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Dôvodová správa

Záverečný účet mesta za rok 2008 je predkladaný Mestskému zastupiteľstvu v zmysle zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Výsledky hospodárenia peňažných fondov, ktoré sú súčasťou záverečného účtu sú
predkladané samostatne.

Návrh na uznesenie
:
MsZ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad.
MsZ schvaľuje použitie prebytku vo výške 162 517€ ( 4 896 000Sk) na tvorbu rezervného
fondu.

Vrútky, 09.05.2009
Predkladá: Ing.Komínová
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Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2008.
Rozpočet mesta bol spracovaný v zmysle Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na rok 2008 – 2010 a v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet bol vypracovaný podľa platnej rozpočtovej skladby a je rozdelený v príjmovej aj
výdavkovej časti na bežný, kapitálový a finančné operácie. Rozpočet mesta zahrňa aj
rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Rozpočet mesta bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový. Rozpočet mesta bol schválený

Mestským zastupiteľstvom dňa 18.12.2007

uznesením č. 12/2007 J-123 v čiastke 145 000 tis.Sk ako vyrovnaný.
Bol zmenený
-

prvá zmena schválená dňa 26.03.2008 uznesením č.2/2008

-

druhá zmena rozpočtu schválená dňa 22.04.2008 uznesením č.3/2008

-

tretia zmena rozpočtu schválená dňa 17.06.2008 uznesením č.4/2008

-

štvrtá zmena rozpočtu schválená dňa 28.10.200/8 uznesením č.7/2008

-

piata zmena rozpočtu schválená dňa 15.12.2008 uznesením č.8/2008

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: 181 246 tis.Sk
Upravený rozpočet mesta v tis.Sk
Ukazovateľ

Upravený rozpočet 2008

Príjmy celkom

181 246

Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

144 512
6 000

Finančné operácie

28 119

Vlastné príjmy RO

2 615

Výdavky celkom

181 246

Z toho:
Bežné výdavky

81 589

Kapitálové výdavky

34 529

Finančné operácie výdavkové

10 249

Výdavky RO

54 879
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Rozpor plnenia príjmov za rok 2008
Príjmová časť rozpočtu mesta bola splnená na 109%, čo predstavuje čiastku
197 359 tis.Sk.
Bežné príjmy:
l)Daňové príjmy boli splnené na 102%, čo predstavuje čiastku 105 135 tis.Sk.
V zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosov dane z príjmov územnej samospráve
a následne Nariadením vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov bol do
rozpočtov obcí určený výnos dane platenej fyzickými osobami vo výške 70,3%. Výnos dane
sa následne rozdelí obciam podľa štyroch váhových kritérii. Výnos dane tvorí významnú
časť príjmov mesta. Oproti predpokladanej finančnej čiastke bol výnos dane vyšší, nakoľko
bolo doučtovanie dane za rok 2007.
Daň z nehnuteľností je naplnená

v rozpočtovanej výške. Daň za rok 2008 vykazuje

minimálne nedoplatky.
Daň za špeciálne služby zahrňa hlavne platby za komunálny odpad, úžívanie verejného
priestranstva, daň za psa, nevýherné hracie prístroje. Tieto príjmy sú naplnené takmer na
rozpočtovanú výšku.
2)Nedaňové príjmy boli splnené na 131%, čo predstavuje čiastku 54 109 tis.Sk
Príjmy z vlastníctva majetku sú naplnené v rozpočtovanej výške.

Predstavujú príjmy

z prenájmu majetku mesta a príjmy z majetkových účastín mesta.
Administratívne poplatky a iné poplatky zahrňajú hlavne správne poplatky, cintorínske
poplatky, pokuty MsP, príjmy z činnosti kultúry, školné a licencie (výherné hracie prístroje),
ktoré predstavujú prevažnú časť príjmov. V celkovom objeme je rozpočet naplnený na 97 %.
Ostatné príjmy sú príjmy z refakturácií energií, poistných náhrad a ostatné. Vysoké
prekročenie je spôsobené príjmom za výrub stromov ( spoločenská hodnota drevín) z titulu
výstavby dialnice. Tieto prostriedky sú účelovo viazané a budú postupne použité
v nasledujúcich rokoch.
Granty a transfery predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu hlavne na prenesený výkon
štátnej správy.
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Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:
Účel
Suma v tis.Sk
UPSVaR aktivačná činnosť, zamestnávanie

1019

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
projekt na preškolenie pracovníkov
KŠU Žilina – Domino ( súťaže SaŠS)

186

Chránené pracovisko MsP (zamestnávanie

300

zdravotne postihnutých)
Matrika

218

Školstvo – právne subjekty (ZŠ )

23 345

Školstvo-ZŠ Hany Zelinovej (rekonštrukcia)

3 000

Školstvo-strava,pomôcky, vzdel.poukazy....

1 330

Stavebný úrad

186

Životné prostredie

30

Pozemné komunikácie

10

Vzdelávacie poukazyDomino

1 205

Register obyvateľstva

73

ŽSK

46

Úrad vlády (bunky pre rómov)

270

Ministerstvo financií (mestský rozhlas)

300

KŠU Žilina – ZUŠ (Malé grafické formy)

200

KŠU Žilina – MŠ (predškoláci)

151

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy boli naplnené na 99 %, čo predstavuje čiastku 6 000 tis.Sk. Predstavujú
prostriedky za predaj majetku ,prostriedky z EU v rámci pokračujúceho projektu eparticipate,
dotáciu na kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy ZŠ H. Zelinovej a mestský rozhlas.
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Finančné operácie boli naplnené na 97%, čo predstavuje čiastku 27 427 tis.Sk a predstavujú
nevyčerpané prostriedky z roku 2007, ktorými sú kryté bežné výdavky . Ďalej je to čerpanie
úveru a čerpanie fondu rezerv čím sú kryté kapitálové výdavky.

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2008

Výdavková časť rozpočtu bola čerpaná na 99 % čo predstavuje čiastku 179 100 tis.Sk.
Bežné výdavky:
- oddiel výdavky verejnej správy – čerpanie na 103 %. Prekročenie je v položke poštovné,
čo súvisí s väčším množstvom vybavovanej korešpodencie, výpočtová
výmena monitorov, dokúpenie notebookov a tlačiarní, poplatky-

technika,-

týkajú sa hlavne

právnych služieb pre mesto, členské príspevky z titulu doplatenia príspevku v Združení
Malá Fatra ale tiež zvýšením členského zo strany organizácií

Ostatné položky sú

čerpané v súlade s rozpočtom.
-

Oddiel finančná a rozpočtová oblasť – čerpanie na 108%, predstavuje náklady na
bankové poplatky auditorské služby.

-

Oddiel iné všeob.služby – čerpanie na 130% predstavuje náklady na matriku. Transfer zo
štátneho rozpočtu nepostačuje na pokrytie nákladov.

-

Oddiel verejný dlh – čerpanie na 60% predstavuje úroky z poskytnutých úverov,
nedočerpanie je z dôvodu neskoršieho čerpania úveru na pešiu zónu, ako sa
predpokladalo.

-

Oddiel verejný poriadok

a bezpečnosť – čerpanie na 101% predstavuje náklady na

Mestskú políciu. Prekročené položky – výstroj, výzbroj, prac.odevy- súvisia s nástupom
nových pracovníkov, ostatné položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.
-

Oddiel požiarna ochrana – čerpanie na 82% predstavuje náklady na Dobrovolný hacičský
zbor. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

-

Oddiel všeob.prac.oblasť – aktivačná činnosť – čerpanie na 80%, položka je krytá
príjmami s UPSVaR na projekty so zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie.
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-

Oddiel cestná doprava – čerpanie na 100%. Predstavuje položky súvisiace s údržbou ciest
a chodníkov, vrátane dopravného značenia a zimnej údržby ktoré boli čerpané v súlade
s rozpočtom. Tiež je tu zahrnutý transfer na mestskú hromadnú dopravu v súlade so
zmluvou.

-

Oddiel cestovný ruch – čerpanie na 80%. Predstavuje výdavky s propagáciou a reklamou
mesta. Jedná sa o nákup propagačných materiálov pre informačnú kanceláriu, ktorá
fungovala v letných mesiacoch a na ďalšie sprievodné akcie v meste, zaplatenie
poplatkov na propagáciu v rôznych lexikónoch. Položky čerpané v súlade s rozpočtom.

-

Oddiel nakladanie s odpadmi – čerpanie na 86%. Položky sa týkajú úhrad za odvoz
komunálneho odpadu a sú čerpané v súlade s rozpočtom.

-

Oddiel nakladanie s odpad.vodami – čerpanie na 85% predstavuje poplatky za zrážkové
vody a náklady na opravy dažďových vpustí.

-

Oddiel ochrana prírody – čerpanie na 108% predstavuje náklady na výrub drevín
a náhradnú výsadbu z účelovo viazaných prostriedkov ( Národná dialničná spoločnosť)

-

Oddiel rozvoj obcí – čerpanie na 88% , týka sa položiek opravy a údržby verejného
priestranstva, opravy budov, revízie. Tiež sú tu zahrnuté mzdové a materiálové náklady
pre sezónnych pracovníkov. Položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

-

Oddiel verejné osvetlenie - čerpanie na 118%. Prekročenie je v položke el. energia –
navýšenie zálohových platieb a zúčtovanie nedoplatku za rok 2007.

-

Oddiel rekreačné a športové služby – čerpanie na 96% je v súlade s rozpočtom. Položky
obsahujú čerpanie dotácií poskytovaných v rámci VZN pre športové kluby a dotáciu pre
správcu mestského kúpaliska na základe zmluvy.

-

Oddiel kultúrne služby – čerpanie na 98 % je v súlade s rozpočtom. Položky obsahujú
čerpanie jednotlivých druhov výdavkov spojených so zabezpečovaním kultúrnych akcií,
výdavky na knižnicu, redakciu, kino, Kriváň vrátane miezd a energií.

-

Oddiel ostatné kultúrne služby – čerpanie na 87 % Predstavuje výdavky na Dni mesta
a ZPOZ.

-

Oddiel iné spoločenské služby – čerpanie na 89% je v súlade s rozpočtom. Predstavuje
výdavky na pohrebníctvo vrátane chráneného pracoviska, kde časť je krytá príjmami
s UPSVaR. Položka ostatné služby zahrňa výdavky na obnovu časti plota .Čerpanie je
v súlade s rozpočtom.

-

Oddiel predškolská výchova

– čerpanie na 94% je v súlade s rozpočtom. Jedná sa

o výdavky na mzdy a prevádzku materských škôl v pôsobnosti mesta. Vyššie prekročenie
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v položke interierové vybavenie bolo z dôvodu výhodnej ceny pri zakúpení celého
komplexu vybavenia do jednotlivých tried v MŠ.
-

Oddiel zariadenia pre záuj.vzdel. – čerpanie na 88% predstavuje výdavky na činnosť
CVČ Domino. Časť výdavkov je krytá zo štátneho rozpočtu formou vzdelávacích
poukazov a dotáciou na športové súťaže SaSŠ. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

-

Oddiel školské stravovanie v MŠ – čerpanie je na 103% a predstavuje náklady na mzdy
a prevádzku školských jedálni. Prekročenie položky materiál bolo z dôvodu nutnosti
zakúpenia špeciálnych čistiacich prostriedkov do umývačiek riadu vo väčšom balení
a dokúpenie nového riadu . Ostatné čerpanie je v súlade s rozpočtom.

-

Oddiel zariadenia soc.služieb – čerpanie na 95 % . Sú tu zahrnuté výdavky na klub
dôchodcov, doplatok stravného pre dôchodcov, náklady na energie v DOS.

-

Oddiel sociálne služby – čerpanie na 117 % predstavuje náklady na opatrovateľskú
službu. Prekročenie je z dôvodu zvýšenia počtu opatrovateliek.

-

Oddiel zariadenia soc.služieb – čerpanie na 22% predstavuje výdavky za deti umiestnené
do detského domova, ktoré v zmysle zákona hradí mesto. Ďalej sú tu dávky osobitného
úrčenia hradené zo štátneho rozpočtu.

-

Oddiel dávky soc. pomoci – čerpanie na 87% predstavuje dotácie pre sociálne zariadenia
v rámci VZN a dávky v hmotnej núdzi. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 98% v čiastke 33 889 tis.Sk.
V rámci kapitálových výdavkov boli v jednotlivých oddieloch zrealizované nasledovné
investičné akcie
1) oddiel výdavky verejná správa
názov

V tis.Sk

Osobný automobil

139

Ozvučenie ( prenosné a v sobášnej miestnosti)

1199

Kopírka

57

Pracovné stroje ( kosačka)

129

Parkovací automat

189
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2) oddiel verejný poriadok a bezpečnosť
názov

V tis.Sk

Kamerový systém - rozšírenie

300

3) oddiel výstavba
názov

V tis.Sk

Rekonštrukcia kotolní – ZŠ H.Zelinovej

4 210

Majetkové vysporiadanie pozemkov

1200

projekty

880

Realizačný projekt pešia zóna

144

Projekt Dom sociálnych služieb

159

4) rekonštrukcia ciest a chodníkov
názov

V tis.Sk

Chodník Komorová , Kmeťová

1116

Chodník Fr.partizánov

1101

Parkovisko Cyrila a Metoda

1342

Chodník Hviezdoslavova

644

Chodník Švermova

49

Ul. Cyrila a Metoda – stav.úpravy

682

5) oddiel rozvoj obcí
názov

V tis.Sk

Mestský rozhlas

373

Kafendova obytné bunky

300

Detské ihrisko

320

Rekonštrukcia centra mesta
Územno-plánovacia dokumentácia (doplnok)

12340
149

10
6) oddiel rekreačné a športové služby
názov

V tis.Sk

Rekonštrukcia kúpaliska

392

Rekonštrukcia futbalového ihriska

4000

7) oddiel iné spoločenské služby /pohrebníctvo)
názov

V tis.Sk

Informačný systém hrobových miest
8) oddiel vzdelanie
názov

180

V tis.Sk

Športovisko – ZŠ H.Zelinovej

1907

Vybavenie ŠJ MŠ Fr.partizánov

388

Finančné operácie boli čerpané na 100%, v čiastke 10 249 tis.Sk a predstavujú splátky
úverov a leasingu.

Mesto v roku 2008 na základe ponuky odkúpilo ďalšie akcie od

Turčianskej vodárenskej spoločnosti a podiel (55%) v spoločnosti Byvaterm s.r.o. od
spoločnosti Martico a.s

Výdavky rozpočtových organizácií sú čerpané na 102%. . Základné školy sú financované
z Krajského školského úradu podľa schváleného rozpočtu ako prenesený výkon štátnej
správy. Ostatné subjekty sú financované z výnosu dane ako originálne kompetencie.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií boli čerpané nasledovne:
názov
Rekonštrukcia školy ZŠ H.Zelinovej
ZUŠ – rekonštrukcia vstupu do objektu

V tis.Sk
3 767
318
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Pohľadávky mesta k 31.12.2008
Predmet

Neuhradené

pohľadávky

K 31.12.2007

Neuhradené k 31.12.2008
Z toho:
Rok 2008

Rok 2007

Daň z nehnutelnosti

1 388 763,11

130 830,87

Daň z nehnut. penále

29 902

8 717

Daň za byty

114 014,14

2 005,93

Daň za psa
Pohľadávky ostatné

17 475

19 475

679 041,5

226 214

Minulé roky
1 219 219

400
7 975
31 703,10

343 483,40

(nájom,energie...)
Daň za špec.služby

303 375,10

Komunálny odpad

2 773 935,20

Pohľadávky KC
Spolu

292 441,10
544 438,97

459 114,50

1 688 006,70

28 689
5 221 180,91

28 689
931 681,77

605 231,74

3 579 814,20

Celkový objem pohľadávok je 5 116 727,71, čo predstavuje pokles oproti minulému roku
o 2%. Z celkovej sumy pohľadávok väčšia časť sa týka komunálneho odpadu. Pohľadávky
za minulé roky sú dlhodobého charakteru a sú postúpené na vymáhanie cez exekučné konanie
aj opakovanými výzvami

Záväzky mesta k 31.12.2008
Organizácia

Neuhradené
K 31.12.2007

Neuhradené k 31.12.2008
V splatnosti

Po splatnosti

Školstvo potraviny

6 553

4 879

Školstvo prevádzka

100 187,60

26 470,12

82 570,40

Mesto

931 429,90

270 595

1 605 037,01

Spolu

1 038 170,50

297 065,12

1 692 486,41

Celková výška záväzkov predstavuje čiastku 1 989 551,53 Sk, čo predstavuje nárast oproti
minulému roku. Jedná sa o faktúry ktoré boli doručené v roku 2009 ale so zdaniteľným
plnením roku 2008, hlavne faktúry za vyúčtovanie energií a vody, ktoré predstavujú vysoké
čiastky.
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Úverové zostatky k 31.12.2008
Úverová zmluva

Stav k 31.12.2007

Stav k 31.12.2008

16012

1 180 000,-

590 000

160084

2 564 000,-

752 000

1600708

0

12 305 959

Dlhodobý záväzok Doprastav 5 869 889,25

4 304 585,45

Dlhodobý záväzok Siemens

7 167 615

5 297 799

Spolu

16 781 504,25

23 250 343,45

Zostatok bankových účtov k 31.12.2008
VUB bežný účet mesta 221 1
VUB bežný účet mesta (FRB) 221 10
VUB bezný účet školstvo 221 101
Dexia bežný účet mesta (FR) 221 11
VUB bežný účet SF 221 12

492 720,46
844 895
115 223,70
10 109 207,33
157 841,78

VUB dotačný účet 221 13

1 566,47

VUB stravný účet 221 15

1 249,65

VUB matrika 221 3

17 576

VUB bežný účet mesta (prevody škols.) 221 5

1 345 829,57

Dexia bežný účet mesta 221 6

14 580 776,95

Dexia bežný účet školstvo 221 7

929,73

VUB bežný účet mesta 221 8
VUB dotačný účet

62 125,77
1 000

VUB bežný účet mesta KO 221 2

1 324 488,93

spolu

29 055 431,34
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Záverečný účet mesta
Ukazovateľ v tis.Sk

Rozpočet upravený

Skutočnosť

Bežné príjmy

144 512

159 244

Bežné príjmy RO

2 615

4 700

Bežné výdavky

81 589

79 225

Bežné výdavky RO

50 794

51 969

Rozdiel –bežný rozpočet

+14 744

32 750

Kapitálové príjmy

6 000

5 988

Kapitálové výdavky

34 529

33 889

Kapitálové výdavky RO

4 085

4 085

Rozdiel-kapitálový rozpočet

-32 614

-31 986

Rozpočet spolu

-17 870

+764

Finančné operácie príjmové

28 119

27 427

Finančné operácie výdavkové

10 249

10 249

Rozdiel-finančné operácie

+17 870

+17 178

Celkový rozdiel rozp.hospodárenia

0

17 942

Výsledok hospodárenia

+764

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov
ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledkom hospodárenia za rok 2008 v zmysle zákona
583/2004 §2 písm. b) a c) a §10 odst.3 písm. a) a b) je rozdiel bežného a kapitálového
rozpočtu a predstavuje prebytok + 764 tis. Sk. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, ale
nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody
z fondov a návratné zdroje financovania. Celkový rozdiel rozpočtového hospodárenia vrátane
finančných operácii ( príjmy – výdavky) predstavuje čiastku 17 942 tis. Sk z čoho vyplýva, že
finančné operácie boli ďalším zdrojom krytia hlavne kapitálového rozpočtu ( úver a prevody
z FR). Pre usporiadanie

prebytku hospodárenia pre účely tvorby peňažných fondov je

potrebné urobiť ďalšie úpravy.
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Celkový rozdiel rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií predstavuje zostatok
finančných prostriedkov na účtoch s vylúčením tých účtov, ktorých zostatky nevchádzajú do
prebytku pre účely tvorby fondu rezerv nasledovne:
účet

V tis. Sk

FRB účet 221 10

845

FR účet 221 11

10 109

SF účet 221 12

158

Stravný účet 221 15

1

Spolu

11 113

Bilancia
Spolu zostatok finančných prostriedkov

29 055 tis.Sk

Finančné prostriedky vylúčené z tvorby FR

-11 113 tis.Sk

Rozdiel rozpočtového hospodárenia

17 942 tis.Sk

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku
vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku nasledovne:
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR:

V tis.Sk

- vzdelávacie poukazy Domino

416

- bežný transfer – ZŠ MRŠ

626

- hmotná núdza

-7

- bežný transfer predškoláci

104

Spolu zo ŠR

1 139

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené (

11 907

výrub drevín)
Spolu nevyčerpané prostriedky

13 046
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Prebytok hospodárenia pre tvorbu fondov:
Rozdiel rozpočtového hospodárenia

17 942 tis.Sk

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR

- 1 139 tis.Sk

Nevyčerpané prostriedky účelovo viazané

- 11 907 tis.Sk

Prebytok hospodárenia pre tvorbu fondov

+ 4 896 tis.Sk

Prebytok hospodárenia vo výške 4 896 tis.Sk ( 162 517€) navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
Hospodársky výsledok predstavuje účtovný výsledok hospodárenia za rok 2008
a predstavuje rozdiel výnosov a nákladov v čiastke + 8 912 tis.Sk.
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Mesto Vrútky poskytlo v súlade s VZN č.1/2008 nasledovné dotácie:
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých

Suma použitých

prostriedkov v roku 2008

prostriedkov v roku 2008

Sl.zväz zdr.postihnutých I

7 800

7 800

Sl.zväz zdr.postihnutých II

5 200

5 200

Klub Sclerosis Multiplex

2 600

2 600

Krízové centrum Žena v tiesni

2 600

2 600

Klub náhradných rodín

2 000

2 000

Ochrana prírody -ZŠ a MŠ

4 000

4 000

Spolok kaktusárov

7 000

7 000

SZZP –kultúra

11 000

11 000

Filip Lašút

7 000

7 000

FC Lokomotíva Vrútky

30 000

30 000

Zväz zdravot.postihnutých-

5 000

5 000

PVK Vrútky

62 440

62 440

Petang

3 000

3 000

DHaZZ

9 000

9 000

Turčianske šachové centrum

7 000

7 000

Cykloklub Zniev

5 000

5 000

ZŠ a MŠ MRŠ Vrútky

15 000

15 000

ZUŠ Vrútky

10 000

10 000

Gymnázium Vrútky

3 000

3 000

Sokol Vrútky

35 070

35 070

Tenisový klub Vrútky

20 000

20 000

HK Kometa Vrútky

101 844

101 844

TJ Lokomotíva Vrútky

37 640

37 640

Spolu

396 191

396 191

MRŠ

šport

K 31.12.2008 boli všetky dotácie vyúčtované.
Mesto nauzatvorilo v roku 2008 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

