
Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2007.

             Mesto Stará Turá ako rozpočtová organizácia sa v roku 2007 riadila rozpočtom 
odsúhlaseným Mestským zastupiteľstvom Stará Turá dňa 30.novembra 2006 ( uznesenie č.23-
XXXIII/2006) a jeho zmenou zo dňa 23.8.2007 (uznesenie č.15-VI/2007) a druhou zmenou 
zo dňa 25. októbra 2007 ( uznesenie č.21 –VII/2007 ).
              Záverečný účet je vypracovaný na základe § 16 zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vychádza z plnenia bilancie príjmov a výdavkov schváleného 
rozpočtu mesta pre rok 2007, ktoré boli:

                                                       plánovaná výška:          skutočné plnenie:        
bežných príjmov                                123 434 tis. Sk               124 311 tis.Sk,
bežných výdavkov                             113 202 tis. Sk               106 581 tis.Sk,
kapitálových príjmov                           34 890 tis. Sk                 22 660 tis.Sk,
kapitálových výdavkov                        38 943 tis. Sk                 21 277 tis.Sk.
príjmy-finančné operácie                       1 692 tis. Sk                 10 458 tis.Sk,
výdavky-finančné operácie                    5 671 tis. Sk                 25 303 tis.Sk

Prebytok rozpočtu za rok 2007 je 18 661 726,43.Sk, čo je suma znížená o 450 000 Sk a to 
nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu. Prebytok rozpočtu bude 
použitý na tvorbu rezervného fondu v plnej výške.

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch 
                                                        k 31.12.2006:                     k 31.12.2007:
základné bežné účty                  18 179 128,50 Sk                 22 434 385,24 Sk 
rezervný fond                            10 216 879,68 Sk                 10 215 461,68 Sk
sociálny fond                                    98 159,42 Sk                       27 620,88 Sk
fond rozvoja bývania                     967 593,09 Sk                     591 037,97 Sk 
charitatívny fond                              71 456,68 Sk                      63 068,41 Sk

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov:

- rezervný fond -  použitie fondu 1 418 Sk (poplatky a dane ),
- sociálny fond - tvorba 168 424,46 Sk ( prídel 168 303,60 Sk, úroky 120,86 Sk),
                            - použitie 238 963 Sk ( 144 033 Sk stravné, 1 340 Sk poplatky, 80 500 Sk 
poukážky, 13 090 Sk školenie),
- fond rozvoja bývania - tvorba 1 155,30 Sk ( úroky )
                                         - použitie 377 710,42 Sk ( 375 740,50 Sk prevod na základný bežný 
účet 1 969,92 Sk poplatky ),          
- charitatívny fond - tvorba 65 924,73 Sk ( dary pre rodinu Ďurigovú 51 363 Sk,14 453 Sk 
príjem z organizovania Vianočných trhov, úroky 108,73 Sk ), 
                                - použitie 74 313 Sk ( 63 363 Sk sociálne príspevky z toho 49 363 Sk 
príspevok pre rodinu Ďurigovú, 9 547 Sk preúčtovanie na bežný účet, poplatky 1 403 Sk), 



Prehľad o stave a vývoji dlhu:
V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 39 b.j. Stará Turá vo 
výške 17 723 000 Sk pri základnej úrokovej sadzbe 4,4% a doby splatnosti 30 rokov, tieto 
prostriedky boli k 31.12.2002 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými 
mesačnými splátkami a to od apríla 2002 vo výške 88 750 Sk, zostatok splátok istiny k 
31.12.2007 je 16 208 904,33 Sk.
V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá vo 
výške 14 545 000 Sk pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto 
prostriedky boli v priebehu roka 2006 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je 
pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 46 783 Sk. Zostatok 
splátok istiny k 31.12.2007 je 13 563 461,49 Sk.
V máji 2006 bol mestu poskytnutý úver na rekonštrukciu Námestia slobody vo výške 
410 000 EUR ( 15 375 229,01 Sk ) pri úrokovom rozpätí 0,4 % p.a., pričom bola mestu 
poskytnutá podpora Európskou investičnou bankou vo výške 20 500 EUR. Splátka istiny bola 
vykonaná dvanásť po 3 420 EUR. Zostatok splátok istiny k 31.12.2007 je 12 398 162,88 Sk.

Prehľad o poskytnutých zárukách:
1. za účelom získania úveru zo ŠFRB na výstavbu bytového domu 39 b.j. súp.č.537 je 

hodnota záložného práva zriadená na 1,5 násobok poskytnutého úveru vo výške 
24 148 tis.Sk. Mesto ručí predmetným bytovým domom (parc.č. 1761/98),

2. za účelom získania úveru zo ŠFRB na výstavbu bytového domu 22 b.j je hodnota 
záložného práva zriadená na 1,5 násobok poskytnutého úveru vo výške 32 100 tis.Sk. 
Mesto ručí nehnuteľnosťou Obchodný dom, SNP 111, p.č. 580,

3. za účelom poskytnutia úveru na rekonštrukciu námestia mesto vystavilo vlastnú 
blankozmenku.

Bilancia aktív a pasív:                stav k 31.12.2006           stav k 31.12.2007                                                                                                                    
aktíva                                            656 106 000 Sk               833 684 008,78 Sk
pasíva                                           656 106 000 Sk              833 684 008,78 Sk 
                                                                                          
Stav majetku mesta k 31.12.2006:
Výška dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a pozemkov je 698 965 849,66 Sk, 
z toho nedokončené investície  sú vo výške 13 726 186,47 Sk .
Finančné investície (vklady v spoločnostiach a akcie mesta) sú 94 707 000 Sk.
Výška obežného majetku (ako sú zásoby 38 168,62 Sk, pohľadávky 6 623 380,27 Sk, účty 
33 349 610,23 Sk) je 40 011 159,12 Sk.

Na podsúvahovom účte vykazujeme pohľadávky vo výške 6 396 840,14 Sk. 
(prehľad prírastkov a úbytkov na majetku mesta je v prílohe).

Záväzky mesta sú vo výške 44 608 464,96 Sk ( úvery na výstavbu bytových domov a 
námestia, leasing na osobné automobily, mzda za mesiac december a sociálny fond ).

V Starej Turej,                                                                 Ina. Anna Halinárová
dňa 14. apríla 2008                                                              primátorka mesta


