a 13.
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HOSPODÁRENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
ZRIADENÝCH MESTOM
Podľa stavu k 31. 12. 2017 má mesto Snina v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 4 základné
školy, 6 materských škôl, centrum voľného času a základnú umeleckú školu. Uvedené organizácie
boli zriadené ako rozpočtové organizácie.
Príjmy mestských školských zariadení v roku 2017 dosiahli sumu 314 375,32 €, pri
plánovanom rozpočte príjmov 309 446 € boli splnené na 101,6 %. Príjmy z poplatkov zo školného
boli zinkasované v čiastke 78 114,34 €. Ide o príjmy vyberané materskými školami, základnými
školami za činnosť školských klubov detí, základnou umeleckou školou a centrom voľného času.
Príjmy z prenájmu priestorov škôl boli inkasované v sume 39 247,96 €, zo stravného v čiastke
69 322,81 €, úroky vo výške 9,80 €, ostatné príjmy sú evidované v sume 6 446,36 €, príjmy
z dobropisov a refundácie v sume 49 414,78 €, z poistného plnenia v sume 38,33 € a z vrátok
11 651,96 €. Školy a školské zariadenia evidujú príjmy z grantov v čiastke 5 288,28 €, zo štátneho
rozpočtu boli poskytnuté prostriedky v sume 54 840,70 €.
Prehľad o vlastných príjmoch škôl a školských zariadení je uvedený v tabuľke č. 8.
Výdavky mestských školských zariadení v roku 2017 dosiahli výšku 5 463 620,88 €
(vrátane kapitálových výdavkov), z toho výdavky základných škôl predstavovali čiastku
3 104 961,73 €, mestských školských klubov detí 248 237,00 €, materských škôl 1 066 239,39 €,
školských jedální 421 848,13 €, základnej umeleckej školy 425 799,92 €, centra voľného času
142 352,07 €. Na školské potreby boli použité prostriedky 5 843,20 €, na stravu pre sociálne
odkázané deti sa použilo 35 274,33 €, na kapitálové výdavky 13 065,11 €.
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. 2017 evidované vo výške 91 233,72 €.
Pohľadávky za školné eviduje MŠ Kukučínova 365,51 €, MŠ Palárikova 92,36 €, MŠ Perečínska
vo výške 1 691,21 €, MŠ Dukelských hrdinov vo výške 109,34 €, MŠ Čsl. armády 40,00 €, MŠ
Budovateľská 1 419,98 €, ZŠ Budovateľská 1 296,26 €, ZŠ Hviezdoslavova 58 426,48 €, ZŠ
Študentská vo výške 3 066,67 €, CVČ 2 206,00 € a ZUŠ 584,00 €. ZŠ Komenského eviduje
pohľadávky z preplatkov za energie vo výške 19 673,06 €. Pohľadávky v školských jedálňach
u materských škôl sú vo výške 971,95 € a u základných škôl vo výške 1 290,90 €.
Celkové záväzky k 31. 12. 2017 predstavujú sumu 1 556 432,97 €. Záväzky vyplývajúce
z miezd v základných školách boli zúčtované v sume 52 174,97 € a v materských školách v sume
1 115,67 €. Záväzky voči dodávateľom boli zúčtované v sume 70 250,55 €, z toho v materských
školách 19 084,86 €, v základných školách 50 254,94 €, v školských jedálňach 465,88 €
a v ostatných školských zariadeniach 444,87 €. Záväzky zo sociálneho fondu predstavujú čiastku
27 753,44 €, preplatky v školských jedálňach sú evidované vo výške 15 116,56 € a záväzky voči
zriaďovateľovi 1 390 021,78 € z titulu zúčtovania transferov rozpočtu obce - ide sa o zostatkovú
hodnotu majetku v správe rozpočtových organizácií a zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových
organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (ide o nezinkasované pohľadávky škôl a školských zariadení).
Pohľadávky a záväzky škôl a školských zariadení sú prezentované v tabuľke č. 10.
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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:
Fond rozvoja bývania bol zriadený za účelom kumulácie finančných prostriedkov
určených na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta.
Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania je v nasledujúcom prehľade:
Účel

Začiatočný stav k 1.1.2017

Tvorba fondu rozvoja bývania:
úroky z vkladu
Čerpanie fondu rozvoja bývania:
Konečný zostatok k 31.12.2017

poplatky banke

Suma v eurách
5 603,06
0,00
0,00
0,00
0,00
5 603,06

Rezervný fond mesta je zriadený v zmysle § 15 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 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. Tvorba a použitie rezervného fondu je
v nasledujúcom prehľade:

Začiatočný stav k 1.1.2017

Účel
Prírastky:
prebytok hospodárenia r.2016
prevod z účtu RO Rybníky
úroky z vkladu
Čerpanie Rezervného fondu:
Odvedenie dažďovej vody na ul.
Hamorskej
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Kotolňa MŠ Perečínska
Ihrisko s umelou trávou
Rekonštrukcia MŠ Budovateľská
poplatky banke

Konečný zostatok k 31.12.2017

Suma v eurách
243 755,82
749 408,83
742 016,02
7 390,55
2,26
-490 046,42
-25 000,00
-150 000,00
-12 568,80
-300 000,00
-2 400,00
-77,62
503 118,23

Sociálny fond mestský úrad tvorí a používa v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Tvorba a použitie sociálneho fondu je
v nasledujúcom prehľade:
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Začiatočný stav k 1.1.2017

Účel
Prírastky:
prídel do sociálneho fondu
Úbytky:
použitie – stravné lístky, branný
a inštruktážny deň

Konečný zostatok k 31.12.2017

Suma v eurách
3 944,24
16 542,29
16 542,29
-15 009,12
-15 009,12
5 477,41

Účet cudzích prostriedkov. Na účte cudzích prostriedkov sú vedené predovšetkým
finančné prostriedky za licencie za výherné hracie prístroje, ktoré boli poukázané na účet koncom
roka 2017, ale týkajú sa roka 2018 v sume 24 000,- € a budú prevedené na bežný účet mesta v roku
2018 a zaúčtované ako príjmy bežného rozpočtu. Na tomto účte sa sústredili v roku 2017 aj
prostriedky pre osobitných príjemcov dávok 657,23 €, neprevzaté prostriedky za reštitúcie
a pozemky v sume 584,86 €, prostriedky za prekopávky v sume 8 933,20 €, predplatné nájomného
na byty na Ul. 1. Mája v sume 11 089,31 €, prostriedky za verejnú obchodnú súťaž v sume 200,00
€, prostriedky na výplaty za december 2017 vyplácané v januári 2018 v sume
184 200 €,
prostriedky dôchodkového zabezpečenia pre občana, voči ktorému mesto bolo stanovené
rozsudkom súdu za opatrovníka v sume 11 887,61 €, prostriedky z exekúcie v sume 3 565,42 €,
úroky a prostriedky zo sociálneho a zdravotného poistenia v sume 40,63 € a preplatok za nebytový
priestor 1 806,90 €. Úroky z vkladov boli vo výške 59,06 €.
Zostatok finančných prostriedkov na účte cudzích prostriedkov bol k 31. 12. 2017
247 024,22 €.

VZŤAHY K ŠTÁTNEMU ROZPOČTU SR
Mesto Snina bolo v roku 2017 príjemcom nasledujúcich bežných a kapitálových transferov:
a) bežné transfery na rozvoj školstva z Ministerstva vnútra spolu
2 930 268,27 €
z toho: na prenesené kompetencie
2 592 289,00 €
na dopravné
6 110,00 €
na vzdelávacie poukazy
42 457,00 €
na odchodné
11 794,00 €
na asistentov učiteľov
64 568,00 €
na výchovu a vzdelávanie v MŠ
23 113,00 €
na dohodovacie konanie
88 364,00 €
na sociálne znevýhodnených žiakov
12 741,00 €
na lyžiarsky výcvik
19 992,00 €
na školu v prírode
16 800,00 €
na učebnice
586,00 €
na mimoriadne výsledky pre školy
2 000,00 €
na projekt „Škola otvorená všetkým“ pre ZŠ Budovateľskú
28 370,40 €
na projekt „Škola otvorená všetkým“ pre MŠ Čsl. armády
13 462,82 €
na olympiády a súťaže pre CVČ
7 621,05 €
b) z Ministerstva vnútra na prenesený výkon štátnej správy v oblasti
starostlivosti o životné prostredie
1 885,26 €
c) z Ministerstva vnútra na zabezpečenie starostlivosti
o vojnové hroby
387,50 €
d) z Ministerstva vnútra na matričnú činnosť
23 104,35 €
e) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
na zabezpečenie aktivačnej činnosti
9 551,70 €
f) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dotácia na terénnu sociálnu
prácu
47 663,20 €
g) z Ministerstva vnútra na školský úrad
14 286,00 €
h) z MDVaRR SR na zabezpečenie agendy na úseku ŠFRB
7 960,16 €
i) z MDVaRR SR na výkon činností v oblasti stavebného poriadku
18 791,82 €
j) z MDVaRR SR na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie
871,52 €
k) z Ministerstva vnútra na hlásenie pobytu a register obyvateľov
6 657,42 €
l) z Ministerstva vnútra na register adries
1 354,00 €
m) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na školské potreby
2 672,60 €
n) z Úradu práce, sociálny vecí a rodiny na stravné sociálne
odkázaných detí
35 274,33 €
o) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie a prevádzku
dobrovoľníckej služby pre MŠ a ZŠ
12 748,01 €
p) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie a prevádzku
dobrovoľníckej služby pre MsÚ
1 142,76 €
q) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt „Šanca pre mladých“
2 007,57 €
r) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt „Praxou k zamestnaniu“ 3 496,97 €
s) z Ministerstva vnútra na voľby do VUC
9 207,84 €
t) z Ministerstva kultúry SR na projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla
500,00 €
u) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na výkon osobitného príjemcu
1 016,75 €
v) z Úradu vlády Slovenskej republiky dotácia na Domov pokojnej
staroby
245 760,00 €
z) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na vybavenie nízkoprahového centra
1 514,00 €
w) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na nízkoprahovú sociálnu
službu pre deti a rodinu
35 189,37 €
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ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI
Podnikateľská činnosť sa týka rekreačnej oblasti Rybníky na základe živnostenského
oprávnenia z roku 2017 na vykonávanie živnosti Prevádzkovanie bazénov a plavární. Údaje
o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
Číslo účtu

Názov účtu

Suma v €
rok 2017

501

Spotreba
materiálu

502

Spotreba energie

33,18

511

Opravy a
udržiavanie

35,00

518

Ostatné služby

521

Mzdové náklady

39 562,56

524

Zákonné sociálne
poistenie

13 343,96

527

Zákonné sociálne
náklady

4 277,58

551

Odpisy

568

Ostatné finančné
náklady

Náklady spolu

4 446,78

1 152,90

52 506,00
195,54
115 553,50

602

Tržby z predaja
služieb

662

Úroky

75 491,80
0,00

Výnosy spolu

75 491,80

Výsledok
hospodárenia

-40 061,70

Splatná daň z
príjmov

0

Výsledok
hospodárenia po
zdanení

-40 061,70

Na účte 501 – Spotreba materiálu boli zúčtované položky v celkovej sume 4 446,78 €, a
to: hygienické a čistiace potreby, benzín, identifikačné náramky, umelý koberec, spotrebný
materiál, pracovné pomôcky a pracovný materiál, zdravotnícke pomôcky a materiál. Na účte 502 –
Spotreba energie je zaúčtovaná spotreba elektrickej energie v sume 33,18 €. Na účte 511 –
Opravy a udržiavanie sú účtované náklady na údržbu biotopu RO Rybníky v sume 35,00 €. Na
účte 518 – Ostatné služby v sume 1 152,90 € boli účtované náklady na odvoz odpadu, analýzy
vzoriek vody, náklady pre Slovgram a SOZA za používanie zvukových záznamov a hudobných
diel, inzercia, vodné a stočné, kurz odbornej spôsobilosti a ostatné drobné služby. Na účte 521 –
Mzdové náklady sú účtované brutto mzdy v sume 39 562,56 €. Zdravotné a nemocenské poistenie
v sume 13 343,96 € je účtované na účte 524 – Zákonné sociálne poistenie. Stravné lístky
a povinný prídel do sociálneho fondu v sume 4 277,58 € je účtovaný na účte 527 – Zákonné
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sociálne náklady. Na účte 551 – Odpisy DNM a DHM sú účtované odpisy dlhodobého majetku
v súlade s odpisovým plánom účtovnej jednotky v sume 52 506,- €. Na účte 568 – Ostatné
finančné náklady sú zúčtované poplatky banke za peňažný styk v sume 195,54 €.
Na účte 602 – Tržby z predaja služieb sú účtované príjmy za vykonané služby – vstupné
v sume 75 491,80 € bez DPH. Celkový výsledok hospodárenia je vykázaný v sume – 40 061,70 €.

Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny 2017
na BIOKÚPALISKU v RO Rybníky
(17. 6. 2017 – 3. 9. 2017)
A. Tržby s DPH
Tržby hotovosť:

- vstupné
- lehátka
- stolný tenis
- volejbal
- odkladacie skrinky

84 434,56 €
5 043,00 €
117,00 €
48,00 €
142,50 €
89 785,06 €

Tržby spolu:
B. Návštevnosť
Návšteva platiaci:
Návšteva detí 2-6 s kartou obyvateľa:
Návšteva neplatiaci:
Spolu
Návšteva detí do 2 rokov:
Návšteva spolu:
C. Počasie
Počet dní v sezóne:
Slnečno:
Polooblačno, oblačno:
Dážď:

37 576 osôb
1 134 osôb
841 osôb
39 551 náramkov
2 200 osôb
41 751 osôb

79 dní
34 dní
18 dní
27 dní

100 %
43 %
23 %
34 %

Príprave a samotnému otvoreniu letnej turistickej sezóny predchádzal súdny spor vyvolaný
urbárskou spoločnosťou, podľa ktorej sú nevyjasnené vzťahy medzi mestom a urbárskou
spoločnosťou vo veci nájmu pozemkov v areáli biokúpaliska. Vlastníkom biokúpaliska je mesto,
pozemky si mesto prenajíma od urbárskej spoločnosti. Nájomná zmluva je uzatvorená do roku
2030, teraz však tento prenájom urbárska spoločnosť jednostranne spochybňuje. V marci 2018
urbárska spoločnosť zobrala svoju žalobu v celom rozsahu späť. Príprava na sezónu 2017, hoci
v zvláštnej atmosfére, pokračovala podobne ako v predchádzajúcich sezónach.
Pre ďalšie skvalitnenie poskytovaných služieb v areáli Biokúpaliska ešte pred zahájením
sezóny pracovníci oddelenia rekreačných a športových služieb (RaŠS) realizovali viacero
potrebných prác pri dokončievaní príprav celého areálu na sezónu (úpravy terénov a výsev trávy,
rekonštrukcia čističky - filtračky vody, realizácia ďalších kamenných chodníkov, úpravy detských
ihrísk, náter oplotenia celého rekreačného zariadenia, lakovanie lavičiek a stololavíc). V priestoroch
nefunkčného bazéna aj v tejto sezóne okrem maxi-šachov bolo umiestnený vodný futbal a ďalšia
nafukovacia šmýkačka. Taktiež sa rozšírili poskytované reštauračné a ubytovacie služby. Pribudli
služby predaja doplnkového tovaru (plážová obuv, opaľovacie prípravky, nafukovacie hráčky).
Pracovníci RaŠS svojpomocne vymenili umelý koberec okolo kúpacej časti. Všetky tieto nové
a vynovené zariadenia nám zvýšili atraktívnosť areálu Biokúpaliska a boli neustále s veľkým
záujmom využívané.
Areál prírodného kúpacieho biotopu, ktorý nesie názov BIOKÚPALISKO Sninské rybníky
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je od svojho zahájenia po rozsiahlej rekonštrukcii pod správou oddelenia rekreačných a športových
služieb mesta Snina. Biokúpalisko na Sninských rybníkoch vo svojej siedmej sezóne otvorilo svoje
brány pre návštevníkov v sobotu 17. 6. 2017. Aj tohto roku sa mohol areál otvoriť už začiatkom
júna a na tento termín bol aj komplexne pripravený. Len počasie tohto roku nedovolilo zrealizovať
pôvodné zámery a aj po jeho otvorení po krátkodobom oteplení prišlo opäť ochladenie a realita
podobne ako aj na iných podobných zariadeniach na Slovensku bola pre prevádzkovateľov
v priebehu celej sezóny veľmi nepriaznivá. Celá letná turistická sezóna v roku 2017 bola podobná
na slnečné dní tej predchádzajúcej, hoci mierny nárast tu bol v návštevnosti a aj v tržbách.
Výsledkom bola menšia návštevnosť takmer o polovicu oproti roku 2015. Už tradične v septembri
teploty klesajú a návštevnosť je vtedy sporadická, takže areály sa potom uzatvárajú. Zatiaľ čo
priemer návštevnosti po rekonštrukcii bol 65 000 osôb, tohto roku sme privítali hlavne z dôvodu
nepriaznivého počasia len niečo vyše 42 000.
Do areálu biokúpaliska návštevníkov naďalej láka priaznivá odozva po prvých sezónach,
prekrásna udržiavaná príroda, v ktorej je areál umiestnený, aj po úprave priaznivé ceny pre všetky
kategórie a aj dobré referencie našich hostí. Je len samozrejmosťou, že aj v našom Biokúpalisku
bude čo vylepšovať. Do ankety spokojnosti návštevníka sa tentoraz zapojilo menej návštevníkov.
Medzi nimi neustále rezonuje vyriešenie nefunkčného bazéna, keďže aj tohtoročná sezóna nám
potvrdila potrebu rozšírenia vodných kapacít pre najmenšie detí. Chceme veriť, že v najbližšej dobe
sa nájde vhodné riešenie na zrekonštruovanie starého bazéna. Naši hostia by privítali vyhradené
miesta na grilovanie. Nedostatočné sú ubytovacie kapacity pre návštevníkov, ktorí k nám prídu na
viac dní.
Na Sninských rybníkoch prebiehajú aj viaceré festivaly, z ktorých samozrejme dominuje
Rock pod kameňom. Nie sú to typické sprievodné akcie, ale iste sú vhodným spestrením pre
všetkých návštevníkov celej oblasti Sninských rybníkov. Spolupráca správcu areálu s organizátormi
týchto festivalov však prináša v každom prípade osoh obidvom stranám.
V tomto roku sa na celkovom náročnom a úspešnom chode prevádzky podieľali 18
zamestnanci v pracovnom pomere na dobu určitú a 7 zamestnanci RaŠS. Realita v tejto sezóne nám
ukázala, že napriek veľkosti areálu tento počet pracovníkov bol vzhľadom na menšiu návštevnosť
dostačujúci. Ochranu a bezpečnosť návštevníkov sme zabezpečovali za pomoci Mestskej polície
v Snine a autorizovaným bezpečnostným technikom. V sezóne sa nevyskytli žiadne vážnejšie
problémy a spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni. Vodnú záchrannú službu a službu 1. pomoci
sme realizovali dodávateľsky v zmysle zmluvy s plavčíkmi - záchranármi. Aj tu sme nezaznamenali
žiadne mimoriadne udalosti, akurát bude potrebné zvýšiť počet plavčíkov z dôvodu dodržiavania
noriem a nového zákona pre prevádzkovanie takýchto zariadení.
Hygienická situácia bola počas letnej sezóny sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva
v súlade s platnou národnou legislatívou. Pravidelne bola sledovaná kvalita vody na kúpanie
(v stanovených intervaloch a aj podľa aktuálnej potreby), ako aj hygienicky režim prevádzky
biokúpaliska. Kontrolovala sa najmä kvalita vody v bazénoch, vybavenosť a čistota areálu, stav
bazénov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť
kvalitu rekreácie a zdravie rekreantov. Kvalita vody bola veľmi dobrá, čo potvrdzujú výsledky
rozborov vody vykonávané pravidelne RÚVZ v Prešove. V tejto sezóne z dôvodu potvrdenia
výsledkov kvality vody sme rozbor mikrobiologických a biologických skúšok realizovali okrem
tradičného laboratória v Prešove aj v akreditovanom skúšobnom laboratóriu EL spol. s r.o.
v Spišskej Novej Vsi a v laboratóriu pitných vôd VVS, a.s. Košice. Vývoz komunálneho odpadu
zabezpečovali Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Hudobná produkcia pre spestrenie pobytu návštevníkov Biokúpaliska bola zabezpečená
v celom areáli RO Rybníky vysielaním z budovy infocentra a s udelením licencie od spoločnosti
Slovgram a Sóza. Spomínané hudobné festivaly boli usporiadané v susednom areáli amfiteátra.
V areáli Biokúpaliska bolo dostačujúce množstvo športovísk pre deti, mládež, ale aj
ostatných návštevníkov. Najmenšie detí sa potešili komplexu detských atrakcií a mládež si obľúbila
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externé posilňovacie zariadenia. Tohto roku sme na podnet jedného obyvateľa mesta na Slovenskú
obchodnú inšpekciu museli zrušiť detskú lanovku, čo prinieslo obrovské sklamanie medzi
najmenšími návštevníkmi. K dispozícii boli aj antukové ihriska na basketbal, futbal a volejbal,
trávnaté a pieskové na volejbal, nohejbal a bedminton. Na vodnej ploche boli k dispozícii šmýkačky
a vodné atrakcie.
V rámci marketingu zamestnanci RaŠS zabezpečovali informácie o Biokúpalisku v budove
turisticko-informačného centra. Správy o Sninských rybníkoch boli aj v televízii a rozhlase. Tak
isto aj printové média venovali značný priestor nášmu Biokúpalisku.
Starostlivosť o zákazníka je naďalej hlavným prostriedkom zvyšovania imidžu každého
zariadenia. Aby sme udržali naďalej požadovanú úroveň našich služieb a zároveň pritiahli
návštevníkov nových, je potrebné do areálu aj naďalej postupne investovať. Ak sa zrealizuje
prestavba modrého nefunkčného bazéna, môžeme naším návštevníkom konečne ponúknuť to, čo im
v našom areáli najviac chýbalo. Neustále platí, že ak chceme k nám prilákať viac návštevníkov, je
potrebné neustále niečo nové aj ponúknuť.
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Správa o plnení rozpočtu a činnosti
Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina za rok 2017
Mestské kultúrne a osvetové stredisko (MKOS) v Snine ako rozpočtová organizácia
zriadená Mestom Snina na základe finančného výkazu FIN 1-12 o plnení rozpočtu
a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy predkladá správu o plnení
rozpočtu za rok 2017.
Pôvodný rozpočet MKOS bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č.
294/2017 dňa 14.02.2017 s príjmami vo výške 120 810,- EUR a bežnými výdavkami v sume
474 480,- EUR. Tiež bola schválená suma 5000,- EUR na opravu pamiatok pre kaštieľ a 500,- EUR
na Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla, teda bežné výdavky celkom schválené pôvodne spolu
vo výške 479 980 - EUR. V priebehu roka 2017 bol rozpočet 4krát menený. Prvá zmena z dňa
29.06.2017 bola prijatá uznesením MsZ č. 346/2017, druhá zmena z dňa 11.09.2017 bola prijatá
uznesením MsZ č. 380/2017. Tretia zmena z dňa 14.12.2017 bola prijatá uznesením MsZ č.
409/2017, čím sa rozpočet MKOS ustálil na sume 161 402 EUR v časti bežných príjmov (príjmy
z prenájmu v dome kultúry +4 015,- EUR, príjmy z kultúry a z prevádzkových nákladov
z prenajatých priestorov v dome kultúry +28 180,- EUR, príjmy z dobropisov +1 065,- EUR, vrátky
+371,- EUR, z náhrad z poistného plnenia +6 961,- EUR). Tieto príjmy sa zároveň premietli do
výdavkov bežného rozpočtu, po 3. zmene bol plán v časti bežných výdavkov uzatvorený na výšku
542 650,- EUR ( na opravu pamiatok +25 000,- EUR, na úpravu miezd a odvodov súvisiacu
s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých
zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme + 2 700,- EUR, zvýšenie vo výške bežných príjmov
z kultúry +40 592,- EUR, zníženie na opravu pamiatok - 5 622,- EUR).
Predkladanie zmien rozpočtu MKOS Snina v priebehu roka si zakaždým vyžadovala
potreba aktuálne reagovať na skutočné plnenie príjmov a s tým súvisiacich výdavkov. Úpravy
pôvodne schváleného rozpočtu sú odrazom flexibility činnosti MKOS. Charakter činnosti tejto
organizácie neumožňuje vopred presné plánovanie výšky finančných prostriedkov v časti príjmov,
ani výdavkov.
Príjmy bežného rozpočtu
Ako už bolo vyššie spomínané pôvodný rozpočet bežných príjmov MKOS na rok 2017 bol
schválený na úrovni 120 810 EUR. V priebehu roka bol upravený na sumu 161 402 EUR. Skutočné
plnenie je vykázané vo výške 160 611,18 EUR, čím bol plán nenaplnený o 790,82 EUR.
Najvyšší objem finančných prostriedkov MKOS získava z prenájmu priestorov domu
kultúry (tak dlhodobého ako aj krátkodobého) a z prevádzkových nákladov, ktoré hradia nájomníci.
Tieto príjmy boli v upravenom rozpočte stanovené vo výške 63 915 EUR. Ich skutočná výška za
rok 2017 bola 62 268,05 EUR. Ďalším významným zdrojom príjmov sú príjmy zo vstupného na
kultúrne podujatia, ktoré boli pôvodne rozpočtované na úrovni 20 500 EUR, upravený rozpočet bol
17 250 EUR a skutočné plnenie 18 306,85 EUR. Príjmy knižnice boli rozpočtované na úrovni 2 500
EUR. Ich skutočná výška predstavovala sumu 2 151,05 EUR. Príjmy kina Centrum na rok 2017
boli pôvodne rozpočtované na 25 000,- EUR, upravené boli na úroveň 63 800 EUR, skutočné
plnenie 63 800,05 EUR. Variabilita výšky týchto príjmov je pochopiteľná z dôvodu
nepredvídateľnej návštevnosti knižnice či filmových predstavení.
V roku 2017 dostalo MKOS finančné prostriedky z vyúčtovania energií od ich dodávateľov
v dome kultúry (DK) a v kaštieli za rok 2016 vo výške 1 064,70 EUR, prijalo tiež prostriedky pod
položkou vrátky (zo Sociálnej poisťovne) v sume 370,95 EUR a vo výške 6 960,92 EUR z náhrad
z poistného plnenia- od Kooperativa, poisťovňa a.s., za poistné udalosti.
MKOS
v roku 2017 využívalo prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
na podporu zamestnanosti vo výške 3 607,80 EUR.
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Tabuľka: Bežný rozpočet – plnenie príjmovej časti rozpočtu MKOS za rok 2017

Položka

212003
212003
212004
223001
223001
223001
223001
242
292006
292012
292017
312001

Rozpočet 2017
Skutočnosť
%
schválený upravený
rok 2017 plnenia
v EUR
v EUR

Text
Z prenájmu Domu kultúry krátkodobý
Z prenájmu Domu kultúry dlhodobý
Z prenajatého hnuteľného majetku
Príjmy z prevádzkových nákladov
Príjmy z kultúry
Príjmy z knižnice
Príjmy z kina
Z účtov finančného hospodárenia
Príjmy z náhrad poistného plnenia
Z dobropisov
Vrátky
Z úradu práce na podporu
zamestnanosti
Spolu

5 000

7770

7 729,00

99,5

37 000
200
17 000
20 500
2 500
35 000
2
0
0
0

36 515
1930
19630
17 250
2 500
63 800
2
6 961
1 065
371

35 595,74
2 079,50
18 943,31
18 306,85
2 151,05
63 800,05
1,31
6960,92
1 064,70
370,95

97,5
107,7
96,5
106,1
86,0
100,0
65,5
100,0
100,0
100,0

0
3 608
3 607,80
120 810 161 402,00 160 611,18

100,0
99,5

Výdavky bežného rozpočtu
Výdavky bežného rozpočtu MKOS na rok 2017 boli pôvodne schválené na úrovni 479 980
EUR. Súčasne so zmenou bežných príjmov bola schválená aj zmena bežných výdavkov na rok 2017
na celkovú čiastku 542 650 EUR. Skutočná výška bežných výdavkov MKOS za rok 2017 bola vo
výške 541 859,36 EUR, čím bol rozpočet výdavkov splnený na 99,9 %.
V rámci tovarov a služieb najviac finančných prostriedkov bolo vynaložených na úhradu
energií vo výške EUR, z toho elektrická energia v DK a v kaštieli 17 513,61 EUR, teplo a TÚV
v DK 48 700,22 EUR a plyn kaštieľ 10 520,69 EUR. Náklady na vodné, stočné spolu za DK
a kaštieľ 7 797,13 EUR.
Ďalšou významnou položkou sú výdavky vynaložené na zrealizované kultúrne podujatia,
ktoré sú v značnej miere kryté príjmami z výberu vstupného na podujatia. Výdavky za kultúrne
podujatia MKOS Snina v roku 2017 boli celkom 91 511,33 EUR. V tejto položke sú zahrnuté
hlavne honoráre, ale aj poplatky pre SOZA a platba za silvestrovský ohňostroj 3 000,- EUR.
Honoráre umelcom a kolektívom za odohrané vystúpenia boli v najvyšších čiastkach vyplatené za
realizáciu týchto podujatí: 5 divadelných predstavení, realizácia koncertov umelcov Kandráčovci,
Kristína, M. Molnárová, skupina No Name, Čarovné ostrohy, Ander z Košíc a za podujatia My sme
Snina, Človek, pes a kôň a Medzinárodný festival outdoorových filmov, Festival dychových
hudieb, Pivný festival, Boje o Sninu. Pri podujatiach masového charakteru, konaných na verejných
priestranstvách, sa vstupné nevyberá. Výdavky na honoráre za tieto podujatia boli v roku 2017
vyplatené vo výške asi 45 000,- EUR.
V rámci údržby boli za celé MKOS Snina vynaložené tieto náklady: na budovy, na revízie,
na údržbu výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení, softvéru v celkovej výške 39 584,52
EUR. Z toho najvyššie výdavky boli na revízie v DK 936,12 EUR a v kaštieli 3 310,92 EUR, na
rekonštrukcie umeleckých a múzejných predmetov pre kaštieľ vo výške 24 378,00 EUR (oprava
sochy Herkula) a výdavky na údržbu pre kino vo výške 660,00 EUR ( licenčný poplatok za
softvér).
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Náklady na služby celkom boli vo výške 69 520,95 EUR. Medzi najväčšie položky patrí
stravovanie zamestnancov, poštovné a telekomunikačné služby 3 415,68 EUR, poistné na budovy
vo výške 1 231,41 EUR, tiež náklady na propagáciu podujatí vo výške 8 675,97 EUR (tlač
plagátov, oznamy v káblovej TV, reklama v novinách, výroba veľkoplošných bilbordov a prenájom
plôch pre ich umiestnenie) a náklady na požičovné za premietanie filmov filmovým spoločnostiam
v celkovej výške 37 423,06 EUR.
Výdavky v čiastke celkom 15 664,94 EUR boli použité na nákupy materiálu, z toho
najväčšie položky: nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – nákup tieniacej plachty na
tribúnu, bieleho plátna do spoločenskej sály, nákup výbojky a filtrov pre kino, pre mestskú knižnicu
nákup kníh vo výške 3 785,34 EUR, interiérové vybavenie pre kaštieľ vo výške 1 977,79 EUR
(nákup a inštalácia vnútorných roliet na okná ).
Ďalším výdavkom vo výške 477,37 EUR bolo vrátenie príjmov z minulých rokov, t.j.
vrátenie časti preddavkov za prevádzkové náklady, zaplatených v roku 2016 zo strany dlhodobých
nájomcov v dome kultúry. Vyúčtovanie sa každoročne realizuje podľa VZN mesta Snina č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina
po doručení zúčtovacích faktúr za spotrebované energie, vždy najneskôr do 31.8. príslušného
kalendárneho roka za predchádzajúci rok.
Tabuľka: Bežný rozpočet - plnenie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2017
Rozpočet 2017
Funkčná
Skutočnosť
%
Text
schválený upravený
klasif.
rok 2017 plnenia
v EUR
v EUR
08.2.0.5 Knižnica (MKOS)
61 371
47 955 47 852,01
99,8
v tom: 610 - mzdy
39 848
31 047 31 053,38 100,0
620 - odvody
13 943
10 540 10 536,75 100,0
630 - tovary a služby
7 480
6 252
6 146,28
98,3
z toho: 631 - cestovné
0
0
0
0
632 - energia, voda,
komunikácie
270
275
273,45
99,4
633 - materiál
5 250
4 010
4 008,35 100,0
634 - dopravné
0
0
0
0
635 - údržba
20
67
66,39
99,1
637 - služby
1 940
1 900
1 798,09
94,5
640 - odstupné, nemocen.
dávky
100
116
115,6
99,7
Ostatné kultúrne služby - Dom kultúry
08.2.0.9 (MKOS)
260 221 278 481 278 149,92 99,99
v tom: 610 - mzdy
74 287
80 587 80 585,09 100,0
620 - odvody
31 259
27 985 27 911,62
99,7
630 - tovary a služby
154 575 169 525 169 292,07
99,9
z toho: 631 - cestovné
140
107
106,08
99,1
632 - energia, voda,
komunikácie
64 060
70 321 70 318,96 100,0
633 - materiál
9 400
5 772
5 769,14 100,0
634 - dopravné
1 900
1 556
1 554,82
99,9
635 - údržba
2 750
2 729
2 726,53
99,9
636 - nájomné za prenájom
100
54
54 100,0
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637 - služby
640 - odstupné, nemocen.

76 225

88 986

88 762,54

99,7

100

384

361,14

94,0

51 259
16 656
5 833
28 670
50

68 408
18 148
6 360
43 900
0

68 361,54
18 146,09
6 357,36
43 858,09
0

99,9
100,0
100,0
99,9
0

500
780
0
2 370
24 970

496
1 939
0
680
40 785

495,24
1 938,30
0
680
40 744,55

99,8
100,0
0
100,0
99,9

0
0
147 806 147 495,89
47 418 47 415,40
16 665 16 655,01
83 723 83 425,48
194
193,63

0
99,8
100,0
99,9
99,6
99,8

dávky
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby - Kino (MKOS)
v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 631 - cestovné
632 - energia, voda,
komunikácie
633 - materiál
634 - dopravné
635 - údržba
637 - služby
640 - odstupné, nemocen.
dávky
08.2.0.7 Ostatné kultúrne služby - Kaštieľ (MKOS)
v tom: 610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
z toho: 631 - cestovné
632 - energia, voda,
komunikácie
633 - materiál
634 - dopravné
635 - údržba
636 - nájomné za prenájom
637 - služby
640 - odstupné, nemocen.
dávky
Spolu

100
107 129
42 174
12 420
52 435
100
18 990
5 845
0
10 020
0
17 480

16 863
3 950
0
36 114
0
26 602

16 859,68
3 949,15
0
36 111,60
0
26 311,42

100,0
100,0
0
100,0
0
98,9

100

0

0

0

542 650 541 859,36

99,9

479 980
Personálna oblasť

MKOS v roku 2017 malo 18 zamestnancov. V Dome kultúry – 7, v knižnici – 3, v
kaštieli – 6 a v kine Centrum - 2. Činnosť ale zabezpečovalo len 16 zamestnancov z toho dôvodu,
že jedna zamestnankyňa bola na rodičovskej dovolenke a jedna na materskej dovolenke. Okrem
toho bolo v roku 2017 uzatvorených a vyplatených 27 dohôd o vykonaní práce.
Hlavné ťažisko práce v MKOS je v poobedňajších a nočných hodinách, cez soboty a nedele
a sviatočné dni. Veľké nároky sú na nadčasovú prácu, pretože okrem kultúrnej činnosti má každý
zamestnanec aj vlastnú pracovnú agendu, ktorú vykonáva v riadnom pracovnom čase. Pri súčasnom
tempe a rozsahu činnosti MKOS, enormnom náraste byrokracie a administratívnych prác je nutné
konštatovať, že počet zamestnancov je pesimisticky primeraný. Pribúdajú tiež aktivity iných
organizácií, ktoré chcú v priestoroch Domu kultúry a kaštieľa v spolupráci s MKOS organizovať
jednotlivé podujatia.
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Činnosť Mestského kultúrneho a osvetového strediska
Dom kultúry
Organizovanie kultúrno – spoločensko - osvetových podujatí je jednou z mnohých činností
Mestského kultúrneho a osvetového strediska. Ich usporadovanie má buď dlhú alebo krátku históriu
a v pláne na každý rok sa objavujú nové a zanikajú staré, napríklad aj s uvedením kaštieľa do
prevádzky vznikli ďalšie akcie v jeho priestoroch zamerané na históriu, výstavníctvo, koncerty
vážnej hudby a ďalšie kultúrno-spoločenské akcie.
Akcie môžeme rozdeliť do štyroch základných kategórií:
1. akcie organizované výlučne Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom (60 akcií),
2. akcie organizované v spolupráci s iným subjektom (31 akcií),
3. kultúrne akcie usporadúvané iným subjektom v priestoroch Domu kultúry ako krátkodobý
prenájom (17 akcií),
4. iné akcie nie kultúrneho charakteru ako krátkodobý prenájom (26 akcií).
V roku 2017 boli na akcie použité finančné prostriedky vo výške asi 91 000,- €, čo svedčí
o zvýšenej aktivite v tejto oblasti oproti minulým rokom. Aktivity si vyžadujú značné ľudské
zdroje. Často je nevyhnutná pomoc aktivačných pracovníkov, najmä pri manuálnych prácach
súvisiacich s ich technickým zabezpečením. Veľa produktívneho času zamestnancov zaberá vysoká
byrokracia a administratívna náročnosť práce.
Zvláštnu kategóriu tvorí „kupovaná kultúra“, ktorá je na organizovanie menej náročná, ale
Snina má malý potenciál návštevníkov a Mestské kultúrne a osvetové stredisko nízky rozpočet, aby
mohlo vo zvýšenej miere dotovať prípadné straty. Výber umelca alebo žáner a stanovenie
vstupného je náročné a trafiť sa do chuti diváka skoro umenie. Nemôžeme si v podstate dovoliť
riziko, že budeme často na „kupovanú kultúru“ doplácať pre nezáujem divákov. Kultúrne
vystúpenia sú drahé, tým pádom je aj vstupné vysoké.
Na podujatiach, ktoré boli venované širokej verejnosti bez výberu vstupného sme ako
zmluvný výdaj použili finančné prostriedky vo výške asi 45 000,- €. Jednalo sa o podujatia ako Deň
detí, Dni mesta vrátane podujatí Človek, pes a kôň, Dožinkové slávnosti,...
Uskutočnené kultúrne podujatia v roku 2017
„Pokoj ľuďom dobrej vôle“ - benefičný vianočný koncert
Dobrý večer, štedrý večer... - koncert kolied a vinšov
Divadelné predstavenie pre deti
Podujatie Súkromného centra voľného času M. Lojana pre Detský folklórny súbor Šiňava
Piesne donských kozákov – koncert
Slovenský zväz telesne postihnutých – fašiangová zábava
Divadlo DRaK Prešov – divadelné predstavenie pre školy
Benefičný koncert na počesť tragicky zosnulého Milana Kočana
Divadelné predstavenie pre deti
Marec - mesiac knihy, aktivity s detskými čitateľmi
Dojčenie v hlavnej úlohe – výstava
12 patrónov - ...ochrancovia vedy, techniky a remesiel... – výstava
Koncert pri príležitosti MDŽ
Benefičný koncert, výťažok z ktorého bol venovaný na zdravotné účely
Smejko a Tanculienka – podujatie pre deti
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Deň frankofónie – podujatie žiakov sninského Gymnázia pre žiakov školy a verejnosť
Divadelné centrum Martin – divadelné predstavenie pre deti
Divadlo KUMŠT – divadelné predstavenie pre verejnosť
Svet okolo nás – podujatie OZ CREA EDU
Babadlo Prešov – divadelné predstavenie pre školy
Kraslica, symbol vzkriesenia – výstava
700 symbolov - 700 detí sninských škôl na stromoch na Námestí centrum inštalovalo 700 symbolov
jari
Výchovný koncert pre SPŠ, BD-production, s. r. o., Sereď
Deň Zeme - výchovný program pre školy
"Spoznajte Sninu v povestiach" - čitateľský maratón, počas ktorého gymnazisti čítali povesti v
sninských materských a základných školách. Bolo to 700 minút s povesťami o Snine a okolí.
Ako Jančiči stretla Brumka – predstavenie pre deti
Workshop pre deti z detského domova v rámci prezentácie knihy Jozefa Bocka
Dokonalý sútok snov - prezentácia knihy Jozefa Bocka
Koncert ľudovej hudby, spevu a tanca Základnej umeleckej školy
„Stavanie mája“ s folklórnym súborom Šiňava
Ku Dňu Zeme 700 žiakov čistilo jednotlivé časti mesta podľa vopred stanoveného rozpisu. Zapojili
sa tým do jarného upratovania v celom meste.
„700 kvapiek krvi“ - akcia ZŠ P.O. Hviezdoslava. Je to symbolické pomenovanie pre dobrovoľné
darovanie krvi širokou verejnosťou, študentmi, zamestnancami úradov a škôl, rodičmi.
Mačanka 2017 - odštartovanie jednej Offroad etapy
Majáles - veselica pre občanov Sniny
Deň priateľstva, Slovensko – Ukrajina - kultúrny program na hraničnom priechode v Ubli pre
pozvaných
Deň matiek – program Materskej školy na Ulici Kukučínovej
Sláčikové kvarteto Symphonic News Quartet - koncert vážnej hudby
Program Súkromnej základnej umeleckej školy Hviezdoslavova pre verejnosť a materské školy (3
predstavenia)
Divadlo na kolesách – Fíhatralala – podujatie pre deti
Májový koncert Základnej umeleckej školy v Snine
Supercyklista a Supervodič - podujatie Strednej priemyselnej školy v Snine
Európsky deň – podujatie Gymnázia v Snine (zaujímavé ceny v zábavných hrách,
európsky chodník, vyhotovenie vlajky EÚ zo 700 vrchnákov fliaš, koleso
šťastia)
Vystúpenie tanečného odboru Základnej umeleckej školy Snina (2 vystúpenia)
Deň detí – uvedenie do života pesničky o Snine, tancoval 700-členný súbor, Kristína
Pivný festival
"Zápasenie pod Sninským kameňom" - výstava fotografií
Program súkromnej základnej umeleckej školy MERLIN
Dychovka v Snine – výstava
Kaštieľ v Snine - uvedenie do života knihy o sninskom kaštieli
Absolventský program súkromnej základnej umeleckej školy MERLIN
Program pre Cirkevnú spojenú školu
Program Základnej umeleckej školy pre školy
Snina v objektíve času – výstava dobových fotografií
My sme Snina – prezentačné podujatie
Festival dychových hudieb
„Ako išla kraslica na vandrovku - detský letný fotografický tábor
Ahoj leto! – 1. detský festival v Snine
Insitná tvorba M. Hodora – výstava
Miss Roma
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Rock pod kameňom - deň venovaný 700. výročiu Sniny - Galavečer k 700. výročiu založenia mesta
Snina - otvárací koncert festivalu Rock pod kameňom 2017 - SUZI Quatro a hostia
Rock Pod kameňom
Koncert skupiny Beatles revival
Koncert saxofónového kvarteta Saxophone Syncopators
Medzinárodný výtvarný festival
Dni mesta - XXVII. Sninský jarmok, kultúrny program so skupinou No Name, Stretnutie
historických vozidiel, Oslavy 90. výročia futbalu v Snine, Človek, pes a kôň,
Dožinkové slávnosti 2017
Horúca sprcha – divadelná komédia
Kvety dobra – výstava
l. farmárske trhy
Babadlo Prešov – podujatie pre školy
Medzinárodný festival outdoorových filmov
Emma production – výchovný program pre školy
Montesori - herne pre deti
Futbal pod Sninským kameňom – výstava a oceňovanie
Boje o Sninu – ukážky bojov v 700-ročnej histórii
Festival duchovnej piesne
Faraóni - divadelné predstavenie v rusínskom jazyku
Výchovný koncert Základnej umeleckej školy pre školy
Divadlo DRaK Prešov – divadelné predstavenie pre školy
Stretnutie rodákov z vodárenskej nádrže Starina
Mesiac úcty k starším - kultúrny program Slovenskej národnej strany
Starinčanka – uvedenie do života nového CD
VII. Gorazdova duchovná pieseň - festival
Miesto v meste - výstava a slávnostné vyhodnotenie víťazných fotografií súťaže
Výchovný koncert Centra voľného času Snina pre školy
To sme My - profilový program folklórneho súboru Šiňava k 20. výročiu založenia
Program Cirkevnej spojenej školy pre žiakov školy
Katarínske posedenie pre jubilantov a seniorov mesta
Gerbócova literárna Snina – záverečný večer spojený s vyhodnotením medzinárodnej
autorskej literárnej súťaže
Slávnostná akadémia pri príležitosti ukončenia osláv 700. výročia Sniny
Mikulášsky program pre deti
Program Súkromnej umeleckej školy MERLIN pre verejnosť
Juraj Šebo: Útek z pekla - uvedenie do života knihy o Ernestovi Rosinovi
Podujatie LPUS Snina pre deti svojich členov
Kandráčovci – vianočný koncert
Zemplínska karička - výstava
Benefičný koncert sninského Gymnázia
Program Základnej umeleckej školy pre školy
Vianočný program Súkromnej materskej školy na Ulici Komenského
Vianočný program Občianskeho združenia Kolysočka
Vianočný program Materskej školy na Ulici Kukučínovej
Detská mládežnícka organizácia Oliver – program pre ZŠ P. O. Hviezdoslava
Malá dychová hudba Sninčanka – vianočné koledy na Námestí centrum
Silvestrovská zábava v spoločenskej sále
Silvester na námestí
a iné podujatia:
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Novoročné stretnutie primátora mesta s pozvanými hosťami
Šachový turnaj základných škôl organizovaný Centrom voľného času v Snine (8x)
Ekumenická bohoslužba v spoločenskej sále Domu kultúry
Spoločenstvo pre oblastný rozvoj – seminár
Predaj rybárskych lístkov (5x)
Členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
Prijatie primátorom mesta ocenených učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov
Mariášový Klub Snina – celoslovenské kolo Slovenskej extraligy
LPUPS Ruské – členská schôdza
Sociálna poisťovňa – podujatie v Dome Matice slovenskej
72. výročie víťazstva nad fašizmom – pietny akt kladenia vencov
Hostina pri príležitosti birmovky
Generačný šach – šachový turnaj generácií na Námestí centrum
Hostina pri príležitosti 1. svätého prijímania
Volejbalový zápas do 700 bodov
ĽS Naše Slovensko - povolebný míting, stretnutie s občanmi
73. výročie SNP – pietny akt kladenia vencov
Extra liga šachu (2x)
Informačný deň stredných škôl
Predaj kabátov – predajná akcia
Sninské zdravotnícke dni - seminár
10. výročie založenia firmy UNEX
73. výročie oslobodenia Sniny – pietny akt kladenia vencov
Výkup zlata (3x)
Mestská knižnica
K 31.12.2017 evidujeme 1 049 aktívnych používateľov, z toho 884 dospelých a 165
čitateľov do 15 rokov. Nových používateľov sa zaregistrovalo 87. Knižničný fond v roku 2017 mal
spolu ročný prírastok 487 knižničných jednotiek (z toho 59 titulov z odbornej literatúry pre
dospelých, 348 kníh krásnej literatúry pre dospelých, 11 kníh odbornej literatúry pre deti a mládež
a 69 kníh krásnej literatúry pre deti a mládež), z toho kúpou sme získali 448 prírastkov a darom 39.
Stav knižničného fondu ku koncu roka 2017 je 35 797 zväzkov kníh, z toho 7 976 kníh
odbornej literatúry pre dospelých, 14 958 kníh krásnej literatúry pre dospelých, 1 376 kníh odbornej
literatúry pre deti a mládež a 11 487 kníh krásnej literatúry pre deti a mládež. Predplatené máme 3
tituly periodických publikácií.
Počas roka sme evidovali 19 314 výpožičiek spolu (2 011 kníh odbornej literatúry,
13 179 kníh krásnej literatúry pre dospelých, 208 kníh odbornej literatúry pre deti a mládež, 3 200
výpožičiek kníh krásnej literatúry pre deti a mládež a 716 výpožičiek periodických publikácií),
z toho 18 322 absenčných a 992 prezenčných výpožičiek. V rámci medziknižničnej výpožičnej
služby bolo pre našich čitateľov vypožičaných 36 zväzkov kníh a objednaných 47 xerokópií
článkov.
V priebehu roka navštívilo knižnicu spolu 7 920 návštevníkov, z toho 5 966 dospelých
čitateľov a 1 234 čitateľov do 15 rokov, ďalších 720 návštevníkov (z toho 647 detí do 15 rokov) sa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacích podujatí.
Knižnica organizovala 38 výchovno-vzdelávacích podujatí pre používateľov služieb
knižnice i verejnosť, z toho 35 podujatí sa týkalo informačnej výchovy, ostatné boli uskutočnené
formou besedy, súťaže a výstavy.
Niektorí naši čitatelia nám počas roka darujú knihy, z ktorých niektoré sme
zaregistrovali do nášho fondu, pre ostatné sme vyčlenili regál s názvom „Ponuka kníh zadarmo“,
čomu sa mnohí čitatelia potešili.
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Kino Centrum
Kino Centrum Snina odohralo v roku 2017 celkovo 406 predstavení, pričom
návštevnosť bola celkovo 16 392 divákov, čo predstavuje priemerne 33,83 divákov na jedno
predstavenie. Celkovo bolo premietnutých 193 rôznych filmov, pričom 29 predstavení bolo
detských, 33 klubových a 4 školské. Z uvedených všetkých filmov bolo 33,5 % európskej
produkcie. Celkové tržby kina dosiahli 63 394,00 €.
Z jednotlivých predstavení, ktoré boli premietnuté počas celého roka vyplýva, že
najvyššiu návštevnosť mal slovenský film „Čiara“ ktorý pri 12 predstaveniach dosiahol rekordných
2 873 divákov, čo predstavuje 17,5 % z celkového počtu divákov. Ďalším bol americký film s
názvom „Päťdesiat odtieňov temnoty“, ktorého návštevnosť predstavovala 6,1 % z celkového počtu
(1000 divákov) a následne slovenský film „Všetko alebo nič“, ktorého návštevnosť bola 926
divákov, teda 5,6 %. V roku 2017 sa výborne darilo slovenským filmom. Z 57 odohraných
slovenských predstavení bolo na slovenských filmoch 5 540 divákov, čo predstavuje 33,8 % z
celkového počtu divákov.
V októbri 2017 prebiehal za finančnej podpory pod záštitou mesta Snina aj
15. Medzinárodný festival outdoorových filmov Snina 2017 (u nás v Snine už tretí krát). Počas
festivalu bolo premietnutých celkovo 23 filmov v 6 blokoch, za symbolickú cenu vo výške 1,€/blok. Počas festivalu boli návštevníkom kina premietnuté filmy ako napr. Obyčajní chlapci,
Sloboda pod nákladom, (Ne)Posvätná Rieka, a pod. Festival trval tri dni od stredy 11.10. do piatka
13.10.2016, pričom návštevnosť bola 96 divákov, čo v priemere predstavuje 16 divákov na jeden
blok. Celková tržba, ktorá bola počas trvania festivalu predstavovala 92 Eur.
Kaštieľ
Kaštieľ v Snine si aj v roku 2017 naďalej držal vysokú odbornú úroveň v poskytovaní
a rozvíjaní muzeálnych a galerijných aktivít určených pre verejnosť. Tieto prezentuje prehliadkami
vizuálneho umenia a histórie, výstavami i rôznymi inými akciami. Všetky akcie spája krásny
ušľachtilý zámer zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov. A preto tou najhlavnejšou
myšlienkou všetkých podujatí bolo, aby sa ľudia stretli na výnimočnom mieste a strávili tam spolu
príjemné a nezabudnuteľné chvíle. Všetky podujatia slúžili predovšetkým k rozšíreniu
a skvalitneniu kultúrno-umeleckých a výchovno-vzdelávacích
programov v našom meste
a v blízkom okolí. Zároveň sa niesli v duchu osláv 700. výročia 1. písomnej zmienky, ktorá
rezonovala medzi Sninčanmi celý rok 2017. Tomu boli prispôsobené viaceré výstavy a iné kultúrne
podujatia, ktoré sa konali v kaštieli.
V roku 2017 bolo v kaštieli zorganizovaných celkovo 14 výstav, z toho 6 v galerijných
priestoroch, 1 v pivničných priestoroch, kde stála výstava Jaroslava Drotára pokračovala aj počas
celého roka 2017. V priestoroch Hobbygalerky bolo inštalovaných 7 výstav, kde bol výstavný
priestor ponúkaný zberateľským a tvorivým aktivitám ľudí z regiónu, ale taktiež aj spomínanému
700. výročiu, pretože sa prezentovali oblasti v kultúre a v športe, ktoré maú v meste najdlhšiu
tradíciu. Výstavy v galerijných priestoroch boli zamerané na prezentáciu profesionálneho
vizuálneho umenia, kde reprezentovali rôzne druhy výtvarného umenia (maľbu, fotografiu, objekty,
ľudové umenie...). Boli zahajované vernisážami, sprevádzané umeleckými vystúpeniami,
kurátorskými príhovormi a komentovanými prehliadkami. Ku každej výstave pracovníci kaštieľa
pripravili propagačné materiály (plagáty, pozvánky), publikovali príspevky v regionálnych
novinách, informovali v rozhlase a televízií. K jednotlivým výstavám boli realizované výklady pre
nahlásené skupiny a pripravované ďalšie edukačné programy pre širokú verejnosť, ale
predovšetkým pre materské, základné a stredné školy.
V roku 2017 si kaštieľ prezrelo 9 354 návštevníkov pri akciách, ktoré organizoval Zbor pre
občianske záležitosti. Konalo sa tu spolu 81 obradov - sobášov, odobierok, uvedenie detí do života,
rôzne životné jubileá, rozlúčky detí s MŠ, stretnutia s dôchodcami, stretnutia a prijatia abiturientov
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škôl, prijatia športovcov, prijatia pri príležitosti Dňa učiteľov a pod. Zbor pre občianske záležitosti
jednotlivé akcie kultúrne obohatil a postaral sa o príjemný zážitok.
Počet návštevníkov za účelom prehliadky kaštieľa s lektorským výkladom, návštevy výstav,
rôznych iných akcií, návštevy knižnice, či iba tak si spríjemniť deň, dosiahol viac ako 36 000. Nie
sú tu zarátaní návštevníci, ktorí si prišli pozrieť kaštieľ iba zvonka. Taktiež treba zarátať ľudí, ktorí
sa zúčastnili dvoch veľkých podujatí zorganizovaných v areáli kaštieľa – My sme Snina a Ahoj leto
(1. detský letný festival v Snine). Sninský kaštieľ sa definitívne zapísal do povedomia ľudí
a odozvy na jeho terajší vzhľad nás veľmi tešia.
GALERIJNÉ PRIESTORY:
Zrealizované výstavy:
1. „Poľské umenie“ (12.12.2016. – 12. 2. 2016) – výstava viacerých umelcov z Poľska
zrealizovaná v spolupráci s Arborétom v Bolestrazyciach. Kurátor výstavy: Alžbieta Piórecka
2. „Dvanásť patrónov... ochrancovia vedy, techniky a remesiel“ (7.3. – 31.5.2017). Výstava
bola zrealizovaná v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach. Výstava formou
stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej grafickej úprave, návštevníkovi sprostredkovala 12
patrónov. Oblasti ich patrónstva boli prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok
technických a vedných odborov, ktorých vývoj Slovenské technické múzeum dokumentuje.
3. „Snina v objektíve času“ (23.6. – 31.8.2017) - výstava bola zrealizovaná vrámci osláv 700.
výročia 1. písomnej zmienky o Snine. Výstava bola sprístupnená v troch miestnostiach na 200
fotografiách. V prvej miestnosti boli fotografie z 30. - 50. rokov minulého storočia, v druhej
miestnosti obdobie národného podniku Vihorlat a všetky slávnosti, ktoré sa konali v čase
komunizmu. Tretia miestnosť prepájala architektúru mesta v minulosti a v súčasnosti. Výstava mala
aj interaktívny charakter. Každý z návštevníkov mohol doplniť popis k fotografiám, pokiaľ na nej
niekoho spoznal, prípadne poznal príbeh jej vzniku. Autor výstavy: Mgr. Ján Bocan, kurátorka
výstavy: Dr. Daniela Kapráľová.
4. „24. Medzinárodný výtvarný festival Snina 2017“ (1.9. – 30.9.2017). Prijatie umelcov
primátorom mesta a vernisáž výstavy organizovanej v spolupráci s Prešovským samosprávnym
krajom, mestom Snina a Galériou Andreja Smoláka. Vystavovali umelci z Ruska, Bieloruska,
Poľska a Slovenska.
5. „Milan Špak: Kvety dobra“ (6. 10. – 15. 12. 2017) Výstavu prezentovali veľkoformátové
olejomaľby. Primárnym zdrojom inšpirácie pre autora je príroda, viera a ich duchovná sila a
mystika.
6. „Zemplínska karička“ (15. 12. 2017 – 28. 2. 2018) - Zemplínska karička predstavuje
prezentáciu súčasného generačne mladšieho výtvarného umenia. Základným cieľom bola potreba
prezentácie tvorby početnej a talentovanej skupiny maliarov, pochádzajúcich z rôznych častí
zemplínskeho regiónu. Prezentovalo sa týchto 12 autorov: Durkaj / Králik / Picha / Repický /
Sirka / Straka / Slaminka / Vasilko / Varcholová / Weiss / Zelinka /. Kurátor výstavy: Mgr.
Peter Markovič
HOBBYGALERKA:
Kaštieľ v Snine od roku 2016 ponúka pre tvorivých ľudí z regiónu bezplatný výstavný priestor Hobbygalerku pre prezentáciu zberateľských aktivít, vlastných výtvarných prác, diel a výtvorov.
Taktiež ponúka možnosť realizácie kreatívnych kurzov, pracovných dielní a rôznych prezentácií.
Zrealizované výstavy:
1. „Chlieb duše“ (16. 12. 2016 – 28. 2. 2017) Výstava o cyrilských pamiatkach sninského
regiónu. Pojednávala o histórii cyrilského písma až po jej modernú typografickú podobu "azbuky",
predstavovala tzv. Ostružnické pergamenové zlomky, ktoré sú považované za najstaršiu cyrilskú
písomnú pamiatku nájdenú na území Slovenska. Prezentuje témy bohoslužobných kníh,
liturgických ikon a ich marginálnych zápisov. Spoluorganizátorom výstavy boli Spoločenstvo obcí
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mikroregiónu Uličská dolina a Karpatské drevené cerkvi, n.o. Kurátor výstavy: Ing. M. Buraľ a D.
Kapráľová.
2. „Dojčenie v hlavnej úlohe“ (3. 3. - 31. 3. 2017). Projekt vznikol z malej idey a pretavil sa do
fotografií. Cieľom bolo spropagovanie dojčenia na verejnosti a podpora dojčenia. Autorkou
fotografií bola mladá fotografka Zuzana Baldovičová.
3. „Kraslica symbol vzkriesenia“ (6. 4. – 5. 5. 2017 ). na výstave bola prezentovaná tvorba
regionálnych autorov, ktorí sa venujú písaniu kraslíc. Sprievodnými podujatiami výstavy bola
prednáška PaedDr. Daniely Kapráľovej "Posolstvo kraslice" a ukážky krášlenia kraslíc pani
Emíliou Šelepcovou, klasickou technikou batiky.
4. „Zápasenie pod Sninským kameňom“ (10. 5. – 11. 6. 2017). Výstava sa uskutočnila vrámci
osláv 700. výročia od prvej písomnej zmienky o meste Snina. Súčasťou vernisáže bolo aj
oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Snina na zahraničnej úrovni. Autorka výstavy:
Mgr. Viktória Capová
5. „História dychovej hudby v Snine“ (14. 6. – 17. 7. 2017) - aj táto výstava bola venovaná 700.
výročiu, v ktorého duchu sa niesli viaceré podujatia v roku 2017. Výstava priniesla informácie
o histórii dychovej hudby v Snine. Autori výstavy: Daniela Fridrichová a Mgr. Ján Bocan.
6. „Štefan Hodor: Denník lyrika“ (21. 7. – 31. 8. 2017). Na výstave sa autor prezentuje vo veľkej
časti olejomaľbami z posledného obdobia troch rokov. Tematicky sa venuje krajine, jej faune a
flóre. Na výstave boli vystavené aj s diela krásnych zákutí, ktoré navštívil pri svojich
dovolenkových potulkách /Kravické jazerá v Srbsku, Pieniny/. Kurátorka výstavy: Dr. Daniela
Kapráľová.
7. „Futbal pod Sninským kameňom“ (10. 10. – 30 11. 2017) Výstava, ktorá bola venovaná 90.
ročnej histórii futbalu v Snine bola poslednou venovanou 700. výročiu 1. písomnej zmienky
o Snine. Autorka výstavy: Mgr. Žofia Čopíková
.
PIVNIČNÉ PRIESTORY:
Stála výstava objektov s názvom „Pod hladinou“ od autora Jaroslava Drotára.
Predstavuje prierez sochárovej tvorby z posledných pätnástich rokov. Od starších diel, ktoré sa
venujú sociálnym témam klaňania sa súčasným modlám, zahmlievaniu právd, kultu moci a
gaučovej kultúre, cez filozofické témy, ako sú pocta svetlu a tajomstvá schránok, až po najnovšiu
tvorbu, ktorá zhmotňuje podprahové prúdy archetipálnej sily prírody. Slávnostné sprístupnenie sa
konalo 16. 6. 2016 a výstava je na neurčito inštalovaná v pivničných priestoroch Sninského
kaštieľa.
MUZEÁLNA EXPOZÍCIA:
Historická výstava s názvom „Ozveny Sniny“ je inštalovaná v priestoroch muzeálnej
expozície od roku 2016 a naďalej podáva obraz histórie Sniny a okolia. Muzeálna
expozícia dramaturgicky zachytáva tri ozveny dávnych čias.
Prvá miestnosť: Keď sa po prvýkrát spomína oppidum - mestečko Snina, keď noví majitelia Sniny
sa rozhodnú postaviť kaštieľ, ktorý potom žije svojou históriou, keď v Jozefových Hámroch
odlievajú bájneho Herkulesa.
Druhá miestnosť: ozvenou sú ťažké a neľudské časy 1. a 2. svetovej vojny a snaha nasmerovať
pozornosť návštevníkov smerom ku kultúre mieru.
Tretia miestnosť: ozvenou sú vzácne historické pamiatky na území mesta a demonštratívna ukážka
dobového, interiérového zariadenia kaštieľa z konca 19. storočia.
Pracovníci kaštieľa v predchádzajúcom roku zorganizovali a podieľali sa na rôznych
podujatiach, ako napríklad prednášky, besedy, prezentácie, edukačné programy, filmy a tvorivé
dielne. Podujatia boli pripravované pre žiakov materských, základných i stredných škôl. Žiaci
absolvovali v kaštieli v rámci vyučovacieho procesu školské exkurzie a zúčastňovali sa aj na
výchovno-vzdelávacích aktivitách. Veľký úspech majú aj tvorivé dielne, rozvíjajúce kreativitu
účastníkov. Podarilo sa nám uskutočniť tieto podujatia:
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a) prezentácia knihy Dokonalý sútok snov - 29.4.2017 – kniha básní, ktorých autorom je Jozef
Bocko. Zachytáva v nich rôzne životné situácie a vlastný pohľad na veci a svet okolo seba, ako aj
normálny beh života pretvorený do vlastných myšlienok. Súčasťou podujatia bolo vystúpenie zboru
pod vedením Ivany Ferencovej, ktorý pôsobí vo Viedni. Ich cieľom je vytvárať mosty medzi
kultúrami. V dopoludňajších hodinách sa uskutočnila aj edukačná hodina pre deti z detského
domova.
b) „Ako išla na vandrovku kraslica s výšivkou na vandrovku", týždenný fotografický ateliér v
rámci 4. ročníka celodenného letného tábora v spolupráci s OZ Kolysočka-Kolíska.
c) Uvedenie publikácie „Kaštieľ v Snine“ – 18.6.2017. Po takmer 4 rokoch od slávnostného
otvorenia zrekonštruovaného kaštieľa sa podarilo vydať odbornú publikáciu Kaštieľ v Snine.
Autormi sú: Dr. Daniela Pellová, Ing. Miroslav Buraľ a Mgr. Viktória Capová. Zodpovednou
redaktorkou je Dr. Daniela Kapráľová a odborným garantom knihy je Dr. Martin Molnár.
Pripravovaná kniha zahŕňa 700 - ročné obdobie histórie nasmerovanej na kaštieľ a jej majiteľov.
Ako hudobný program vystúpilo LOTZ TRIO, Harmoniemusik, ktorá zaznievala v koncertných
sálach šľachtických kruhov.
d) vedomostná súťaž Znalec Sniny – súťaž prebiehala v mesiacoch január – jún a bola určená pre
2. stupeň ZŠ. Zapojili sa do nej 3 školy – ZŠ Komenského, Cirkevná spojená škola a Gymnázium
Snina. Žiaci tvorivou a zaujímavou formou zisťovali informácie o histórii mesta. Slávnostné
vyhodnotenie sa uskutočnilo 30. júna v spoločenskej miestnosti Sninského kaštieľa.
e) fotosúťaž Miesto v meste – regionálna fotografická súťaž venovaná 700. výročiu 1. písomnej
zmienky o meste Snina. Do súťaže sa zapojilo 10 autorov – amatérov i profesionálov.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 9. 11. 2017.
Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine využíva priestory kaštieľa na hudobné vystúpenia
a koncerty. V rámci cyklu „Stretnutia s hudbou v kaštieli“ sa v roku 2017 odohral 1 koncertov:
1. „Symphonic News quartet“ – 21.5.2017, koncert sláčikového kvarteta
Počas roka sa odohralo viacero koncertov, ale tie boli súčasťou iných podujatí. Okrem toho sa
v areáli kaštieľa uskutočnili dve podujatia väčšieho charakteru – My sme Snina a 1. detský letný
festival.
Pamätihodnosti
Hlavným cieľom agendy Pamätihodnosti mesta Snina v roku 2017 bolo reštaurovanie sochy
Herkulesa, ktorá sa nachádza na nádvorí vo fontáne. Boli vykonané tieto práce:
- mechanické odstránenie povrchových úprav z celého povrchu sochy
- mechanické odstránenie koróznych splodín z povrchu celej sochy
- následný oplach vodou a aplikácia pasivačného roztoku
- doplnenie a navarenie chýbajúcich detailov sochy
- zvarenie a vycizelovanie praskliny na zadnej časti pravej nohy Herkula
- nanesenie prvej základnej vrstvy – epoxidový základ
- nanesenie podkladovej vrstvy povrchovej úpravy prípravkom na báze polyuretánu
- nanesenie vrchnej vrstvy povrchovej úpravy v tmavšom antracitovom odtieni
- domodelovanie chýbajúcej hlavy hydry
- riešenie kotvenia jednotlivých hláv
- zakomponovanie trysiek fontány do papúľ hydier
Ukončenie prác bolo 12.12.2017.
Výdavky kaštieľa:
Energie 2017 :
Plyn – 182854 kwh – 9465,62 euro
Voda – 385 m3 – 6949,86 euro
Elektrina – 17320 kwh – 3580 euro
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Revízie a odborné prehliadky 2017:
3637,92 euro
Nákupy cez faktúry :
Debnenie okien – 176,40 euro
Požičanie mobilnej plošiny VPS – 37,44 euro
Nákup hasiacich hadíc – 108,15 euro
Oprava kamerového systému na Mestskej polícii – 345,48 + 208,88 + 254,40 euro
Ponorné čerpadlo – 77,90 euro
Oprava strechy a snehových zábran - 5740,69 euro
Sw práce – vizualizácia kamerového systému a úprava sieťových nastavení, konfigurácia Korwin,
IPSee tunela a OSPF pre pripojenie kaštieľa cez metropolitnú sieť MsÚ Snina 166,80 + 340,80
euro. Oprava strechy a kamerového systému Mestskej polície bolo uznané poisťovňou ako poistná
udalosť a teda boli náklady spojené s opravou preplatené.

