
 SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2007 
 
 
Všeobecná časť  
 
  Mesto dosiahlo za rok 2007 rozpočtový prebytok vo výške 13 742 tis. Sk, keď celkové 
rozpočtové zdroje dosiahli výšku  835 495 tis. Sk a celkové rozpočtové výdaje  výšku  821 
753 tis. Sk.  Súčasťou príjmov a výdavkov mesta sú aj príjmy a výdavky rozpočtových 
organizácií mesta. 
 
 Výšku rozpočtového prebytku vo výške  13 742 tis. Sk ovplyvnil nižší objem 
prevedených finančných prostriedkov z peňažných fondov mesta do príjmov  voči 
pôvodnému rozpočtu. 
 
 Mesto v rozpočtovom hospodárení dodržalo  § 10 zák. č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, ktorý stanovuje povinnosť zostaviť  rozpočet mesta ako 
vyrovnaný alebo prebytkový. Úvodný rozpočet mesta na rok 2007 bol schválený ako 
vyrovnaný na strane príjmov i výdavkov vo výške 692 604 tis. Sk.  V priebehu roka 2007 boli 
mestským zastupiteľstvom schválené  4 úpravy rozpočtu, pričom  príjmová a aj výdavková 
časť   bola  po poslednej úprave rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatreniach  navýšená 
voči pôvodne schválenému rozpočtu o 177 598 tis. Sk, čím  rozpočet  príjmovej časti  a aj 
výdavkovej časti  dosiahol výšku  870 202 tis. Sk.  
 
 Príjmy rozpočtu boli splnené na  96 %, čo predstavuje 835 495  tis.Sk.  Bežné príjmy 
dosiahli výšku   617 146 tis.Sk (101,9 %), kapitálové príjmy dosiahli výšku  117 933 tis.Sk,           
( 98,8 %). Finančné operácie dosiahli výšku 100 416 tis. Sk, čo znamenalo 69,1 %. 
 
 Výdavky mesto čerpalo na  94,5 %, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení 
nedočerpanie vyčlenených prostriedkov rozpočtu o 48 449 tis.Sk. Z hľadiska vnútorného  
členenia bol rozpočet  bežných výdavkov prečerpaný  o 707 tis.Sk,  kapitálový rozpočet bol 
nedočerpaný o 62 993 tis.Sk a finančné operácie výdavkové sa  nedočerpali o 44 841 tis.Sk.   
 
 Mesto malo v priebehu roka 2007 stabilnú finančnú situáciu, operatívne zabezpečovalo   
prevádzkové  potreby mesta, rozpočtových  organizácií a príspevkovej organizácie. 
  
 V decembri 2007 mesto podpísalo úverovú zmluvu na úver vo výške  24  000 tis.Sk, za 
účelom  financovania  výkupu ďalších pozemkov pod Priemyselný park, pričom do konca  
roka 2007 k čerpaniu úveru nedošlo. Úverová zadĺženosť mesta voči bankovým inštitúciám  
bola k 31.12.2007  vo výške 291 192 tis.Sk, čo predstavuje   49,9   % k  bežným príjmom 
mesta dosiahnutých v roku 2006. 
 
 Z najdôležitejších investícií mesto v roku 2007 vybudovalo : 
 
   V rámci cestnej dopravy   bola vykonaná údržba miestnych komunikácii vo výške              
15 494 tis.Sk  a ich rekonštrukcia a modernizácia bola zrealizovaná vo výške 12 938 tis.Sk. 
Dokončila sa  výstavba križovatky I/64 a III/05062 vo výške 2 746 tis.Sk, rekonštrukcia cesty  
na „Púšť“ vo výške 5 129 tis.Sk. Vybudovali sa nové parkovacie miesta vo  výške    3 879  
tis.Sk a chodníky v meste  celkom za  3 832 tis.Sk.   Na vykrytie predpokladanej straty  mesto 
v roku 2007 v zmysle zmluvy poukázalo SAD Prievidza a.s. 21 872 tis.Sk.  
 



             Z najdôležitejších investičných akcií v rámci výstavby boli vybudované Zariadenie 
sociálnej starostlivosti na Ul.M.Rázusa vo výške 45 523 tis.Sk, roztylová lúka s umeleckým 
dielom  v urnovom háji  vo výške 1 856 tis.Sk, klimatizácia  mestských budov vo výške 2 222 
tis.Sk., sanácia strechy MŠ na Ul.Benického  vo výške  197 tis.Sk, dlažba na uliciach 
Námestia slobody bola opravená  vo výške 601 tis.Sk.   
 
 Na rekonštrukciu verejného osvetlenia  mesto  poskytlo spol.UNIPA s.r.o transfer vo 
výške  13 223 tis.Sk a transfer na rekonštrukciu futbalového štadióna vo výške 12 215 tis.Sk. 
Mesto zrekonštruovalo sociálne zariadenia pre verejnosť v športovej hale vo výške   3 981 
tis.Sk . V zimnom štadióne sa zrealizovala rekonštrukcia vo výške  4 498 tis.Sk. Informačný 
výstražný a varovný systém mesta  bol vybudovaný vo výške 5 256 tis.Sk.  
 
 Mesto poskytlo pre cirkev transfery, ktorými boli zrekonštrukovaný  piaristický kostol 
vo výške  2 997 tis.Sk a Kostol  sv. Bartolomeja  vo výške 5 000 tis.Sk. V oblasti školstva 
mesto  financovalo investičné výdavky vo výške 13 590 tis.Sk. 
 
 Mesto v roku 2007 evidovalo 16 265 daňovníkov k dani z nehnuteľnosti,  2 695 
daňovníkov k dani za psa,  k poplatku za komunálny odpad   a drobné stavebné odpady mesto 
eviduje 19 835 platiteľov  fyzických a 2 126 platiteľov  právnických osôb. Mesto poskytlo  
v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a platných VZN oslobodenia a zníženia  na daniach 
a poplatkoch v objeme   5 389 tis.Sk.  
 
 Mesto je zriaďovateľom rozpočtových organizácií - 8 základných škôl, 1 základnej 
umeleckej školy, Centra voľného času,  Domova dôchodcov a príspevkovej organizácie KaSS 
  
 Počas roka  2007 sa poskytlo  z rozpočtu mesta  pre rozpočtové organizácie školstva,  
materské školy, centrum voľného času, základnú umeleckú školu na financovanie viac 
o 7 083 tis.Sk voči predchádzajúcemu roku 2006. 
 
 Rozpočtová organizácia Domov dôchodcov  dostal od mesta  dotáciu  z rozpočtu mesta   
vo výške 1 540  tis.Sk na  zvýšené prevádzkové náklady a spolufinancovanie projektov.   
 
 Mesto má 1 príspevkovú organizáciu  KaSS, ktorej  poskytol príspevok na prevádzku 
v celom rozpočtovom objeme  8 919  tis.Sk.   
 
 Mestom sú založené obchodné spoločnosti  UNIPA, s.r.o, kde je 100 % vlastníkom 
spoločnosti, spoločnosť BIC s.r.o kde je mesto účastné 97,4 %,  spoločnosť Prievidzské 
tepelné hospodárstvo a.s., kde mesto vlastní 51 % akcií, spoločnosť Správa majetku mesta 
Prievidza s.r.o, kde je mesto 100 % vlastníkom spoločnosti, spoločnosť Prievidza –Invest s.r.o 
kde je vlastní 100 % .  
 
 V neziskovej organizácii Harmónia, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby na úseku 
sociálnej pomoci, vlastní mesto 100 %.  Do združenia BIC –TI Prievidza na pomoc 
novozaloženým podnikateľským firmám mesto vložilo pri jeho vzniku v minulom období  
členský príspevok 1 000 ,-Sk.  
 
 



 Mesto má v obchodnej spoločnosti  Unipharma Prievidza 1. slovenská lekárnická a.s. 
majetkový podiel 0,03 % a v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica je 
vlastníkom  6,88 % akcií. 
  
 Mesto spravovalo k 31.12.2007 majetok vo výške   2 564 276  tis.Sk  čo v porovnaní 
s rokom 2006 predstavuje prírastok  vo výške  249 809 tis.Sk.   
 
 Vývoj hospodárenia mesta v roku 2007 s prihliadnutím  na možný budúci vývoj 
rozpočtového hospodárenia bol posúdený ratingovou agentúrou Moody´s   Central Europe a.s. 
Rating mesta  sa dlhodobo nemení, vykazuje stabilnú úroveň a  potvrdený bol podľa národnej 
ratingovej  stupnice  na stupni Aa2.sk so stabilným výhľadom na základe BCA 8  a  
medzinárodného A1 ratingu Slovenskej republiky. 
 
 Mesto aj v roku 2007 obhájilo certifikát kvality ISO  9001:2000, ktorý bol mestu 
udelený v roku 2004. Mesto potvrdilo certifikát  ďalším  externým auditom, ktorý sa 
uskutočnil v júni   2007. 
 
 Účtovná závierka  mesta  Prievidza za rok 2007 bola preskúmaná z hľadiska 
účtovníctva a podľa audítorskej správy  zo dňa 7.3.2008  vyjadruje verne  vo všetkých 
významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu, tvorbu a čerpanie rozpočtu 
k 31.12.2007 v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


