
Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2010.

             Mesto Stará Turá ako rozpočtová organizácia sa v roku 2010 riadila rozpočtom 
odsúhlaseným Mestským zastupiteľstvom Stará Turá dňa 10.decembra 2009 ( uznesenie č. 10 
– XXX/2009) a jeho zmenami odsúhlasenými 12.8.2010 uznesením číslo 1 – XXXV/2010 a 
23.11.2010 uznesením č.4 – XXXVIII/2010.
              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 2010, ktoré boli:

                                                  plánovaná výška:              skutočné plnenie:         

bežných príjmov                                4 161 235 €                       4 227 121 €
bežných výdavkov                             4 000 200 €                       3 935 440 €
kapitálových príjmov                         1 697 595 €                       1 708 533 €
kapitálových výdavkov                      1 968 235 €                       1 939 264 € 
príjmy - finančné operácie                    758 027 €                       1 477 937 €    
výdavky - finančné operácie                 648 422 €                       1 532 346 €      

Rozdiel príjmov  a výdavkov celkom je 6 541 €. Mesto svojim hospodárením v znení § 2 
písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov dosiahlo prebytok vo výške 60 950 €. 
Rozdiel 54 409 € u finančných operácií bol v roku 2010 krytý zo zdrojov bežného rozpočtu.
Na základe § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto vytvára 
rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu.
Povinný 10 %-ný podiel prebytku vo výške 6 095 € bude zdrojom rezervného fondu.

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch 
                                                     
                                                        k 31.12.2009:                  k 31.12.2010:
základné bežné účty                                17 444 €                             7 585 €  
rezervný fond                                        317 842 €                         335 455 €
sociálny fond                                                893 €                                722 €
charitatívny fond                                       3 581 €                             4 052 €

Okrem finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch bol stav pokladnice 
k 31.12.2010 vo výške 1 145 € a peniaze na ceste  boli prostriedky vo výške – 5,66 € a to 
bankové poplatky zúčtované z fondových účtov dňa 31.12.2010. 

Tvorba a použitie prostriedkov v peňažných ústavoch:  

1.) Účet rezervného fondu : 
- tvorba fondu ( preúčtovanie zostatkov z bežných účtov vo výške 289 638 € ),
- použitie fondu ( prevod na bežný účet 272 000 €, bankové poplatky 25 € ).



2.) Účet sociálneho fondu :
-    tvorba fondu (  prídel  7 825 € ),

      -   použitie fondu ( príspevok na stravovanie 7 092 €,  vecné dary 904 € ).

3.)  Účet charitatívneho fondu:
       -    tvorba fondu ( dary a zbierka z Vianočných trhov  2 730 €, príspevok na pohrebné 
pána Janovica vo výške 80 € ),
       -   použitie fondu ( 2 041 € sociálne príspevky, úhrada pohrebu pána Janovica 296 €, 
bankové poplatky 2 € ).

Prehľad o stave a vývoji dlhu:
V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 39 b.j. Stará Turá vo 
výške 588 296 € 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 2 946 €, zostatok splátok istiny k 
31.12.2010 je 501 393 €. 
V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá vo 
výške 482 806 € 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 1 553 €. Zostatok 
splátok istiny k 31.12.2010 je 407 202 €.
V máji 2006 bol mestu poskytnutý úver na rekonštrukciu Námestia slobody vo výške 
410 000 €, úroková sadzba je hodnota 3 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 0,4 % p.a., 
pričom bola mestu poskytnutá podpora Európskou investičnou bankou vo výške 20 500 €. 
Splátka istiny bola pravidelnými mesačnými úhradami po 3 420 EUR. Zostatok splátok istiny 
k 31.12.2010 je 245 840 € .
V auguste 2009 bol mestu poskytnutý termínovaný úver pre samosprávne územné celky na 
rekonštrukciu ZŠ Komenského do výšky 620 000 €, ktorý bol na základe rozhodnutia MsZ 
v decembri 2010 splatený. Počiatočný stav úveru (použitie bolo v roku 2009) k 1.1.2010 bol 
249 814,13 €,  v priebehu roka 2010 sa úver opakovane použil a to vo výške 1 205 268,91 € 
a bol splácaný z poskytovanej dotácie a z vlastných prostriedkov  vo výške 1 455 083,04 €.
V roku 2008 bol mestu poskytnutý účelový úver na zakúpenie osobného automobilu Škoda 
Roomster, ktorý bol v priebehu roka splatený.

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 
801 567 €. 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 1 065 525 €. 
Mesto ručí predmetným bytovým domom ( p.č. 1761/98  ).

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

Bilancia aktív a pasív:                stav k 31.12.2009           stav k 31.12.2010                                                                                                                   
aktíva                                               36 525 359 €                    36 390 938 €  
pasíva                                               36 525 359 €                   36 390 938 €
   



                                                                                                                                          v €
Aktíva Pasíva
A. Neobežný majetok                 29 996 009
v tom:                                          
Dlhodobý nehmotný majetok            36 705    
Dlhodobý hmotný majetok         27 398 310   
Dlhodobý finančný majetok         2 560 994  

B. Obežný majetok spolu              6 386 411  
v tom:                                            
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej 
správy                                           5 998 547   
Zásoby                                               12 705           
Pohľadávky                                       25 996     
Finančné účty                                  349 163  

C. Časové rozlíšenie                           8 518     

A. Vlastné imanie                        31 767 543         

B. Záväzky                                     1 314 324 
v tom:                                             
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej
správy                                                          3             
Rezervy                                               52 739
Dlhodobé záväzky                            882 015
Krátkodobé záväzky                         133 727
Bankové úvery a výpomoci              245 840

C. Časové rozlíšenie                      3 309 071
Aktíva spolu:                              36 390 938 Pasíva spolu:                               36 390 938 

                                                                                          
Stav majetku mesta k 31.12.2010:

Výška dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a pozemkov je 27 435 015 €, z toho 
nedokončené investície  sú vo výške  251 262 € .
Dlhodobý finančný majetok (vklady v spoločnostiach a akcie mesta) je 2 560 994 €.
Výška obežného majetku (ako sú zásoby 12 705 €, pohľadávky  25 996 €, účty finančné  
349 163 € a zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 5 998 547 € ) je 6 386 411 €. Časové 
rozlíšenie je 8 518 € .

Záväzky mesta sú vo výške 1 314 324 € ( v tom 52 739 € rezervy, 3 € zúčtovanie medzi 
subjektmi verejnej správy, 882 015 € dlhodobé a 133 727 € krátkodobé záväzky, 245 840 € 
bankové úvery a výpomoci ) a 3 309 071 € je časové rozlíšenie.

Na podsúvahovom účte vykazujeme stav vo výške 161 401 €, z toho sú nedobytné 
pohľadávky vo výške 131 065 €. 

V Starej Turej,                                                                 Ing. Ján Kišš
dňa 29. marca 2011                                                        primátor mesta


