ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LEVOČA ZA ROK 2010 
Hospodárenie mesta Levoča sa v roku 2010 riadilo Zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ako aj schváleným rozpočtom, ktorý MZ schválilo na svojom zasadnutí 14. januára 2010 uznesením č. 44/B/5 a následne úpravou rozpočtu zo dňa: 
	22.04.2010 uznesením č. 47/B/9,10,11 

26.08.2010 uznesením č. 50/B/4,5 
21.10. 2010 uznesením č. 51 /B/14 
	31.12.2010 vykonané na základe § 14 ods. 2 písm. a.) Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy


Údaje o plnení rozpočtu:
A) Bežný rozpočet  	-  príjmy	8 537 685,81 Eur
	 - výdavky   	9 309 387,39 Eur
             rozdiel – prebytok rozpočet. hospodárenia   	-771 701,58 Eur
          
 B) Kapitálový rozpočet  	- príjmy	3 456 140,82 Eur
                                        	- výdavky	5 977 301,00 Eur
             rozdiel – schodok rozpočet. hospodárenia      	-2 521 160,18 Eur


C)  Sumár za bežný a kapitálový rozpočet
	- bežný rozpočet	-771 701,58 Eur
                                        	- kapitálový rozpočet	-2 521 160,18 Eur
	rozdiel – medzi príjmami a výdavkami          	-3 292 861,76 Eur

	Výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2010  je schodok vo výške 3 292 861,76 Eur.
 

D)  Finančné operácie	- príjmy	4 479 434,47 Eur
                                        	- výdavky	978 095,72 Eur
             rozdiel – schodok rozpočet. hospodárenia      	3 501 338,75 Eur

	

E)  Celkové rozpočtové hospodárenie mesta po zarátaní finančných operácií:
  	 Prebytok rozpočtového hospodárenia	+	208 476,99 Eur

F) Použitie prebytku bežného rozpočtu v r. 2010	
V roku 2010 mesto Levoča vykazuje záporný prebytok bežného rozpočtu. Schodok bežného rozpočtu vo výške 772 319,66 eur je krytý prebytkom finančných operácií (prebytkom minulých rokov – príjmovými finančnými operáciami)
G) Krytie schodku kapitálového rozpočtu
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 501 338,75 Eur, je krytý prebytkom finančných operácií ( návratnými zdrojmi financovania, prebytkom minulých období)

H)  Prebytok rozpočtu mesta (po zarátaní finančných operácií) 	208 476,99 Eur
                 	a) ZŠ Francisciho - projekt	 -1 981,64 Eur
	b) Mestské opevnenie	-11,84 Eur
	c) Povodne – grant	- 12 913,92 Eur
	Spolu	194 569,59 Eur

2.) Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA
A/ Neobežný majetok                                       	 35 500 521 Eur
- dlhodobý nehmotný majetok                               	4 434 Eur
- dlhodobý hmotný majetok                              	32 087 602 Eur
- dlhodobý finančný majetok                            	3 408 485 Eur
B/ Obežný majetok                                              	11 222 518 Eur
- zásoby                                                                   	 2 793 Eur
- pohľadávky                                                       	853 651 Eur
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	8 790 120 Eur 
- finančný majetok                                              	1 575 954 Eur
   z toho: ceniny                                                         	1 727 Eur
               základný bežný účet                                   	208 477 Eur
               bežné účty peňažných fondov obcí       	 1 365 750 Eur
C/ Časové rozlíšenie	23 169 Eur
Majetok spolu                                                  	46 746 208 Eur
PASÍVA
A/ Vlastné zdroje krytia                                 	30 726 815 Eur
- výsledok hospodárenia                                   	588 874 Eur
- nevysporiad. výsledky hosp. min. rokov	30 660 517 Eur
- oceňovacie rozdiely	655 172 Eur
B/ Cudzie zdroje krytia                                       	7 255 628 Eur
- dlhodobé záväzky	1 662 865 Eur
- krátkodobé záväzky                                          	3 182 097 Eur
- rezervy	59 378 Eur
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	232 371 Eur
- bankové úvery a ostatné prijaté fin. výpomoci 	2 118 917 Eur
C/ Časové rozlíšenie	8 763 765 Eur
Pasíva spolu	42746 208 Eur

3.) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010 a poskytnutých zárukách.:
	celková suma dlhu	1 408 550 Eur
	poskytnuté záruky	0 Eur
	bežné príjmy  rok 2009	9 080 838 Eur
	splátka úveru(po odpočítaní dobrovoľnej splátky)	120 233 Eur
	splátka úroku	40 942 Eur
             	úverová zadlženosť	15,51 %
              	úroková zadlženosť  	1,77 %


Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov:

	Recyklačný fond 	 315 182,90 Eur

Recyklačný fond	 48 234,10 Eur
	ŠFRB – pamiatkové objekty NMP č. 28, 58 a 48 
Úver VÚB - pamiatkový objekt NMP č.4

4.) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2010

Hospodárenie príspevkových organizácii :
 Činnosť
ZARIADENIE

Správa účelových zariadení
Technické služby
Mestské kultúrne stredisko
Hlavná činnosť
trieda 5             
( náklady)
287 759
1322085
487 784,00

trieda 6       (výnosy)
308 949,00
1325858
475 488,00

Hosp. výsledok
21 190
3 773
-12 296
Podnikateľská činnosť
trieda 5             (náklady)
451
54670


trieda 6       (výnosy)
455
56027


Hosp. výsledok
4
1 357
0

Spolu
trieda 5               (náklady)
288 210
1 376 755
487 784

trieda 6       (výnosy)
309 404
1 381 885
475 488

Hosp. výsledok
21 194
5 130
-12 296


5.)Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti :

Mesto Levoča v roku 2010 vykonávalo podnikateľskú činnosť.

     Náklady	6 557,52 Eur
     Výnosy	6133,24 Eur
     Hospodársky výsledok pred zdanením	- 424,28 Eur	

	Mínusový výsledok hospodárenia (strata) z podnikateľskej činnosti vznikla z dôvodu vysporiadania komisionálneho predaja z minulých rokov vo výške 653,94 Eur, a zaplatenia členských príspevkov týkajúcich sa nepovinného členstva, ktoré je potrebné v rámci platnej legislatívy upraviť do výšky daňovo uznaných nákladov. Teda išlo úpravy - nedaňové náklady, čo je pripočitateľnou položkou pri úprave základu dane.

Návrh  na vysporiadanie ROZPOČTOVéHO hospoárenia mesta Po započítaní finančných operácí za rok 2010:

Zostatok na rozdelenie 

Prídel do rezervného fondu 	0 Eur	

Prídel do fondu tepelného hospodárstva 	0 Eur 	

Investičný fond	194 569,59 Eur	

Návrh  na VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA mesta:

Rok  2010                         strata               - 588 872,22 Eur 


Usporiadať oproti účtu č. 428- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



Vyvesené: 05.04.2011
Zvesené: 







Ing. Miroslav Vilkovský
primátor mesta


