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II.  ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

 
          Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
určuje obsah záverečného účtu mesta. 
 
          Rozpočet mesta Krompachy na rok 2007, ktorý predstavuje základný nástroj finančného 
hospodárenia mesta, bol schválený Mestským zastupiteľstvom  v Krompachoch  6. 3. 2007 
uznesením č. 3/ D-1.   V priebehu roku 2007 bolo prijatých   80 rozpočtových opatrení. 
 
Prehľad rozpo čtových opatrení  v roku 2007  
 

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 7. 3. 2007 - osobitný príjemca - 76 140 Sk - rodinné prídavky 

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 7. 3. 2007 - príspevky v hmotnej núdzi - 446 252 Sk - stravovanie, štipendiá, školské 
pomôcky 

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 16. 3. 2007 - osobitný príjemca - 77 220 Sk - rodinné prídavky 

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 19. 3. 2007 - príspevky v hmotnej núdzi - 234 074 Sk -stravovanie, 
štipendiá 

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 4. apríla 2007 - presun finančných prostriedkov v rámci kapitoly 08 Rekreácia, 
kultúra a náboženstvo - vo výške 20 tis. Sk z položky informačné zariadenia do položky zabezpečovací systém 
Stará železiareň. 

Rozpočtové opatrenie č. 6 úpravu rozpočtu v príjmovej časti - zvýšenie dane z príjmov o 254 tis. Sk a úpravu 
rozpočtu vo výdavkovej časti - výdavky na správu mestského úradu - zvýšenie výdavkov na reprezentačné o 50 tis. 
Sk a zvýšenie výdavkov v kapitole Rekreácia, kultúra a náboženstvo -príspevky spolkom a organizáciám o 204 tis. Sk. 

Rozpočtové opatrenie č. 7 rozdelenie finančných prostriedkov - príspevky spolkom a organizáciám 
podľa predloženého návrhu. 

Rozpočtové opatrenie č. 8 - presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo 
výške 500 tis. Sk a presun finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov -oprava námestia pred mestským 
úradom v celkovej výške 1 500 tis. Sk. 

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 17. 4. 2007 - osobitný príjemca - 302 940 Sk - rodinné prídavky 

Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 20. 4. 2007 - príspevky v hmotnej núdzi - 1 547 410 Sk -stravovanie, 
štipendiá, školské pomôcky 

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 14. mája 2007 - presun finančných prostriedkov vo výške 200 tis. Sk z kapitálových 
výdavkov do bežných výdavkov na nákup nábytku a výpočtovej techniky. 

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 14. 5. 2007 presun finančných prostriedkov vo výške 160 tis. Sk v rámci bežných 
výdavkov - v kapitole 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo - z položky príspevok na krytú plaváreň do položky 
údržba budovy - dom kultúry. 

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 17. 5. 2007 - príspevky v hmotnej núdzi - 316 112 Sk  

Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 18. 5. 2007 - osobitný príjemca - prídavky na deti 83 160,- Sk. 



Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 7. 6. 2007 -  presun finančných prostriedkov zo správy mestského úradu    z položky 
propagácia, cena mesta - publikácia k 725. výročiu založenia mesta vo výške 150 tis. Sk  a kultúrna činnosť - 
kultúrne podujatia vo výške 50 tis. Sk . Finančné prostriedky presunuté do kapitoly   Policajné služby - platy a 
náhrada príjmu vo výške 200 tis. Sk 
 
Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 6. 6. 2007 – presun finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov do bežných 
výdavkov vo výške 300 tis. Sk. Sprevádzkovanie fontány, oprava rozvodných potrubí a riešenie nového obkladu dna a 
stien telesa fontány. Na projektové dokumentácie, poplatky za vytýčenie inžinierskych sietí, výškopis a polohopis - 
presun z kapitálových do bežných výdavkov. Príspevok MO Matice slovenskej na činnosť v roku 2007 vo výške 15 tis. 
Sk. 

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 19.6. 2007 - presun finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov na financovanie 
originálnych kompetencií vo výške 260 tis. Sk. 

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 18.6. 2007 - osobitný príjemca – 91 260 Sk - rodinné prídavky 

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 27. 6. 2007 - príspevky v hmotnej núdzi – 32 284 Sk - stravovanie, štipendiá, 
školské pomôcky 
 
Rozpočtové opatrenie č. 20  zo dňa 13. 7. 2007 grant nadácia SPP  - kultúrne leto 800 000,- Sk 
vo výdavkovej  časti zabezpečenie  kultúrnej činnosti pri príležitosti kultúrneho leta 800 000,- Sk   
 
Rozpočtové opatrenie č. 21  zo dňa 13. 7. 2007 grant na nákup knižného fondu 28 000 Sk vo výdavkovej 
časti nákup knižného fondu z štátnych prostriedkov vo výške 28 000,-- Sk.  
 
Rozpočtové opatrenie  č. 22 zo dňa 27. 7. 2007 – sponzorský dar na vianočné osvetlenie – 103 000.- Sk 
 
Rozpočtové opatrenie č.  23 zo dňa 26. 7. 2007 – grant prenesený výkon št. správy – miestne a účelové 
komunikácie 12 000.- Sk 
 
Rozpočtové opatrenie č.  24 zo dňa 27. 7. 2007 – publikácia KSK mesto Krompachy 200 000.- Sk 
 
Rozpočtové opatrenie č.  25 zo dňa 16. 8. 2007- úprava bežných výdavkov právne služby z bežných 
výdavkov na motorové vozidlo 50 000.- Sk 
 
Rozpočtové opatrenie č.  26 zo dňa 16. 8. 2007- úprava bežných výdavkov internet, www stránka z bežných 
výdavkov cestovné náhrady 30 000.- Sk 
 
Rozpočtové opatrenie č.  27 zo dňa 18. 7. 2007- osobitný príjemca 570 780.- Sk – rodinné prídavky 
 
Rozpočtové opatrenie č.  28 zo dňa 15. 8. 2007 – prenesené kompetencie 86 tis. Sk 
 
Rozpočtové opatrenie č.  29 zo dňa 17. 8. 2007 – bankový úver 3 000 tis. Sk na úhradu investičnej činnosti 

Rozpočtové opatrenie č.  30 zo dňa 17. 8. 2007- zvýšenie rozpočtu čerpania bežných výdavkov na lesníctvo 
370 tis. Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  31 zo dňa 17. 8. 2007 – presun z kapitálových výdavkov do bežných 3 000 tis. Sk 
na prednostnú úhradu záväzkov NsP Krompachy 

Rozpočtové opatrenie č.  32 zo dňa 14. 8. 2007- oprava plochy parkoviska 850 tis. Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  33 zo dňa 13. 8. 2007 – búranie obytného domu č. 779 – havarijný stav 100 tis. Sk  



Rozpočtové opatrenie č.  34 zo dňa 24. 8. 2007- úprava bežných výdavkov mestskej polície 30 tis. Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  35 zo dňa 16. 8. 2007 – príspevky v hmotnej núdzi 2 137 486.- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  36 zo dňa 17. 8. 2007 – osobitný príjemca 664 200.- Sk rodinné prídavky 

Rozpočtové opatrenie č.  37 zo dňa 18. 9. 2007 – osobitný príjemca 759 240.- Sk rodinné prídavky 

Rozpočtové opatrenie č.  38 zo dňa 27. 9. 2007 – príspevky v hmotnej núdzi 2 671 912.- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  39 zo dňa 9. 10. 2007 – rozdelenie prostriedkov na vzdelávanie 33 263 .- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  40 zo dňa 17. 10. 2007 – rozdelenie prostriedkov na vzdelávanie 33 303 .- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  41 zo dňa 6. 11. 2007 – pridelenie  prostriedkov na výkon štátnej správy – register 
obyvateľstva  88 000 .- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  42 zo dňa 25. 10. 2007 – rozdelenie prostriedkov na vzdelávanie 33 665 .- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  43 zo dňa 18. 10. 2007 – osobitný príjemca 79 920.- Sk  prídavky na deti 

Rozpočtové opatrenie č.  44 zo dňa 26. 10. 2007 – príspevky v hmotnej núdzi 207 012.- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  45 zo dňa 20. 11. 2007 – čistiace a hygienické prostriedky pre DOS 10 000 .- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  46 zo dňa 21. 11. 2007 – poskytnutý sponzorský dar na vianočné osvetlenie 19 
991.- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  47 zo dňa 28. 11. 2007 – zvýšenie bežných výdavkov na zásobovanie vodou 
odberné miesto Banícka štvrť 45 000 .- Sk 
 

Rozpočtové opatrenie č.  48 zo dňa 28. 11. 2007 – rekonštrukcia svetlíkov na DK 35 000 .- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  49 zo dňa 3. 12. 2007 – výdavky na vzdelanie 33 000 .- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  50 zo dňa 29. 11. 2007 – poskytnutá dotácia z MF SR na rekonštrukciu svetlíkov 
a kultúrne leto 150 000.- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  51 zo dňa 6. 12. 2007 – poskytnutá dotácia z MPSVaR SR na opravu kanalizácie 
v útulku Maška 360 000.- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  52 zo dňa 22. 11. 2007 – príspevky v hmotnej núdzi 187 542.- Sk 

Rozpočtové opatrenie č.  53 zo dňa 16. 11. 2007 – výdavky osobitný príjemca 78 840.- Sk  prídavky na deti 

Rozpočtové opatrenie č.  54 zo dňa 12. 12. 2007 – úprava výdavkov 75 000.- Sk na čistenie verejných 
priestranstiev 

Rozpočtové opatrenie č.  55 zo dňa 12. 12. 2007 – úprava výdavkov 5 000.- Sk za uloženie odpadu na 
skládku 



Rozpočtové opatrenie č.  56  zo dňa 12. 12. 2007 – upísanie akcií 88 000.- Sk v Dexia Slovensko 

Rozpočtové opatrenie č.  57 zo dňa 12. 12. 2007 -  úprava výdavkov  85 000.- Sk na chránené dielne    
 
Rozpočtové opatrenie č.  58 zo dňa 12. 12. 2007 – úprava výdavkov  90 000.- Sk na krytú plaváreň    
 
Rozpočtové opatrenie č.  59 zo dňa 12. 12. 2007 – úprava výdavkov 10 000.- Sk na DDP  
 
Rozpočtové opatrenie č.  60 zo dňa 12. 12. 2007 – úprava výdavkov 90 000.- Sk na údržbu zariadení – 
kopírka, ústredňa, alarm   
 
Rozpočtové opatrenie č. 61 zo dňa 12. 12. 2007 – úprava výdavkov  100 000.- Sk na aktivačné práce 
  
Rozpočtové opatrenie č.  62 zo dňa 13. 12. 2007 – úprava výdavkov  44 000.- Sk na kancelárske potreby 
 
Rozpočtové opatrenie č.  63  zo dňa 13. 12. 2007 – úprava výdavkov  30 000.- Sk na právne služby 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  64  zo dňa 13. 12. 2007 – úprava výdavkov  83 000.- Sk  odvodov do fondov  
   
 Rozpočtové opatrenie č.  65 zo dňa  13. 12. 2007 – úprava výdavkov  25 000.- Sk do SF 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  66 zo dňa 13. 12. 2007 – úprava výdavkov  5 000.- Sk na psa 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  67 zo dňa 14. 12. 2007 – úprava výdavkov  10 000.- Sk na     poštovné 
a telekomunikačné služby v knižnici 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  68 zo dňa  14. 12. 2007 – úprava výdavkov  35 000.- Sk na dopravné značenie 
 
  Rozpočtové opatrenie č.  69 zo dňa 14. 12. 2007 – úprava výdavkov  100 000.- Sk na aktivačné práce 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  70 zo dňa 14. 12. 2007 – úprava výdavkov  20 000.- Sk na opravu fontány 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  71 zo dňa 14. 12. 2007 – úprava výdavkov  98 000.- Sk na údržbu verejného 
osvetlenia 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  72 zo dňa 14. 12. 2007 – úprava výdavkov  25 000.- Sk na vydávanie časopisu  
Krompašský spravodajca 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  73 zo dňa 17. 12. 2007 – úprava výdavkov  100 000.- Sk na kultúrne leto 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  74 zo dňa 18. 12. 2007 – úprava výdavkov  100 000.- Sk na aktivačné práce        
 
Rozpočtové opatrenie č.  75 zo dňa 20. 12. 2007 – úprava výdavkov  60 000.- Sk na Dni mesta, Vianočné 
trhy a Silvestra 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  76 zo dňa 27. 12. 2007 – úprava výdavkov  100 000.- Sk na aktivačné práce 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  77 zo dňa 27. 12. 2007 – úprava výdavkov  52 000.- Sk na telekomunikačné 
služby MsÚ 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  78 zo dňa 27. 12. 2007 – úprava výdavkov  30 000.- Sk na právne služby 
 
 Rozpočtové opatrenie č.  79 zo dňa 27. 12. 2007 – úprava výdavkov  35 000.- Sk na údržbu zariadení – 
kopírka, ústredňa, alarm 
 



 Rozpočtové opatrenie č.  80 zo dňa 27. 12. 2007 – úprava výdavkov  72 000.,- Sk na nákup notebookov pre 
poslancov MsZ a funkcionárov mesta. 
 
    Údaje o plnení rozpočtu sa podľa ust.  § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  uvádzajú v členení: 
  

� bežné príjmy a bežné výdavky, 
� kapitálové príjmy a kapitálové výdavky   
� finančné operácie. 

 
     Základné priority rozpo čtu na 2007: 

� postupné znižovanie dlhovej služby mesta   
� realizácia niektorých investičný akcií  

     Základné priority rozpočtu v roku 2007 boli čiastočne  dodržané. Mesto Krompachy v roku 
2007 postupne prebralo záväzky z roku 2003 od príspevkovej organizácie NsP Krompachy 
a prednostne splácalo tieto záväzky (v celkovej sume 9 438 tis. Sk). 
 
Bežné príjmy  k 31. 12. 2007     Bežné výdavky k 31. 12. 2007  
 
  Rozpočet  126 544 tis. Sk    Rozpočet 67 909 tis. Sk 
  Skutočnosť  125 884 tis. Sk    Skutočnosť  63 596 tis. Sk 
  % plnenia    99,5                 % plnenia   93,6  
 
         Daňové príjmy  v uplynulom roku boli splnené na 99,2 %, čo v absolútnej výške 
predstavuje sumu  72 617 tis. Sk . Najväčšou mierou sa na tomto podieľa výnos dane z príjmov 
(100,5 %) a dane z nehnuteľnosti (103,5%).   
     Úspešnosť výberu miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych 
odpadov je v porovnaní s rokom 2006 o 2% vyššia.  Napriek tomu pohľadávky vzrástli o 
 935 tis. Sk.   
      
     Nedaňové príjmy  v minulom roku boli splnené na 91,1 %.   
 
       Príjmy z podnikania –  príjmy z podnikania – dividendy z akcií v Dexia banke a.s., a podiely 
na zisku zo spoločností s majetkovou účasťou mesta – Brantner s.r.o., Krompachy 
a Termokomplex s.r.o. Krompachy. 
       Príjmy z vlastníctva  
              Nájomné v plnej výške uhradila  spoločnosti Termokomplex s.r.o. Krompachy a PO 
WOPAX s.r.o. Krompachy v zmysle platnej nájomnej  zmluvy. Čiastočne bolo nájomné  uhradené 
spoločnosťami Brantner s.r.o. Krompachy, Centrum s.r.o. Krompachy , Nemocnica  Krompachy 
spol. s r.o. a Mestské lesy Krompachy s.r.o. Svoje záväzky nesplnila spoločnosť  BHMK s.r.o. 
Krompachy.   
         Administratívne poplatky – správne poplatky – za výherné hracie prístroje, za matričné 
úkony a ostatné úkony samosprávy, ktoré sú spoplatňované podľa zákona o správnych 
poplatkoch. Správne poplatky vyberané spoločným stavebným úradom na úkony v katastri mesta 
Krompachy. 
         Pokuty a penále – príjmy z blokových pokút MsP a príjmy z Obvodného úradu za 
priestupky, ktoré boli spáchané na území mesta Krompachy. 
         Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja – príjmy od obyvateľov za 
vodné a stočné v lokalite pod Plejsami, Lesníckej ul. a pod., za ubytovanie, za služby krytej 
plavárne, za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky a i. 
        Za znečisťovanie ovzdušia – poplatok z malých zdrojov znečisťovania podľa platného 
nariadenia MsZ.  
        Ostatné príjmy – výťažok z lotérií a stávkových kancelárií podľa zákona o lotériach – 5 % 
z výťažku je zdrojom príjmu rozpočtu mesta.  
            
 



       
 
 
Granty a transfery  predstavujú samostatnú  časť hospodárenia mesta. 
 
        Celkový  objem finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpo čtu na rok 2007  
na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy  pre   mesto   Krompachy  bol  vo   výške  
 38 547 tis. Sk.     
        Pre oblasť školstva   - bežné výdavky na prenesené kompetencie vo výške    33 698 tis. Sk.        
        Pre  oblasť stavebného poriadku a územného plánu  ako aj pozemných komunikácií, 
ktoré sú vykonávané prostredníctvom Spoločného obecného úradu, boli poskytnuté finančné 
prostriedky pre mesto Krompachy vo výške    352    tis. Sk. 
       Podľa Zmluvy o riadení spoločného obecného úradu, mesto Krompachy zabezpečuje 
prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánu a stavebného poriadku, pozemných 
komunikácií a ochrany prírody pre ďalších 5 obcí. 
 
Prehľad o rozpo čtových príjmoch spolo čného obecného úradu z decentraliza čnej dotácie za rozpo čtový  rok 
2007       
          

Príjmy Platy Odvody Tovary Spolu 

Spolu 204 746  78 229 32 351 315 326 

         
Prehľad o výdavkoch spolo čného obecného úradu za rozpo čtový rok  2007       
         Sk 

Výdavky Platy Odvody Tovary Spolu 

Spolu 204 746 78 229 152 441 435 416 

 
        Ďalšie výdavky, t. j. nad rámec decentralizačnej dotácie, boli rozúčtované jednotlivým 
obciam podľa počtu obyvateľov.  Obce a mesto Krompachy ich financujú z vyinkasovaných  
správnych poplatkov, ktoré sú príjmom rozpočtu príslušnej obce.        Mesto Krompachy v roku 
2007 vybralo správne poplatky za úkony vykonaného spoločným obecným úradom na území 
mesta Krompachy vo výške 72 tis. Sk. 
 
       Na matri čnú činnos ť bolo prostredníctvom Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi 
poskytnutých  391 tis. Sk.   
 
Prehľad o výdavkoch na matri čnú činnos ť za rozpo čtový rok 2007   
  
  
  
  Sk 
         Správne poplatky za matričnú činnosť v roku 2007  vo výške 144  tis. Sk, sú príjmom 
rozpočtu mesta a tieto boli použité na  dofinancovanie matričnej činnosti.   
       Na školský úrad boli poskytnuté finančné prostriedky 359 tis. Sk, na register obyvate ľstva  
88 tis. Sk, osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi  3 659 tis. Sk  
    
Bežné výdavky     
  
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 
       Výdavky na činnosť MsZ a komisií  - odmeny poslancom a členom komisií MsZ, ktoré sú 
vyplácané podľa schválených Zásad odmeňovania. 
       Výdavky na činnosť mestského úradu – výdavky súvisiace s výkonným orgánom mestského 
zastupiteľstva.  Skutočné výdavky na činnosť mestského úrad v roku 2007 neboli prekročené.  
       Finančné a rozpočtová oblasť – výdavky za vykonanie auditu, poplatky bankám za vedenie 
účtov a za rating.  

 Platy Odvody Tovary Spolu  

Spolu 286 726 100 526 173 319 560 571 



       Všeobecné služby –  výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku 
matričnej činnosti – platy, odvody a tovary a služby.     
         Spoločný obecný úrad – výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného 
poriadku, pozemných komunikácií, vybraných oblastní životného prostredia. Výdavky nad rámec  
dotácie zo štátneho rozpočtu sú rozúčtované jednotlivým obciam podľa počtu obyvateľov.  Obce 
a mesto Krompachy ich financujú z vyinkasovaných  správnych poplatkov, ktoré sú príjmom 
rozpočtu príslušnej obce.    
     Mesto Krompachy v roku 2007 vybralo správne poplatky  za úkony vykonaného spoločným 
obecným úradom na území mesta Krompachy vo výške 72 tis. Sk. 
 
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPE ČNOSŤ 
   Policajné služby – skutočné výdavky boli čerpané na 96,5 %. 
  Ochrana pred požiarmi – výdavky na činnosť mestského hasičského zboru vo výške 58,5 %. 
 
04 EKONOMICKÁ OBLAS Ť  
     Všeobecná pracovná oblasť – výdavky na aktivačné práce, ktoré sú refundované 
prostredníctvom úradu práce z Európskeho sociálneho  fondu – na úhradu nákladov Národného 
projektu č. V. aktivácia  nezamestnaných a nezamestnaných s  nízkou motiváciou odkázaných 
na dávku hmotnej núdzi vrátane spoluúčasti mesta Krompachy.  
Poľnohospodárstvo a lesníctvo –  výdavky na činnosť oddelenia Mestské lesy boli prekročené, 
nakoľko oddelenie zaniklo neskôr, ako bolo plánované –  obchodná spoločnosť Mestské lesy 
Krompachy s.r.o. vznikla od 1. 11. 2007. 
Výstavba a doprava – výdavky neboli prekročené. 
 Cestovný ruch – výdavky na činnosť a prevádzku kancelárie ZTK Krompachy a informačného 
centra.  
  
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
 Nakladanie s odpadmi – výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.  
 
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOS Ť  
 Zásobovanie vodou –  výdavky neboli prekročené 
 Verejné osvetlenie -  výdavky neboli prekročené 
 
07 ZDRAVOTNÍCTVO       
 K 1. 1. 2007 bola zrušená príspevková organizácia NsP. Na základe zmlúv o prevzatí 
dlhu za rok 2003 boli prevzaté záväzky vo výške 3 092 tis. Sk, záväzky prevzaté zo súvahy NsP 
k 1. 1. 2007 vo výške 2 849 tis. Sk a záväzky, ktoré neboli zaevidované v účtovníctve NsP vo 
výške 7 470 tis. Sk (včítane úroku z omeškania z DÚ Spišská Nová Ves vo výške 3 430 tis. Sk).           
 Úhrada záväzkov na NsP z roku 2007 bola  vo výške 9 438 tis. Sk.   
 
08 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY  
 Výdavky na prevádzku a činnosť športových organizácií neboli prekročené  a boli čerpané na 
94,9%. 
 Náboženské a iné spoločenské služby  -  celkové výdavky neboli prekročené 
 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované – výdavky boli vyčerpané na 93,0 %.  
 
 09 VZDELANIE 
 Výdavky  na prenesené kompetencie financované zo ŠR boli vo výške 33 698  tis. Sk.    
 Výdavky na originálne kompetencie 18 652  tis. Sk . 
     (Podrobne v materiáloch jednotlivých rozpočtových organizácií.) 
 
10 SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE 
Zariadenia sociálnych služieb - výdavky  neboli prekročené a boli čerpané na 94%.        
V decembri  2005 bola zriadená chránená dielňa a  výdavky sú refundované prostredníctvom  
úrad práce . 



       Od apríla 2005 v rámci realizácie Programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce 
v obciach, pracujú 2 komunitní sociálni pracovníci a ich 4 asistenti. Vynaložené prostriedky sú 
refundované z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom úradu práce v nasledujúcom 
období ( spravidla do 30 dní  od predloženia vyúčtovania, ktoré sa predkladá do 15. dňa 
nasledujúceho mesiaca). 
        V júni 2006 bolo zriadené chránené pracovisko na mestskom úrade – archív 
a doručovateľka.  
 
       FINANČNÉ OPERÁCIE  
 
Príjmová časť 
 
Prevody z peňažných fondov:  
          Prevod prebytku hospodárenia z roku 2006 vo výške 3  019 tis. Sk,  prevod prostriedkov 
z fondu rozvoja bývania vo výške 1 326 tis. Sk a prevody prostriedkov medzi účtami. 
Prijaté úvery 
       Čerpanie úveru na investičnú činnosť vo výške 3 000 tis. Sk.  
 
Výdavková časť  
 
Transakcie verejného dlhu – splátka úveru a úroku bola zrealizovaná v súlade so schváleným 
rozpočtom.    
 
 
     KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  
 
        V roku 2007 sa nezrealizovali pôvodné zámery  predaja nehnuteľnosti a rozpočtové 
príjmy predstavujú   30,1 %. 
 
          
      KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 
 
        Použitie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky bolo v súlade so schváleným 
rozpočtom.    Kapitálové výdavky boli financované z prebytku hospodárenia roku 
2006, z prebytku bežného rozpočtu  roku 2007, z finančných operácií roku 2007. Z čerpaného 
úveru 3 mil. Sk boli uhradené faktúry na investičnú činnosť – oprava plochy pred mestským 
úradom a sadové úpravy , projekt na zriadenie učební a prístavba telocvične ZŠ Zemanska  
Krompachy,  kúpa pozemkov, kúpa nehnuteľnosti na Hornádskej.   
 
           Výsledok hospodárenia mesta za rok 2007 bez finančných operácií: 
 
Bežné a kapitálové príjmy včítane rozpočtových organizácií               128 174  tis. Sk 
Bežné a kapitálové výdavky včítane rozpočtových organizácií            126 890  tis. Sk 
Výsledok hospodárenia                                                                             1 284 tis. Sk   
   
  

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2007: 
 

Zostatky na bežných účtoch spolu                   5 720 993.-    Sk 
 Iné záväzky (cudzie prostriedky)                  -  1 297 278,25 Sk 
 
Prebytok hospodárenia                            4 423 714,75 Sk  
 
 
 



 
 B/ HOSPODÁRENIE S PROSTRIEDKAMI PE ŇAŽNÝCH FONDOV 
 
A/ Fond rozvoja bývania  
 
     Fond rozvoja bývania /ďalej FRB/ je účelovým fondom mesta. Príjmy tvoria splátky za 
predané byty resp. úhrady kúpnych cien a vrátené zrážky a zľavy pri prevode bytu na inú osobu 
pred uplynutím 10 ročnej zákonnej lehoty.  
 
Prehľad o príjmoch a výdavkoch z FRB v roku 2007  
 

Začiatočný stav k 1.1.2007                 207 989,96 Sk                 
Príjem za odkúpené byty                            319 746,-   Sk              
Vrátka z výpomoci                                    1 500 000,-   Sk 

      Výdavky  - plynová kotolňa, iné                1 289 667,50 Sk    
Úroky                                                                  925,90 Sk      
Zostatok k 31. 12. 2007                               738 994,36 Sk  

     
     Celkové príjmy z predaja bytov od roku 1994 sú vo výške 21 107  tis. Sk /vrátane zrážok 
a zliav pri prevode na inú osobu/. 
  
     Do rozpočtu mesta bola od roku 1995  do 31.12.2007 poskytnutá finančná výpomoc vo výške 
13 488 tis. Sk. 
 
B/ Sociálny fond  
 
     Tvorbu a použitie prostriedkov sociálneho fondu určuje osobitný zákon o sociálnom fonde 
a kolektívna zmluva. 
     Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schválilo tvorbu sociálneho fondu od júna 2005 vo 
výške   3 % zo súhrnu hrubých miezd /platov/, zúčtovaných  zamestnávateľom na výplatu v roku 
2007/ ďalej „ ročná výška základu“/.  
     Sociálny fond sa tvorí preddavkovo a prostriedky sú vedené na samostatnom účte.  Na tento 
účet sa poukazujú prostriedky  vo výške 1/12  z predpokladaného výšky ročného prídelu vždy do 
15 dní po začiatku  každého mesiaca. Zúčtovanie prostriedkov je zamestnávateľ povinný vykonať 
do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.  
 
Prehľad o príjmoch a výdavkoch sociálneho fondu  v roku 2007 
Zostatok k 1. 1. 2007         4 286,66 Sk 
Tvorba         376 010,-    Sk 
Úroky                    69,52  Sk 
Výdavky       376 943,-    Sk 
Zostatok k 31. 12.2007        3 423,18 Sk 
 
     Prostriedky zo sociálneho fondu boli použité na účely, ktoré sú dohodnuté v kolektívnej 
zmluve:  príspevok na stravovanie, príspevok na rekreáciu, príspevok na regeneráciu pracovnej 
sily, poplatky za vedenie účtu a výpisy. 
 
      Úrok nie je zdrojom príjmov sociálneho fondu, navrhujeme preto mestskému zastupiteľstvu, 
aby  úrok za rok 2007    vo výške   69,52  Sk schválilo ako ďalší zdroj tvorby sociálneho fondu.           
 
 



 
 
 
C/ Rezervný fond  
 
       Ďalším fondom mesta je rezervný fond. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách tento fond 
sa vytvára z prebytku hospodárenia. Minimálny prídel je vo výške 10%. O výške tvorby a použití 
rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
 
Prehľad o príjmoch a výdavkoch rezervného fondu v roku 2 007 
 
Zostatok k 1. 1. 2007      16 795,25  Sk 
Príjmy              3 020 070,22  Sk 
Výdavky                                                                3 020 541,12  Sk 
Zostatok k 31. 12. 2007                16 324,35 Sk   
 
     Okrem základných pe ňažných fondov má mesto finan čné prostriedky na týchto 
účelových ú čtoch: 
 
 
 
 
 
Účet osobitných prostriedkov       
 
Na tomto účte sú finančné prostriedky určené na dostavbu zimného štadióna na Kúpeľnej ulici vo 
výške 510 tis. Sk.  
 
Prehľad o pohybe prostriedkov na ú čte osobitných prostriedkov v roku 2007  
 
Zostatok k 1. 1. 2007     510 363,80  Sk 
Príjmy                                 2 765,51  Sk 
Výdavky                                     2 850.-     Sk  
Zostatok k 31. 12. 2007     510 279,31 Sk  
 
      
 Účet cudzích prostriedkov   
 
        Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prípadne iné (exekučné zrážky zamestnancov), 
ktoré sú určené na účelové použitie sú poukazované na účet cudzích prostriedkov - tzv. depozitný 
účet. 
 
Prehľad o pohybe prostriedkov v roku 2007  
 
Zostatok k 1. 1. 2007           384,98 Sk 
Príjmy          5 551,98 Sk 
Výdavky                        1 113.-    Sk 
Zostatok k 31. 12. 2007        4 823,96 Sk 
 
 
Účet cudzích prostriedkov   
 
        Finančné prostriedky z verejnej zbierky, povolenej MV SR č. SVS-203-2007/03397 zo dňa  
5. februára 2007, ktoré sú určené na účelové použitie boli poukazované na účet cudzích 
prostriedkov. 



 
Prehľad o pohybe prostriedkov v roku 2007  
 
Zostatok k 1. 1. 2007                      0     Sk 
Príjmy          9 829 604,60 Sk 
Výdavky                        9 774 922,50 Sk 
Zostatok k 31. 12. 2007             54 682,10 Sk 
 
 
Cudzie prostriedky na bežnom ú čte v roku 2007  
 
príjmy škôl a MŠ r. 2007                                     23 686.-     Sk 
prostriedky z úradu práce a soc. vecí                163 108,51 Sk 
chránená dielňa MsÚ                                         150 000.-    Sk 
prenesené kompetencie                                     230 958,74 Sk 
rekonštrukcia Maška – grant                              360 000.-    Sk 
projekt Halňa (STI, Kovohuty)                            200 000.-    Sk 
zbierka ZUŠ                                                        169 525.-   Sk 
Spolu:                                                              1 297 278,25 Sk     
 
                                                                           
C/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV 
 
     Mesto Krompachy vykazuje v  súvahe k 31. 12. 2007:  
 

A/  aktíva v celkovej výške  311 491  tis. Sk v OC  v tomto členení:  
 

1) neobežný majetok mesta vo výške    286 129 tis. Sk   
• dlhodobý nehmotný majetok          354 tis. Sk           
• dlhodobý hmotný majetok    231 208 tis. Sk        
• dlhodobý finančný majetok      54 567 tis. Sk  

2) obežný majetok vo výške                   25 362 tis. Sk  
• zásoby                     123 tis. Sk  
• pohľadávky                     17 744 tis. Sk    
• finančný majetok                         7 495 tis. Sk     

 
B/  pasíva vo výške    311 491 tis. Sk   v tomto členení:  
 

A. Vlastné zdroje krytia majetku vo výške    290 900  tis. Sk  
B. Záväzky          20 591  tis. Sk  

 
      Mesto Krompachy   kryje majetok vlastnými zdrojmi na   93,40 %.    
 
     Údaje o majetku mesta sú evidované v Súvahe Úč ROPO SFOV 1-01, ktorý tvorí Prílohu č. 1  
(v zjednodušenej forme). 
 
D/ PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI  DLHU 
 
A/  Úver 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na júnovom zasadnutí v roku 2005 schválilo prijatie 
Dexia Komunál Komfort úveru od  Dexia banka Slovensko a.s., úverový rámec vo výške  
14 mil. Sk,  lehota splatnosti do 4. 7. 2019, účel:  na investičné programy mesta a prefinancovanie  
úveru č. 18/009/01.  



     Celková suma dlhu činila 11,20% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka, čím je splnená zákonná povinnosť. 
 
Prehľad o  splácaní úveru v roku 2007  
   
Zostatok k 1. 1. 2007               10 050 407,10  Sk 
Čerpanie úveru v roku 2007               3 000 000.-    Sk 
Splácanie istiny v roku 2007     1 000 000,-    Sk  
Zostatok k 31. 12. 2007                              12 050 407,10  Sk 
 
 
      
B/  Z á v ä z k y 
 
Prehľad o stave záväzkov z obchodného styku v roku   200 7 
 
Stav záväzkov k 1. 1. 2007       4 202 tis. Sk    
Stav záväzkov k 31. 12. 2007                5 726 t is. Sk 
Z toho na NsP  Krompachy z roku 2003    3 973 tis. Sk  
Ostatné        1 753 tis. Sk  
           
         Mesto eviduje záväzky voči zamestnancom, daňovému úradu, sociálnej poisťovni 
a zdravotným poisťovniam z dôvodu zúčtovania výplat za mesiac december vyplatených v januári 
2008. 

Prehľad o stave a vývoji poh ľadávok  
 

Pohľadávky za rozpo čtové príjmy  
        v Sk  
    

Označenie poh ľadávky Stav k 1.1.  2007 Stav  k31. 12. 2007 

Daň z nehnute ľností 3 058 244 3 185 703 

Poplatok z predaja alkohol. nápojov. 264 929 157 886 

Poplatok za KO  4 305 744 5 240 740 

Poplatok za psa 33 234 64 078 

Poplatok za zne čistenie ovzdušia 30 100 30 100 

Nájomné - pozemky, budovy 284 034 364 489 

Ekover - predaj budovy Sp.Vlachy 2 292 045 2 292 045 

Prenájom majetku NsP s.r.o. 3 234 505 2 084 048 

LPMK – nájomné  500 000 345 000 

 
Prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnute ľností v podrobnejšom členení: 
                  V Sk 
  
  
  
    
 
 
  
  
       
         Nedobytné pohľadávky na dani z nehnuteľností evidujeme vo výške 2.638 tis. Sk  
/podnikateľské subjekty v konkurze a likvidácií/. Voči ostatným dlžníkom postupujeme podľa 
ustanovení zákona o správe daní  a poplatkov – upomienky,  exekučné výzvy a pod. . 

Označenie dane  Predpis dane  2007  Zaplatená da ň  spolu  
Nedoplatok  

k 31. 12. 2007 
Daň z pozemkov 416 595 338 566 410 125 
Daň zo stavieb 6 155 970  6 143 249 2 754 031 
Daň z bytov 351 593 349 612  21 547 
S p o l u 6 924 158  6 831 427  3 185 703 



  
     Niekoľkoročným problémom sú vysoké nedoplatky na miestnom poplatku za zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálneho odpadu. 
 
Výška nedoplatkov k 31. 12. 2007 je v celkovej sume  5 040 740,- Sk     
 

Nedoplatok za rok 2002  277 336,- Sk                
Nedoplatok za rok 2003               567 026,- Sk   
Nedoplatok za rok 2004             820 459,- Sk 
Nedoplatok za rok 2005             995 673,- Sk   
Nedoplatok za rok 2006          1 139 447,- Sk   

 Nedoplatok za rok 2007          1 440 799,- Sk  
          
         Pohľadávky vo výške  277 tis. Sk sú takmer nevymožiteľné, sú z obdobia rokov 1995 – 2001 
a týkajú sa už neexistujúcich subjektov  alebo subjektov  v konkurze.  
         Za znečistenie ovzdušia – nezaplatené poplatky organizáciami v konkurze – Vitrum 
a Kovohuty / z predchádzajúcich rokov/, mesto ich  uplatnilo u správcu konkurznej podstaty. 
           Nájomné – za budovy a pozemky, nedoplatky z predchádzajúcich období. 
          Ostatné  - neuhradené faktúry vystavené mestom Krompachy za dodávku pitnej vody 
občanom  a pod.  
 
 
 
 
 
B/ Ostatné poh ľadávky  
        v Sk 

Označenie poh ľadávky Stav k 1. 1.  2007 Stav k 31. 12. 2007 
Ekover s.r.o. voči účast.združení          1 399 951     1 399 951 

Poskytnuté prevádz. preddavky          1 097 070 1 866 115 

S p o l u         2 497 021 3 266 066 
     
         Pohľadávky voči spoločnosti Ekover s.r.o. Spišské Vlachy sú z hľadiska účtovného 
rozdelené na pohľadávky za predaný majetok vo výške   2  292 045 tis. Sk    a pohľadávky voči 
účastníkom združení, ktoré súvisia so združovaním prostriedkov a splácaním úveru na areál 
budov v Spišských Vlachoch a výstavbou skládky komunálneho odpadu. V decembri roku 2004 
bola podpísaná kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Spišských 
Vlachoch a zostatok z pôvodnej kúpnej ceny / 7.948.900,-/ vo výške 2 292 045 tis. Sk mala 
spoločnosť Ekover s.r.o. splácať v pravidelných mesačných splátkach po 74 043 ,- Sk počnúc 
decembrom 2004.  
      Poskytnuté prevádzkové preddavky – preddavková platba za elektrickú energiu (1 837 615,-),  
preddavok na pohonné hmoty (14 500,-Sk)  a preddavok na poštovné úverované (14 000,-). 
 
 
E/ ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ  
 
      Nemocnica s poliklinikou Krompachy  - zrušená uznesením MsZ Krompachy č. 41/G-1 zo 
dňa 28. 11. 2006 k 1. 1. 2007. 
      Lesný podnik mesta Krompachy  – zrušený uznesením MsZ Krompachy č. 41/CH-1 zo dňa 
28. 11. 2006 k 1. 1. 2007. 
      
   F/ PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH 

  
         Mestské zastupiteľstvo  Krompachoch  dňa 13. 12. 2005 číslo uznesenia 31/G súhlasilo 
s ručiteľským vyhlásením Mesta Krompachy  člena združenia SEZO - Spiš, združenie obcí, 



Spišská Nová Ves s ručením za prípadný budúci záväzok združenia, podľa článku VII. Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 779/05/30 na realizáciu projektu č. P 2155/05 
– „SEZO – separovaný zber odpadov – II. etapa – intenzifikácia separovaného zberu“, v celkovej 
výške prípadného budúceho záväzku združenia 12 105 500 Sk,  pričom  mesto  ručí za záväzok 
do výšky 843 477,- Sk. 
 
G/  ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATE ĽSKEJ ČINNOSTI 

 
       Mesto Krompachy v roku 2007 vykonávalo podnikateľskú činnosť – lesnícka činnosť, 
kníhkupectvo a kino, z ktorej bol dosiahnutý záporný výsledok hospodárenia -612 tis. Sk 
 
Prehľad o pohybe prostriedkov v roku 2007  
 
Výnosy                     3 766 tis. Sk 
Náklady                                                              4 378 tis. Sk 
Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2007     -   612 ti s. Sk 
 
Najväčší podiel na zápornom hospodárskom výsledku má lesnícka činnosť z dôvodu útlmu ťažby 
dreva  a zvýšené zriaďovacie náklady na prevádzku kina a kníhkupectvá.  
 Od 1. 11. 2007 podnikateľská činnosť – lesnícka činnosť  sa nevykonáva. 
  

Na výnosoch sa podieľali najmä:  
tržby za vlastná výrobky Lesy vo výške 1 222 tis. Sk 
tržby kníhkupectvo  229 tis. Sk 
tržby kino 88 tis. Sk 
iné tržby Lesy 38 tis, Sk    
 
Na nákladoch sa podieľali najmä: 
spotreba materiálu – Lesy 161 tis. Sk, kníhkupectvo 169 tis. Sk, kino 45 tis. Sk 
spotreba energií – Lesy 78 tis. Sk 
predaný tovar kníhkupectvo 69 tis. Sk 
opravy Lesy 27 tis. Sk 
ostatné služby – Lesy 368 tis. Sk, kníhkupectvo 68 tis. Sk, kino 28 tis. Sk 
mzdové náklady – Lesy 899 tis. Sk 
odvody z miezd – 254 tis. Sk 
cestná daň -5 tis. Sk   
                      
Záverečný účet mesta za rok 2007 bol zverejnený na úradnej tabuli od 1. 4. 2008 a web 

stránke mesta od 2. 4. 2008. 
Návrh Záverečného účtu mesta Krompachy za rok 2007 bol prerokovaný na zasadaní Finančnej 
a majetkovej komisii MsZ dňa  21. 4. 2008   
 
Krompachy   11. 3. 2008 
Vypracoval:  Ing. Jozef Krak 
 
 
 
 



 
                        Príloha č. 1 

 
          V tis. Sk  

 
 
             

    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

Súvaha k 31. 12. 2007 

   v zjednodušenej  forme                                        

STRANA AKTÍV 
Rok 2007  Predchádzajúce  

Brutto  Korekcia  Netto ú čtovné obdobie  
A/ Neobežný majetok sú čet 368 744 82 615 286 129 197 755 
1. Dlhodobý nehmotný majetok 1  442 1 088 354 545 
v tom: softvér 174 163 11 23 
          DDNM 16  13 3 16 
          ostatný DNM 1 252 912 340 506 

2. Dlhodobý hmotný majetok 312 735 81 527 231 208 142 465 
v tom: pozemky 137 500 0 137 500 52  845 
          stavby 150 096 70 306 79 790 84 387 
          stroje, prístroje, zariadenia 6 619 4 413 2 206 1 118 
           dopravné prostriedky 3 231 2 144 1 087 1 631 
           drobný DHM 4 664 4 664 0 0 
           obstaranie DHM 10 625 0 10 625 2 484 
3.  Dlhodobý finan čný majetok 54  567 0 54 567 54 745 
v tom: podiely v  obch. spoločnostiach v ovládanej osobe 400 0 400 600 
          podiely v obchodných spoločnostiach s pods. vplyvom 2 436 0 2 436 2 436 
         dlhodobé cenné papiere držané do splatnosti 15 513 0 15 513 13 491 
         ostatný dlhodobý finančný majetok 38 218 0 38 218 38 218 

B/ Obežný majetok sú čet 25 362 0 25 362 21 317 
1. Zásoby 123 0 123 29 
v tom: materiál 23 0 23 22 
          zvieratá 13 0 13 7 

          tovar 87 0 87 0 

2. Pohľadávky 17 744 0 17 744 16 687 
v tom: poskytnuté prevádzkové preddavky 1 866 0 1 866 1 097 
          pohľadávky voči rozpočtovým príjmom 5 861 0 5 861 6 793 
         Pohľadávky za daňové príjmy obcí  8 491 0 8 491 7 397 
          pohľadávky voči združeniu 1 400 0 1 400 1 400 
3. Finan čný majetok  7 495 0 7 495 4 601 
v tom: základný bežný účet 5 721 0 5 721 3 856 
           bežný účet 412 0 412 0 
           bežný účet peňažných fondov 755 0 755 225 
           bežné účty finančných fondov 3 0 3 4 
           ostatné bežné účty 572 0 572 513 

           pokladňa, ceniny 32 0 32  3 
  MAJETOK SPOLU 394 106 82 615 311 491 219 072 



 
 
 
         V tis. Sk 
 

STRANA PASÍV Rok 2007 Rok 2006 

Vlastné zdroje krytia majetku 290 900 201 687 

1. Fondy a osobitné fondy 287 455 198 495 

v tom: Fond dlhodobého majetku 286 128 197 754 

Peňažné fondy obce        755   225 

Ostatné finančné fondy       572     516 

2. Výsledok hospodárenia    3 445 3 192 

v tom: prevod zúčtovania príjmov a výdavkov   4 424 3 019 

          saldo výdavkov a nákladov             17 377 16 860 

          saldo príjmov a výnosov hospodárenia -17 743 -16 687 

Záväzky 20 591 17 385 

1. Dlhodobé záväzky - záväzky zo SF        3      4 

2. Krátkodobé záväzky 8 538 7 331 

 v tom: dodávatelia 5 726 4 202 

            ostatné záväzky 834 1 080 

            zamestnanci   56 356 

            zúčtovanie voči inštitúciám soc.zab.    532 611 

            ostatné priame dane   93  245 

            iné záväzky   1 297 837 

3. Bankové úvery - dlhodobé            12 050 10 050 

VLASTNÉ ZDROJE A ZÁVAZKY  311 491 219 072 
 
 
 
 
 
Krompachy   11. 3. 2008 
Vypracoval:  Ing. Jozef Krak 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupite ľstvo v Krompachoch 
 
A/ berie na vedomie 
 
     Dôvodovú správu k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2007 
 
B/ schva ľuje – neschva ľuje 
 
1. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2007 vo výške Sk :     
 
            Príjmy- účet 217      137 273 624,93 Sk  
  
            Výdavky -účet 218               132 849 910,18 Sk                      
                      

Zostatky na bežných účtoch spolu                   5 720 993.-    Sk 
      Iné záväzky (cudzie prostriedky)                   -  1 297 278,25 Sk 

Prebytok hospodárenia                            4 423 714,75 Sk   
 

a) prevod 100 % prebytku hospodárenia roku 2007 t . j.  4 423 714,75 Sk    do 
rezervného fondu   podľa ust. §  16 ods. 8  zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení   
zákona č. 611/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 

      
2. použitie prostriedkov získaných ako úrok vo výšk e 69,52  Sk za rok 2007 na ú čte sociál- 
      neho fondu ako  ďalší  zdroj  príjmu sociálneho fondu 
3. strata z podnikate ľskej činnosti bude vysporiadaná z hospodárskeho výsledku 

budúcich období 
4.   Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2007 a  pod ľa ust. § 16 ods. 10 zákona 

č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení   zákona č. 611/2005 Z. z.  v znení neskorších predpisov uzatvára 
ho týmto výrokom :   
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami  

 
 
C/  ukladá prednostovi mestského úradu 
 
1. Zabezpečiť poukázanie finančných prostriedkov na účet rezervného fondu podľa písm. B) 1/a 

tohto uznesenia. 
T.: do 15. 5. 2007    
Z.: Mgr. Emil Muľ 

 


