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Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

správu o plnení rozpočtu mesta Snina za
I. štvrťrok 2007.

Materiál prejednaný:
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Spracoval:
oddelenie finančné

Snina, máj 2007

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2007 schválený uznesením MsZ č. 972/2006 zo dňa
22. 11. 2006 bol v priebehu prvého štvrťroka raz upravený. Mesto Snina svoje hospodárenie
k 31. 3. 2007 skončilo s celkovým prebytkom 24 512 tis. Sk, z toho prebytok mestského úradu
predstavuje čiastku 15 541 tis. Sk, verejnoprospešných služieb 842 tis. Sk, mestského kultúrneho
strediska 294 tis. Sk a zostatky na účtoch škôl a školských zariadení k 31. 3. 2007 boli evidované
v sume 7 835 tis. Sk.
Za hodnotené obdobie príjmy bežného rozpočtu boli splnené na 28,5 % (tabuľka č. 2), čo
v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 75 487 tis. Sk. Nižšie ako 25 %-né plnenie je
zaznamenané u dane z nehnuteľností, ktorá ešte v I. štvrťroku 2007 nebola splatná. Sklz v plnení
príjmov je na mestskom kultúrnom stredisku, na úseku bytového hospodárstva a u pokút a penále.
V rámci bežných príjmov podstatnú časť tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na
dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (36 851 tis. Sk) a príjmy z grantov a transferov
zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy (23 021 tis. Sk). Príjmy
Verejnoprospešných služieb Snina sú v hodnotenom období evidované v čiastke 1 844 tis. Sk
(plnenie rozpočtu na 23,5 %), Mestského kultúrneho strediska Snina v sume 435 tis. Sk (plnenie
rozpočtu na 18,9 %) a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v sume 3 338
tis. Sk (plnenie rozpočtu na 39,5 %).
Výdavková časť bežného rozpočtu je splnená na 20,2 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom
vyjadrení predstavuje čiastku 43 775 tis. Sk. Z tejto čiastky výdavky Verejnoprospešných služieb
Snina predstavovali čiastku 9 314 tis. Sk (plnenie na 22,6 %), výdavky Mestského kultúrneho
strediska sumu 1 374 tis. Sk (plnenie na 19 %) a výdavky škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta čiastku 19 013 tis. Sk (plnenie na 18%). Plnenie výdavkovej
časti rozpočtu možno hodnotiť ako priaznivé. V rozpise k tabuľke č. 3 je uvedený prehľad o použití
finančných prostriedkov na mzdy, odvody, tovary a služby (cestovné, energie, materiál, dopravné,
údržbu, nájomné a služby).
Príjmy kapitálového rozpočtu predstavujú v absolútnom vyjadrení 4 365 tis. Sk, čo je
plnenie rozpočtu na 17,7 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja budov boli zinkasované v sume 604 tis.
Sk, z predaja bytov v čiastke 890 tis. Sk a z predaja pozemkov v čiastke 31 tis. Sk. V rámci
kapitálových transferov mesto obdržalo prostriedky na Rekonštrukciu ZŠ Študentská v sume 2 840
tis. Sk.
V rámci výdavkovej časti kapitálového rozpočtu (tabuľka č. 5) bol zrealizovaný nákup
komplexného informačného systému pre mestský úrad v čiastke 367 tis. Sk (časť prostriedkov bola
hradená v mesiacoch apríl a máj), nákup pozemkov pod výrobnými halami v sume 1 469 tis. Sk,
nákup kopacieho mechanizmu pre VPS v čiastke 2 321 tis. Sk, bola poskytnutá dotácia pre
Nemocnicu Snina s.r.o. na CT prístroj v sume 3 mil. Sk, realizoval sa nákup pozemkov na Nový
Cintorín v čiastke 44 tis. Sk, nákup tribúny v sume 1 399 tis. Sk a boli uhradené práce na
Rekonštrukcii ZŠ Študentská vo výške 2 983 tis. Sk. Celkovo bola výdavková časť kapitálového
rozpočtu splnená na 16,5 %.
Príjmová časť finančných operácií je splnená na 100,0 % (tabuľka č. 6). Ide o zostatky
účelových prostriedkov v čiastke 1 157 tis. Sk z privatizácie plynárenských a energetických
zariadení. Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky prijatých úverov v sume 1 139 tis.
Sk (tabuľka č. 7) a je splnená na 25 %.
V tabuľkách č. 8, 9, 10 a rozpisoch k tabuľke č. 9 je uvedený prehľad o príjmoch,
výdavkoch, pohľadávkach a záväzkoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Tabuľka č. 11 uvádza prehľad o pohľadávkach a záväzkoch Mestského úradu Snina.
Hodnotenie plnenia rozpočtu Verejnoprospešných služieb Snina je samostatnou súčasťou tejto
správy.

