2

Dôvodová správa

Záverečný účet mesta za rok 2009 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 106 027,69 eur na tvorbu rezervného fondu.

Vrútky, 03.05.2009
Predkladá: Ing.Komínová
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l. Rozpočet obce za rok 2009
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol schválený rozpočet mesta na rok
2009. Rozpočet mesta bol spracovaný v zmysle Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu
verejnej správy na rok 2009 – 2011 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 15.12.2008

uznesením č. 8/2008 bod J/100 v čiastke 5 354,4 tis.eur ako vyrovnaný.
Bol zmenený:
-

prvá zmena schválená dňa 21.04.2009

uznesením č. 4/2009

-

druhá zmena schválená dňa 28.04.2009

uznesením č. 5/2009

-

tretia zmena schválená dňa 25.08.2009

uznesením č. 8/2009

-

štvrtá zmena schválená dňa 06.11.2009

v zmysle predpisu 2/2007

-

piata zmena schválená dňa 27.10.2009

uznesenie č.10/2009

- šiesta zmena schválená dňa 15.12.2009

uznesenie č.11/2009

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet mesta v tis.eur
Ukazovateľ
Upravený rozpočet 2009
Príjmy celkom, z toho:
5 173,56
Bežné príjmy
4 638,01
Kapitálové príjmy
42
Finančné operácie
415,55
Vlastné príjmy RO
78
Výdavky celkom, z toho:
5 173,56
Bežné výdavky
2952,56
Kapitálové výdavky
326,04
Finančné operácie výdavkové
232,81
Výdavky RO
1 662,15
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009

Príjmová časť rozpočtu mesta bola splnená na 105,4 %, čo predstavuje čiastku
5452,91 tis.eur.
Bežné príjmy:
l) Daňové príjmy boli splnené na 100,7 %, čo predstavuje čiastku 3362,19 tis.eur.
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. V priebehu roka bol výnos dane ponížený v dôsledku hospodárskej krízy.
Daň z nehnuteľností je naplnená na 94,96%, čo predstavuje čiastku 300,35 tis.eur.
Daň za špeciálne služby je naplnená na 85,43%, čo predstavuje čiastku 183,24 tis.eur.
Zahrňa hlavne platby za komunálny odpad, úžívanie verejného priestranstva, daň za psa,
nevýherné hracie prístroje.
2) Nedaňové príjmy boli splnené na 121,58%, čo predstavuje čiastku 1579,47 tis.eur.
Príjmy z vlastníctva majetku sú naplnené na 105,84% čo predstavuje čiastku 96,31 tis.eur.
Predstavujú príjmy z prenájmu majetku mesta a príjmy z majetkových účastín mesta.
Administratívne poplatky a iné poplatky sú naplnené na 88,85%, čo predstavuje čiastku
219,90 tis.eur. Zahrňajú hlavne správne poplatky, cintorínske poplatky, pokuty MsP, príjmy
z činnosti kultúry, školné a licencie (výherné hracie prístroje).
Ostatné príjmy sú naplnené na 213,90%, čo predstavuje čiastku 47,70 tis.eur. Sú tu zahrnuté
príjmy z refakturácií energií, poistných náhrad a ostatné. Vysoké prekročenie je v položke
ostatné príjmy z dôvodu uznania oprávnených nákladov za rok 2008 z projektov s UPSVaR.
Granty a transfery predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu hlavne na prenesený výkon
štátnej správy. Sú naplnené na 130,41%, čo predstavuje čiastku 1212,84 tis.eur.
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Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:
Účel
Suma v tis.eur
UPSVaR aktivačná činnosť, zamestnávanie

8,63

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
sociálne dávky
KŠU Žilina – Domino ( súťaže SaŠS)
Chránené pracovisko MsP (zamestnávanie

7,4
18,46

zdravotne postihnutých)
Matrika
Školstvo – právne subjekty (ZŠ )
Školstvo-strava,pomôcky, vzdel.poukazy....
Stavebný úrad
Životné prostredie
Pozemné komunikácie
Vzdelávacie poukazyDomino
Register obyvateľstva
voľby
Projekt zdravá výživa
ŽSK
Ministerstvo financií (mimoriadna dotácia)
Projekt EU – ZŠ MRŠ
KŠU Žilina – MŠ (predškoláci)

7,58
783,66
25,35
6,39
1,06
0,36
52,72
2,42
17
3
0,5
238,48
11,7
15,82

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

Kapitálové príjmy boli naplnené na 95,83% čo predstavuje čiastku 40,25 tis.eur. Predstavujú
prostriedky za predaj majetku ,prostriedky z EU v rámci pokračujúceho projektu e participate,
dotáciu na kapitálové výdavky na mestský rozhlas z ministerstva financií v objeme 6 tis.eur.

Finančné operácie boli naplnené na 75,96% čo predstavuje čiastku 315,67 tis.eur
a predstavujú nevyčerpané prostriedky z roku 2008, ktorými sú kryté bežné výdavky . Ďalej je
to dočerpanie úveru na pešiu zónu a čerpanie fondu rezerv čím sú kryté kapitálové výdavky.
Príjmy rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou sú naplnené na 199,14% čo
predstavuje čiastku 155,33 tis.eur z toho:
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ŠJ MRŠ

34,74

ZUŠ F. Kafendu

29,30

ZŠ H. Zelinovej

51,19

ZŠ s MŠ MRŠ

40,10

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2009
Výdavková časť rozpočtu bola čerpaná na 100,2% čo predstavuje čiastku 5187,59
tis.eur.
Bežné výdavky:
- oddiel výdavky verejnej správy – čerpanie na 102,35 %. Prekročenie je v položke
poštovné, čo súvisí s väčším množstvom vybavovanej korešpodencie, výpočtová
technika,- výmena monitorov, dokúpenie notebooka na matriku z dôvodu nového
programu, poplatky-

týkajú sa hlavne právnych služieb pre mesto,

energie, dohody.

Ostatné položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.
-

Oddiel finančná a rozpočtová oblasť – čerpanie na 85,71%, predstavuje náklady na
bankové poplatky, audítorské služby.

-

Oddiel iné všeob.služby – čerpanie na 94,74% predstavuje náklady na matriku. Transfer
zo štátneho rozpočtu nepostačuje na pokrytie nákladov.

-

Oddiel verejný dlh – čerpanie na 90,41% 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 101,23% predstavuje náklady na
Mestskú políciu. Prekročené

položky – mzdy, kde prekročenie je kryté príjmami

z UPSVaR v rámci projektu na chránené pracovisko, výstroj.
-

Oddiel požiarna ochrana – čerpanie na 73,21 % predstavuje náklady na Dobrovolný
hacičský zbor. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

-

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

-

Oddiel cestná doprava – čerpanie na 85,40%. Predstavuje položky súvisiace s údržbou
ciest a chodníkov, vrátane dopravného značenia a zimnej údržby ktoré boli čerpané
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v súlade s rozpočtom. Tiež je tu zahrnutý transfer na mestskú hromadnú dopravu v súlade
so zmluvou.
-

Oddiel cestovný ruch – čerpanie na 68,38%.

Predstavuje výdavky s propagáciou

a reklamou mesta. Jedná sa o nákup propagačných materiálov, zaplatenie poplatkov na
propagáciu v rôznych lexikónoch. Položky čerpané v súlade s rozpočtom.
-

Oddiel nakladanie s odpadmi – čerpanie na 86,63%. Položky sa týkajú úhrad za odvoz
komunálneho odpadu a sú čerpané v súlade s rozpočtom.

-

Oddiel nakladanie s odpad.vodami – čerpanie na 85,60% predstavuje poplatky za
zrážkové vody a náklady na opravy dažďových vpustí.

-

Oddiel ochrana prírody – čerpanie na 130% predstavuje náklady na výrub drevín
a náhradnú výsadbu z účelovo viazaných prostriedkov ( Národná dialničná spoločnosť)

-

Oddiel bytové hospodárstvo – čerpanie na 100% predstavuje náklady na opravu bytového
fondu – čiastočná výmena okien v DOS

-

Oddiel rozvoj obcí – čerpanie na 87,01% , 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 107,92%. Prekročenie je v položke el. energia –
navýšenie zálohových platieb a zúčtovanie nedoplatku za rok 2008, údržba verejného
osvetlenia.

-

Oddiel rekreačné a športové služby – čerpanie na 83,44% 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, prekročená položka
energie, ktorá je krytá refakturáciou v príjmoch

-

Oddiel kultúrne služby – čerpanie na 102,67 % . Položky obsahujú čerpanie jednotlivých
druhov výdavkov spojených so zabezpečovaním kultúrnych akcií, výdavky na knižnicu,
redakciu, kino, Kriváň vrátane miezd a energií. Prekročená je položka knihy – zahrňa
vydanie knihy o športe, kde boli prekročená náklady na jej vydanie, požičovné na filmy –
čiastočne kryté príjmami zo vstupného

-

Oddiel ostatné kultúrne služby – čerpanie na 48,90 % Predstavuje výdavky na Dni mesta
a ZPOZ.

-

Oddiel iné spoločenské služby – čerpanie na 92,34% 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
.Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

obnovu časti urnového plota
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-

Oddiel predškolská výchova – čerpanie na 98,8% je v súlade s rozpočtom. Jedná sa
o výdavky na mzdy a prevádzku materských škôl v pôsobnosti mesta. Vyššie prekročenie
je v položke materiál – krytie je s prostriedkov ŠR na nákup materiálu pre predškolákov.

-

Oddiel vzdelanie – čerpanie na 125,97% predstavuje výdavky na školenia pracovníkov,
prekročenie je z dôvodu zabezpečenia školenia pre opatrovateľky v zmysle zákona,
školenie bolo uskutočnené vrámci projektu s UPSVaR

-

Oddiel zariadenia pre záuj.vzdel. – čerpanie na 103,27% 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 vzdelávanie ZŠ – čerpanie na 176,56%. Jedná o výdavky v rámci projektu pre
ZŠ s MŠ MRŠ, ide o systém refundácie nákladov.

-

Oddiel školské stravovanie v MŠ – čerpanie je na 95,45% a predstavuje náklady na mzdy
a prevádzku školských jedálni.

-

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Oddiel zariadenia soc.služieb – čerpanie na 96,51 % . Sú tu zahrnuté výdavky na klub
dôchodcov, doplatok stravného pre dôchodcov, náklady na

energie v DOS a klube

dôchodcov.
-

Oddiel sociálne služby – čerpanie na 103 % predstavuje náklady na opatrovateľskú
službu. Prekročenie je z dôvodu zvýšenia počtu opatrovateliek.

-

Oddiel zariadenia soc.služieb – čerpanie na 38% predstavuje výdavky za deti umiestnené
do detského domova, ktoré v zmysle zákona hradí mesto. Ďalej sú tu dávky osobitného
určenia hradené zo štátneho rozpočtu.

-

Oddiel dávky soc. pomoci – čerpanie na 108,31% predstavuje dotácie pre sociálne
zariadenia v rámci VZN a dávky v hmotnej núdzi. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 98,17% v čiastke 320,04 tis.eur.
V rámci kapitálových výdavkov boli v jednotlivých oddieloch zrealizované nasledovné
investičné akcie

1) oddiel verejný poriadok a bezpečnosť
názov

V tis.eur

10
dreger

2,76

2) oddiel výstavba
názov
Rekonštrukcia kotolní – ZŠ H.Zelinovej
Majetkové vysporiadanie pozemkov
projekty

V tis.eur
0,78
0,23
130,97

3) rekonštrukcia ciest a chodníkov
názov
Chodník Fr.partizánov
MK Ruttkayovská
Rekonštrukcia K.-Bláhovca

V tis.eur
36,7
7,77
10,80

4) oddiel rozvoj obcí
názov
Mestský rozhlas
Kafendova obytné bunky
Detské ihrisko
Rekonštrukcia centra mesta
5) oddiel rekreačné a športové služby
názov
Rekonštrukcia futbalového ihriska

V tis.eur
8
1,69
19,65
V tis.eur
67,31

6) oddiel iné spoločenské služby /pohrebníctvo)
názov
Dom smútku – hudobný nástroj
7) oddiel vzdelanie
názov
MŠ vybavenie
CVČ Domino - bunka
Modernizácia prev.strojov ŠJ
8) oddiel soc.služby
názov
KD – masážne lôžko

V tis.eur
2
V tis.eur
13,38
5
10

V tis.eur
3
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Finančné operácie boli čerpané na 101,31%, v čiastke 235,86 tis.eur a predstavujú
splátky úverov a leasingu.
Výdavky rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou boli čerpané na 104,26

%

v čiastke 1 732,99 tis.eur
Bežné výdavky sú nasledovné:
ŠJ MRŠ

91,55

ZUŠ

467,89

ZŠ H.Zelinovej

575,63

ZŠ s MŠ MRŠ

586,26

Kapitálové výdavky sú nasledovné:
ŠJ MRŠ

4

ZUŠ

2,18

ZŠ H.Zelinovej

5,48

4. Použitie prebytku (vysp. schodku) hospodárenia mesta za rok 2009
Rozpočet mesta
Bežný rozpočet
Bežný rozpočet RO
Kapitálový rozpočet
Kapitálový rozpočet RO
Spolu BR + KP
Finančné operácie
Finančné operácie RO
Spolu rozpočet mesta

Príjmy v eur
Výdavky v eur
Hospodárenie mesta
4 941 666
2 898 677
2 042 989
155 330
1 721 339
-1 566 009
40 234
320 067
-279 833
0
11 654
-11 654
5 137 230
4 951 737
185 493
315 683
235 862
79 821
0
0
0
5 452 913
5 187 599
265 314

Prebytok rozpočtu v sume 185 493 eur zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm, a) a b)
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. je zdrojom rezervného fondu.
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Zostatok finančných operácii v sume 79 821 eur bol spôsobený prijatým dlhodobým
bankovým úverom ( nedočerpaným v roku 2008 na pešiu zónu) vyčerpaným na kapitálové
výdavky, zostatkom nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka čerpaným na
bežné výdavky, čerpaním rezervného fondu na kapitálové výdavky. Zostatok finančných
operácii je v zmysle § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.
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 podľa § 10 odst.3
písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné
výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku nasledovne:

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR:
- vzdelávacie poukazy Domino
- dopravné
- Domino sútaže SaSŠ
- dotácia MF
Spolu nevyčerpané prostriedky

V eur
6 373
190
20
152 703,31
159 286,31

Prebytok hospodárenia pre tvorbu fondov v eur:
Prebytok rozpočtového hospodárenia
Prebytok finančných operácii
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR
Prebytok hospodárenia pre tvorbu fondov

185 493
79 821
-159 286,31
106 027,69

Prebytok hospodárenia vo výške 106 027,69 eur navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
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5. Pohľadávky mesta k 31.12.2009
Predmet

Neuhradené

pohľadávky

k 31.12.2008

Neuhradené k 31.12.2009
Z toho:

( v eur)
Rok 2009
Daň z nehnutelnosti
Daň z nehnut. penále
Daň za byty
Daň za psa
Pohľadávky ostatné

48 598,03
289,35
79,84
911,17
19 962,84

(nájom,energie...)
Daň za špec.služby
Komunálny odpad
Pohľadávky KC
Spolu

9 707,27
89 343,43
952,3
169 844,23

( v eur)
Rok 2008

12 053,59
247.84
154,57
451,96
17 106,65

Minulé

Spolu

roky
K 31.12.09
1 494,94
42 078,28 55 626,81
247,84
28,71
7,82
191,10
358,11
175,13
985,20
2 248,14
12 113,46 31 468,25

18 869,73

12 045,96

48 884,34

16 175,86

9 707,27
9 707,27
53 605,46 84 521,15
952,3
952,3
118 639,72 183 699,92

Celkový objem pohľadávok je 183 699,92 eur, čo predstavuje nárast oproti minulému roku
o 8%. 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.

6. Záväzky mesta k 31.12.2009
Organizácia

Neuhradené
K 31.12.2008

Neuhradené k 31.12.2009
V splatnosti
Po splatnosti
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Školstvo potraviny
161,95
227,9
Školstvo prevádzka
3 737,08
3 784,57
Doprastav
62 066,52
62 065,65
Siemens
51 958,57
51 958,57
Mesto
62 141,97
39 414.63
Spolu
180 066,09€
157 451,32€
Celková výška záväzkov predstavuje čiastku 157 451,32 € čo predstavuje pokles oproti
minulému roku o 12,5 %.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009
Úverová zmluva
164512
160084
160078
Úver ŠFRB (36 bytovka)
Dlhodobý záväzok Doprastav
Dlhodobý záväzok Siemens
Spolu

Stav k 31.12.2008 v eur
19 584
24 961
408 483
0
142 886,06
175 854,68
771 768,74

Zostatok bankových účtov k 31.12.2009
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
VUB dotačný účet 221 13
VUB stravný účet 221 15
VUB matrika 221 3
VUB bežný účet mesta (prevody škols.) 221 5
Dexia bežný účet mesta 221 6
Dexia dotačný účet 221 14
Dexia bežný účet 221 7
VUB bežný účet mesta 221 8
BU Mesto Vrútky vz. Byvaterm ( bytové hosp.)
VUB dotačný účet
VUB bežný účet mesta KO 221 2
spolu

Stav k 31.12.2009 v eur
0
0
364 204
427 559,07
38 968,93
51 721,64
882 453,64

27 662,11
30 846,12
48 837,40
260 241,86
6 247,44
11 040,05
183,14
32,60
14 166,70
293 956,92
19,19
202 920,15
2 062,20
40 272,58
8,82
39 279,56
977 776,84

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v celých €
Aktíva
Názov

ZS k 01.01.2009

KZ k 31.12.2009
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Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný
Dlhodobý hmotný
Dlhodobý finančný
Obežný majetok spolu
Z toho:
zásoby
Zúčtovanie medzi subj.VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

8 227 234
6 696 587

8 895 694
6 981 361

70 289
5 217 467
1 708 831
1 228 209

68 963
5 203 725
1 708 673
1 909 723

21 672
98 124
0
143 009
965 404
2 438

18 480
716 645
0
194 739
979 859
4 610

ZS k 01.01.2009
8 227 234

KZ k 31.12.2009
8 895 694

6 680 874

7 086 766

283 823
0
6 397 051
1 449 707

283 826
0
6 802 941
1 683 929

24 586
37 821
227 518
706 753
453 029
96 653

31 756
101 141
528 951
657 877
364 204
124 999

Pasíva
Názov
Vlastné imanie a záväzky
spolu
Vlastné imanie
Z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subj. VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
-

zriadeným a založeným právnickým osobám

-

ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám

-

štátnemu rozpočtu
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám t.j. rozpočtovým
organizáciám
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-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO v eur

RO

Suma poskytnutých

Suma skutočne

finančných prostr.

použitých

Rozdiel-vrátenie

fin.prostr.
ŠJ MRŠ
ZUŠ
ZŠ H.Zelinovej
ZŠ s MŠ MRŠ
spolu

95 549,94
470 068,93
581 112,42
586 262
1 732 993,29

95 287
470 041
580 654
586 262
1 732 261

262,94
27,93
458,42
0
749,29

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám
Mesto Vrútky poskytlo v súlade s VZN č.1/2009 nasledovné dotácie:
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých

Suma použitých

Sl.zväz zdr.postihnutých I
Sl.zväz zdr.postihnutých II
Spevokol
OZ Krížna
Spolok kaktusárov
SZZP –kultúra
Turćianske hry
FC Lokomotíva Vrútky
Zväz zdravot.postihnutých-

prostriedkov v roku 2009
prostriedkov v roku 2009
663,94
663,94
331,88
331,88
685
685
260
260
355
355
400
400
331,94
331,94
2 675,84
2 675,84
135
135

šport
PVK Vrútky
3 142
3 142
kolky
624
624
Turčianske šachové centrum
120
120
rádioamatéri
244
244
Gymnázium Vrútky
78
78
Sokol Vrútky
1 791
1 791
Tenisový klub Vrútky
251
251
HK Kometa Vrútky
3 333
3 333
TJ Lokomotíva Vrútky
156
156
Spolu
15 577,60
15 577,60
K 31.12.2009 boli všetky dotácie vyúčtované okrem akcie Silvestrovský beh ( TJ Loko
v čiastke 156 eur) ktoré boli zúčtované v januári 2010.
Mesto nauzatvorilo v roku 2009 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
c)Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v eurách
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Poskytovateľ

UPSVaR
KŠU Žilina
UPSVaR
MV
KŠU
KŠU
KSU
KÚŽP
KÚCDaPK
KŠU
MV
Obvodný úrad
MŠ
ŽSK
MF
MŠ
KŠU
MF
spolu

Účelové určenie

Suma

Suma skutočne

grantu,dotácie

poskytnutých

použitých fin.

Aktivačná činnosť
Súťaže SaSŠ
Chránené pracovisko MsP
Matrika
Školstvo-ZŠ-mzdy,prevádz
Školstvo-

fin.prostriedkov prostriedkov
8 630
8 630 0
7 400
7 400 0
18 460
18 460 0
7 580
7 580 0
783 660
783 660 0
25 350
25 350 0

pomôcky,vzd.pokazy
Stavebný úrad
Životné prostredie
Pozemné komunikácie
Vzd.poukazy Domino
Register obyvat.
voľby
Projekt zdravá výživa
Tábory
Mimoriad.dotácia
Projekt EU- ZŠ MRŠ
predškoláci
rozhlas

10. Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č.1 Záverečného účtu

6 390
1 060
360
52 720
2 420
17 000
3 000
500
238 480
11 700
15 820
6 000
1 206 530

6 390
1 060
360
52 720
2 420
17 000
3 000
500
238 480
11 700
15 820
6 000
1 206 530

rozdiel

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

