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HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA  B A R D E J O V 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 
 

O d b o r n é   s t a n o v i s k o 
 

k záverečnému účtu mesta za rok 2009 
 
 
 

       V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s plánom zasadnutí MsZ na I. polrok 2010 schváleným uzn. č. 
122/2009  zo dňa 17.12.2009,  predkladám k návrhu záverečného  účtu  mesta  Bardejov    
za rok 2009   

O D B O R N É     S T A N O V I S K O 
 
       Globálna hospodárska kríza spôsobila, že aj mesto Bardejov sa počas celého roku 2009 
borilo s nedostatkom peňazí. Rozpočet bol prijatý 11.12.2008 uznesením MsZ č. 115/2008 a 
podľa očakávania bol zostavený v príjmovej časti v nižšom objeme ako vlani. Výpadok príjmov 
prinútil primátora mesta riešiť túto situáciu zvolaním mimoriadneho zastupiteľstva v polovici 
októbra po tom, čo analýza  dopadov na rozpočet a vyhodnotenie plnenia 12-tich opatrení, ktoré 
prijala Komisia pre riešenie ekonomickej krízy ešte začiatkom roku ukázala, že niektoré 
opatrenia sú neúčinné, iné sa plnia čiastočne a ďalšie vôbec. Preto bolo nevyhnutné prijať nové 
opatrenia, napríklad zastavenie financovania všetkých investícií z vlastných zdrojov, posunutie 
splatnosti faktúr od dodávateľov, pozastavenie dotácií externým subjektom, prerušenie splácania 
úverov po dohode s finančnými ústavmi a iné. Záverečný účet napokon ukázal, že opatrenia mali 
byť razantnejšie, resp. malo sa k nim pristúpiť skôr. Svedčí o tom totiž  nekontrolovateľný nárast 
záväzkov o viac než 100 %, čo je pre chod mesta veľkým bremenom. Záverom roku však mesto 
obdŕžalo mimoriadny transfer z rezervy vlády vo výške 711 tis. €, ktorý aspoň čiastočne  
redukoval výpadok podielových daní. Mesto  napokon  vykázalo: 
- bežné príjmy - prebytok    + 942 592 € 
- kapitálové príjmy - schodok - 1 372 985 €      
- finančné operácie - prebytok + 1 676 614 € 
       Mesto teda dosiahlo prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške  + 1 246 221 €, bez 
finančných operácií však dosiahlo v skutočnosti  stratu - 430 393 €.        
       Tento ambivalentný rozpočet obsahoval 7 rozpočtových zmien na základe rozhodnutia MsZ,  
7 rozpočtových zmien na základe rozhodnutia primátora, po odporúčaní MsR . 
 
-  Na základe uznesení  MsZ: 
 
   1/2009  uzn. MsZ č. 16/2009    26.2.2009 - návrh na rozdelenie dotácií pre športové subjekty 
    podľa VZN č. 68/2005 
   2/2009   uzn. MsZ č. 29/2009 30.4.2009 - zníženie výdavkov z dôvodu nižších príjmov   
                                                                           podielových daní  - dopad ekonomickej krízy,  
                                                                           - navýšenie nájomného od Bardbytu a Bardtermu   
                                o 100 tis. €                                                                                                              
   3/2009   uzn. MsZ č. 52/2009 25.6.2009 - krátenie kapitálových výdavkov z dôvodu  
                                                                           nenaplnenia príjmov – kasárne, lesné pozemky, 
  - zaradenie investícií v cestnom hosp. financované 
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    z tuzemského úveru, revitalizácia sídl. Vinbarg 
   4/2009   uzn. MsZ č. 69/2009 6.8.2009 - príjmy za nájom „hnedý park“ vopred,  
  - zníženie spolufin. projektov, areál kasární –  
    prípr. práce, prieskum,  
                           - vrátenie zinkasovanej kúpnej ceny za kasárne 
   5/2009   uzn. MsZ č. 77/2009 17.9.2009 - navýšenie príjmov z rezervy Vlády SR na  
    rekonštrukciu ul. Dlhý rad a obnovu historickej  
      časti mesta (hradob. opevnenie, parkánový múr) 
   6/2009   uzn. MsZ č. 86/2009   15.10.2009 - zníženie príjmov z dôvodu nižších podielových  
                                                                             daní, zníženie dotácie pre HaZZ,  
  - navýšenie kapit. príjmov, výdavkov  – obnova  
                             hradobného opevnenia (financovanie z projektu), 
   7/2009   uzn. MsZ č. 103/2009 17.12.2009 - dofinancovanie nižších podielových daní (mimo-  
    riadny transfer z rezervy Vlády SR),  
  - zníženie kapit. príjmov z predaja pozemkov, 
  - zvýšenie kapit. grantov zo Saria na rekonštr.  
    hnedého parku, grant na rekonštr. Domova  
    dôchodcov na Toplianskej ul., 
  - rozsiahle zmeny v rozpočte – presun medzi  
    položkami v jednotlivých programoch podľa  
    skutočného plnenia rozpočtu. 
     
 
- Rozpočtové opatrenia primátora mesta na základe uznesení MsR: 
 
   1/2009   zo dňa  29.1.2009  - zníženie fin. na int. vybavenie a použite rez. fondu na dotácie: 
                                                     šport. kluby, Únia nevidiacich, záhradkári, Obč. postihnutí   
                                     civilizačnými chorobami, 
   2/2009   zo dňa  29.5.2009  - zníženie odmien funkc. mesta, dotácia na ME v sil. trojboji,  

                                          soc. dotácie, panel. cesta k záhradkám., mobiliár za Rájom,   
                            dotácie na šport. podujatia, 

   3/2009   zo dňa    6.8.2009 - vrátka za kasárne, výmena revit.Vinbarg za plyn. Mihaľov  
                                                      financie z nájmu a rezervného fondu, 
   4/2009   zo dňa  20.8.2009 - zníženie výdavkov na odmeny a odvody MsÚ,  
    zvýšenie výdavkov – pomoc pozostalým po obetiach banského 
  nešťastia v meste Handlová, 
   5/2009   zo dňa  24.9.2009 - zníženie odmien MsPO a MsÚ, zvýšenie položky cestovné   
  a reprezentačné, dotácia Saleziánom a kick boxu,  
    platba za úrok Ecos Overture, štúdie správy majetku, 
   6/2009   zo dňa 26.11.2009 - presun akcií, chodník Družba,štúdie SM, oprava kotla na IV.ZŠ, 
                                                      autá pre Bapos,  
   7/2009   zo dňa 23.12.2009 - zvýšený nájom za SOS, HP a správne poplatky, použitie na  
                                                      odmeny MŠ, jasle. 
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I.  BEŽNÉ  PRÍJMY        
 
       Nepriaznivý ekonomický vývoj v štáte a nižšie podielové dane zo štátneho rozpočtu mali 
podstatný vplyv na výšku príjmovej časti rozpočtu mesta. 
 
1.  DAŇOVÉ PRÍJMY 
 
     1. 1.  Príjmy z výnosu dane z príjmu FO (podielové dane)   94,57 % 
     1. 2.  Daň z nehnuteľností  98,85 % 
     1. 3.  Daň za tovary a služby  103,64 % 
 
       Najväčší výpadok nastal u podielových daní, kde výnos daní medziročne klesol o 614 106 €. 
Slabé plnenie bolo aj u daní za nevýherné hracie prístroje (57,32 %), za ubytovanie   (61,16 %) a 
za užívanie verejného priestranstva (62,14 %). Naopak, optimálne plnenie bolo pri dani za psa,  
za predajné automaty a aj poplatok za komunálny odpad, kde s najväčšou pravdepodobnosťou 
občania nevyužili možnosť zníženia poplatku za separovaný zber.  
 
2.  NEDAŇOVÉ PRÍJMY 
 
     2. 1.  Prenájom vlastných nehnuteľností   92,98 % 
     2. 2.  Predaj tovarov a služieb   99,92 % 
     2. 3.  Iné nedaňové príjmy  87,47 % 
     2. 4.  Granty a transfery 115,53 % 
 
       Nezáujem sa prejavil o prenájom mestských nehnuteľností (SOS B. Kúpele, kino Žriedlo), 
nízky príjem bol aj z výťažkov hier a lotérií. Granty a transfery (6,9 mil. €) boli oproti 
zmenenému rozpočtu o takmer 1 mil. € vyššie (napr. mimoriadna dotácia z MF SR).  
 
  
II.  KAPITÁLOVÉ PRÍJMY     
 
       Pri kapitálových príjmoch, podobne ako pri prenájme mestských nehnuteľností, sa mestu 
nepodarilo naplniť očakávania z predaja majetku tým, že sa nezrealizoval predaj areálu bývalých 
kasární a časť mestských lesov, a tak výpadok činil až 3 196 768 €. Optimálne plnenie bolo pri 
kapitálových grantoch a transferoch, kde mesto získalo 4 888 639 €, čo umožnilo nasmerovať 
investície do rôznych programov. 
 
  
III.  VÝDAVKY  PODĽA PROGRAMOV      
 
       Výdavková časť záverečného účtu je hodnotená podľa jednotlivých programov. Osobitné 
postavenie má, aj s ohľadom na výšku transferu, m.p. Bapos, ktorého činnosti sú obsiahnuté vo 
viacerých programoch a jeho hodnotenie sa nachádza v závere tejto kapitoly.  
 
PROGRAM  1:   Služby občanom 
- Bežné výdavky 268 177  € 
- Kapitálové výdavky 42 939  € 
 
       Optimálne boli nastavené výdavky u podprogramov matrika, cintoríny a dodatočne aj 
refundované náklady za troje volieb. Kríza znemožnila poskytnúť dotácie externým subjektom 
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z oblasti náboženských služieb a z dvoch plánovaných kapitálových výdavkov sa realizovalo 
odvodnenie domu smútku v Dlhej Lúke a nedofinancovaný zostal kapitálový výdavok pri 
rekonštrukcii oplotenia cintorína sv. Michala. 
 
 
PROGRAM  2:   Bezpečnosť 
- Bežné výdavky 547 469  € 
- Kapitálové výdavky 0 
 
       Až na monitoring kamerového systému, kde bolo plnenie na 59,68 % a čiastočné krátenie 
prostriedkov na údržbu pri civilnej ochrane (68,71 %) boli ostatné položky v jednotlivých 
podprogramoch čerpané v súlade  s rozpočtovou zmenou. Mestská polícia v bežných výdavkoch 
rozpočet prekročila,  kapitálové výdavky v tejto kapitole neboli plánované. 
 
 
PROGRAM  3:   Doprava 
- Bežné výdavky 955 756  € 
- Kapitálové výdavky 1 748 933  € 
 
       Pri podprograme cestná doprava bolo realizovaných 13 investičných akcií v celom meste 
(napr. odstavný pruh pri ZŠ Komenského ul., chodník B.Zábava, MK Poštárka, kruhová 
križovatka pri SPŠ a i.) a s tým súvisiace výkupy nevysporiadaných pozemkov. Mesto začalo 
revitalizáciu sídliska Vinbarg, vrátane rozšírenia parkovacích miest a pokračovala aj živičná 
úprava miestnych komunikácií.  
       Bapos, m.p. svoju úlohu pri údržbe miestnych komunikácií naplnil celkom na 97,29 %, tak 
pri bežných ako aj kapitálových výdavkoch. Získal aj transfer na nákup techniky. 
       Na MHD vynaložilo mesto finančné prostriedky vo výške 398 194 €, čo oproti zmenenému 
rozpočtu bolo vyššie čerpanie o 5,34 %. Počet prepravených osôb sa každoročne znižuje, náklady 
na jej prevádzku majú stúpajúci trend. Skutočné zúčtovanie však bude vykonané až po 
obojstrannom odsúhlasení zmluvných podmienok. 
 
 
PROGRAM  4:   Vzdelávanie 
- Bežné výdavky 9 129 269  € 
- Kapitálové výdavky 63 819  € 
 
       Základné školy nielenže vyčerpali svoju dotáciu, ale u všetkých došlo k miernemu 
prekročeniu čerpania výdavkov, neštátne školské zariadenia vyčerpali pridelenú dotáciu v plnej 
výške, i keď ich príspevok bol vo výške 90% normatívu mestských školských zariadení. 
Nedočerpali sa výdavky pri niektorých MŠ i školskom stravovaní u nich, školské kluby, školské 
jedálne mali temer 100 %-né plnenie, dostatočne vyfinancované boli aj voľno časové aktivity 
detí, mesto pomohlo dotáciou  Gymnáziu Leonarda Stöckela a Cirkevnej ZŠ sv. Egídia. 
       Pri prijímaní opatrení krízového štábu sa dotácia pre ZUŠ M. Vileca krátila, avšak škola 
vlastnou činnosťou zabezpečila výnosy 61 012 €. Celkové príjmy tak boli vo výške 584 012 €, 
čím popri skutočných nákladoch vo výške 556 089 € vytvorila zisk, ktorý umožňuje tejto 
príspevkovej organizácii mesta, po naplnení fondov, podieľať sa na financovaní  nevyhnutných 
akcií.  
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PROGRAM  5:   Šport 
- Bežné výdavky 770 075  € 
- Kapitálové výdavky 617 406  € 
 
       Dotácie všetkých štyroch fondov na podporu športu vo výške 45 tis. €  boli vyčerpané na 
100 %. Výška finančných prostriedkov neumožňovala uspokojiť všetkých žiadateľov, resp. 
požadovanú sumu, avšak takmer celá polovica (29 zo 61 poskytnutých dotácií) smerovala do 
športu. Oproti plánovanej výstavbe detských ihrísk na Vinbargu, B. Zábave a Moliterke boli 
dofinancované iné športové investície, umelá tráva, PD na trafostanicu a časomiera 
s výsledkovým panelom na futbalovom štadióne. 
 
 
PROGRAM  6:   Manažment a správa mesta 
- Bežné výdavky 1 765 464  € 
- Kapitálové výdavky 20 856  € 
 
       Odmeny funkcionárom mesta boli krátené o 30 tis. €, naopak odmeny poslancom boli 
prekročené o 2 873 €. Pri podprograme MsÚ – správa úradu bolo čerpanie rozpočtu takmer 
u všetkých položiek nižšie než zmenený rozpočet. Neplánovaným výdavkom bola vrátka 
neoprávnených výdavkov vrátane penále za projekt Ecos Overture vo výške 18 106 €. 
 
 
PROGRAM  7:   Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo 
- Bežné výdavky 2 523  € 
- Kapitálové výdavky 0 
 
       Výška rozpočtovaných bežných výdavkov umožnila prakticky iba uhradiť administratívne 
poplatky a obmedzenú údržbu rekreačného lesa. Kapitálové výdavky v tomto programe neboli 
rozpočtované. 
 
 
PROGRAM  8:   Cestovný ruch 
- Bežné výdavky 110 508  € 
- Kapitálové výdavky 7 499  € 
 
       Tento program by mal patriť k nosným programom. Faktom je, že všetky podprogramy 
okrem propagácie mesta zaznamenali výrazné škrty. Krátili sa financie na sprievodné kultúrne  
akcie, turisticko-informačné kancelárie ako aj na najvýznamnejšiu mestskú akciu – Bardejovský 
jarmok. Z  pôvodne plánovaných šiestich kapitálových výdavkov zostal iba altánok pre Kultúrne 
a turistické centrum na úkor predajných stánkov na jarmok a vianočné trhy. Revitalizácia 
kúpalísk a Relax park Magura musia zatiaľ počkať na priaznivejší vývoj ekonomiky.  
 
 
PROGRAM  9:   Životné prostredie a územný plán mesta 
- Bežné výdavky 1 278 969  € 
- Kapitálové výdavky 8 202  € 
 
       Vývoz odpadu, vrátane separácie, ktorého cena za zneškodnenie je pre občana už tretí rok 
stála, nezohľadňuje v skutočnosti výšku nákladov pre spoločnosť Ekobard, a.s., preto musí mesto 
priplácať. Nedostatok finančných prostriedkov neumožnil zabezpečiť propagáciu pri nakladaní 
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s odpadmi ani plánovanú likvidáciu nelegálnych skládok ale naopak zabezpečil sa neplánovaný 
vývoz odpadu zo záhradkárskych oblastí.  
       Dôležitým podprogramom je verejná zeleň, osobitne kosenie mesta a jeho cykly, ktoré 
vykonáva Bapos, m.p. Financie postačujú len na povinné tri kosby vyplývajúce z príslušného 
nariadenia mesta, i keď exponované lokality v centre mesta sa kosia podľa skutočnej potreby. 
Útulok zvierat, ktorý spravuje Bapos, m.p., aj napriek 100 % plneniu je finančne podhodnotený. 
       Výška kapitálových prostriedkov do „Parku Európy“ pri obchodnom centre AB nie je 
adekvátna jeho pomenovaniu.  
 
 
PROGRAM  10:   Granty a projekty 
- Bežné výdavky 74 042  € 
- Kapitálové výdavky 3 256 779  € 
 
       Mesto si vzalo na spolufinancovanie grantov úver, z ktorého sa vyčerpalo 178 437 € (19 %), 
pričom bolo realizovaných 13 akcií v hodnote 3 316 913 €. Z nich grant na „hnedý priemyselný 
park“ je pre mesto síce najvyšším výdavkom (2 802 996 €), zároveň aj najväčšou záťažou. 
Väčšina grantov smerovala do infraštruktúry školských zariadení.   
 
 
PROGRAM  11:   Verejné osvetlenie 
- Bežné výdavky 403 319  € 
- Kapitálové výdavky 84 372  € 
 
       Rozpočet pri tomto programe bol krátený nepatrne, tak aby nebola ohrozená bezpečnosť, či 
komfort občanov, preto nebola realizovaná pôvodne plánovaná modernizácia vianočnej výzdoby 
a všetky prostriedky sa použili iba na úhradu elektrickej energie a splátku za úver na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia, ak nerátame kapitálový výdavok na chodník Priemyselná ul. 
– B. N. Ves. 
 
 
PROGRAM  12:   Kultúra a média 
- Bežné výdavky 359 116  € 
- Kapitálové výdavky 0 
 
       Polovicu nákladov v kultúre tvoria prevádzkové náklady na oddelení kultúry a stále drahšie 
kino Žriedlo. Nedočerpané, mierne krátené zostali pri podprograme kultúrne služby, kultúrne 
akcie, náklady na zbor pre občianske záležitosti a kroniku. Externým subjektom z oblasti kultúry 
bolo poskytnutých iba 30 % z plánovaných finančných prostriedkov.  
       Mesto uhrádza spoločnosti BTS, s.r.o. na základe zmluvy o úhrade výdavkov za služby vo 
verejnom záujme finančné prostriedky vo výške 163 805 €, čo je takmer 99 % jej výnosov. Nie je 
to štandardný transfer v zmysle VZN o poskytovaní dotácií, keďže zmluvným záväzkom je 
úhrada za programové služby BTV vo výške schválenej MsZ.  Kvôli krízovým opatreniam, 
z pôvodne schváleného rozpočtu vo výške 165 638 €, MsZ znížilo  výšku  transferu  o – 1 833 €. 
BTS, s.r.o. napokon dosiahla zisk  2 301 €, čo svedčí o tom, že ju kríza minula a občan - divák to 
pravdepodobne vo vysielacej štruktúre ani nepostrehol. Jej podnikateľské aktivity sú obmedzené 
a ich výška je zanedbateľná. Pozitívom je stav pohľadávok a záväzkov. 
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PROGRAM  13:   Združenia a partnerské mestá 
- Bežné výdavky 10 726  € 
- Kapitálové výdavky 0 
 
       Mesto sa snažilo plniť záväzky z členstva v záujmových združeniach, v oblasti zahraničných 
vzťahov iba povinnosti vyplývajúce z členstva v UNESCO. Financie vyčlenené pôvodne pri 
schvaľovaní rozpočtu na partnerské mestá šli pod vplyvom krízy do absolútneho útlmu.  
 
PROGRAM  14:   Starostlivosť o pamiatky 
- Bežné výdavky 10 000  € 
- Kapitálové výdavky 842 348  € 
 
       Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 677 413 € na rekonštrukciu ul. Dlhý rad – 
Mlynský náhon ovplyvnila plnenie celého programu (iba na 43,87 %). Aj keď práce na akcii sa 
začali v roku 2009, plnenie sa prenieslo do nasledujúceho roku. Mesto realizovalo aj ďalšie 
investičné akcie v tejto oblasti, rekonštrukcia mestskej komunikácie Na Hradbách, obnova 
parkánového múru.  Záverom roku mesto získalo dotáciu na opravu pamätníka SNP. 
 
 
PROGRAM  15:   Sociálne zabezpečenie 
- Bežné výdavky 1 833 354  € 
- Kapitálové výdavky 142 804  € 
 
       Mesto venuje primeranú pozornosť sociálnej oblasti. Rozpočtové zmeny boli vykonávané 
adekvátne, u niektorých podprogramoch sa finančné prostriedky nevyčerpali (opatrovateľská 
služba, stravovanie dôchodcov, dotácie pre externé subjekty). Kluby dôchodcov šetrili, domovy 
dôchodcov svoju dotáciu využili v plnej miere, a to i pri kapitálových výdavkoch (rekonštrukcia 
oboch DD). 
 
 
PROGRAM  16:   Bývanie a občianska vybavenosť 
- Bežné výdavky 1 117 235  € 
- Kapitálové výdavky 654 344  € 
 
       Výstavba bytov pokračuje v dvoch líniách. Rozširuje sa kapacita nových bytov pre Rómov 
na Poštárke a pokračuje rekonštrukcia bytov v podkrovných priestoroch na Radničnom námestí. 
Pri podprograme občianska vybavenosť mesto čerpalo finančné prostriedky na správu a údržbu 
objektu SOS v B. Kúpeľoch vo výške 10 803 €. Najväčším výdavkom pri tomto podprograme 
bolo vrátenie finančných prostriedkov vo výške 997 860 € po tom, čo sa Mesto Bardejov 
a spoločnosť SP, a.s. vzájomne dohodli o vysporiadaní záväzkov za nezrealizovaný zámer 
využitia areálu bývalých vojenských kasární. 
 
       BAPOS, m. p. dokázal plniť úlohy vo verejnoprospešnom záujme vždy bez ohľadu na výšku 
transferu, aký mu zastupiteľstvo schválilo. Vlani nastal obrat. Podnik sa musel takisto uskromniť 
a pôvodný príspevok na bežné výdavky vo výške 2 132 178 € mu bol krátený o – 151 985 €,  
kapitálové výdavky zostali vo výške 259 875 €. Po ďalších  rozpočtových zmenách v priebehu 
roka, ktoré museli byť vykonané tak v bežných výdavkoch (dopoistenie majetku, zvýšená 
spotreba elektriny na zimnom štadióne), ako aj pri kapitálových výdavkoch (nákup 
basketbalových košov), sa vyšplhala suma pre organizáciu celkom na 1 994 926 € v bežných 
výdavkoch  a 188 056 € v kapitálových výdavkoch.  
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       Po prvýkrát v histórii priznal Bapos, m.p. stratu v hlavnej činnosti – 142 835 € a vo vedľajšej 
činnosti zanedbateľný zisk 137 €. Navonok to vyzerá tak, že sa transformácia Baposu nepodarila, 
že ukončením resp. nedokončením ukončenia vedľajšej činnosti dosiahol podnik opak, najhorší 
výsledok hospodárenia počas svojej existencie. Treba však objektívne pripustiť, že i keď je 
evidentný aj rast záväzkov, na výsledku hospodárenia sa predovšetkým podieľalo odpísanie  
nevymožiteľných pohľadávok. Každá väčšia obec sa snaží mať vplyv na verejnoprospešné 
služby a činnosti, predovšetkým prostredníctvom vlastnej organizácie. Musíme pripustiť, že 
požiadavky kladené  na Bapos, m.p. sú vždy vyššie než poskytnutý príspevok, že nemôže podnik 
splácať úver vo výške 32 061 € za rekonštrukciu kotolne v areáli bývalých skleníkov, keď ju má 
už vo výkone správy spoločnosť Bardterm, s.r.o., a ak k tomu zarátame ešte nejakú nepredvídanú 
udalosť, napr. v podobe za štátom nezaplatené povodne,  potom musí mesto prijať zavčasu také 
opatrenia, aby neskôr nemuselo sanovať oveľa vyššiu stratu.  
 
 
Resumé: 
       Oddelenie ekonomiky po prvýkrát zhodnotilo nastavené parametre programového rozpočtu  
v grafickej podobe. Možno konštatovať, že veľmi dobre boli nastavené ukazovatele pri 
programoch 2, 4, 5, 9, 11, 13, 15, priemerné plnenie sa ukázalo pri programoch 1, 3, 6, 8, 10, 12, 
16 a iba pri dvoch programoch 7 a 14 sa nastavené parametre nenaplnili, pričom možno 
konštatovať, že oblasť starostlivosti o pamiatky patrí v našom meste k nezanedbateľným 
aktivitám. 
 
 
IV.  FINANČNÉ  OPERÁCIE       
 
Príjmové finančné operácie 2 129 912  € 
Výdavkové finančné operácie 453 298  €   
 
       Príjmové finančné operácie tvoria prevody z fondov mesta (rezervný fond, fondy na podporu 
športu, fond spolufinancovania grantov) a prijaté tuzemské úvery na mestské komunikácie 
a spolufinancovanie grantov. Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky úverov 
na mestské komunikácie, zimný štadión, byty na sídl.Vinbarg, leasingové splátky za tribúnu a 
auto na oddelení kultúry MsÚ a tiež za klimatizáciu na zimnom štadióne. 
 
 
V.  POHĽADÁVKY  -  ZÁVÄZKY    
 

                          (v €)                k 31.12.2006  k 31.12.2007  k 31.12.2008  k 31.12.2009  

POHĽADÁVKY 1 318 562 1 238 166 1 204 043 1 319 266 

ZÁVÄZKY 1 783 045 1 289 718 1 487 386 3 066 247 

 

       Pohľadávky v roku 2009 oproti minulému roku, aj napriek odpisu  nedobytných pohľadávok 
z nájmu nebytových priestorov vo výške 22 840 €, vzrástli o 115 223 €. Opätovne, ako to už bolo 
uvedené v odbornom stanovisku k záverečnému účtu za rok 2008,  stúpli pohľadávky za Byty  
Vinbarg o 14 884 €.  Tieto pohľadávky majú narastajúci trend a zdá sa, že budú pre mesto 
dlhoročnou záťažou.  
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       Záväzky v roku 2009 neúmerne vzrástli o viac než 100 %, na sumu 3 066 247 €. Vysoké 
sú záväzky hlavne voči dodávateľom, predovšetkým za neuhradenie faktúr koncom roka. Mesto 
totiž pokračovalo v investičnom stavebnom „boome“, aj napriek tomu, že bolo treba niektoré 
investičné akcie pozastaviť, z dôvodu nenaplnenia plánovaných kapitálových príjmov, ktoré 
mesto očakávalo za predaj areálu bývalých vojenských kasární. Vývoj financií v príjmovej 
oblasti dlhodobo naznačoval, že mesto nemá dostatok disponibilných prostriedkov. 

 

VI.  ZÁVER 
 
       Záverečný účet mesta je vypracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zahrňuje aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií zriadených 
mestom a obsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom.  
       Pred prerokovaním a schválením záverečného účtu mesta za rok 2009 bola splnená zákonná 
podmienka 15-denného zverejnenia na verejnú diskusiu v súlade s § 9 ods. 3 zákona  č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení. 
       V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy účtovná závierka bola overená audítorom a výsledky hospodárenia mesta za rok 
2009 sú podľa vyjadrenia audítora v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. 
 
 
Z Á V E R E Č N Ý   V Ý R O K : 
 
       Na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov 
a skutočností hospodárenia mesta, odporúčam MsZ záverečný účet prerokovať a uzavrieť 
s výrokom: 
„Mestské zastupiteľstvo celoročné hospodárenie mesta Bardejov za rok 2009  schvaľuje bez 
výhrad“. 
 
V Bardejove  15.4.2010 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Vladimír Harajda 
                                                                                               hlavný kontrolór mesta 
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