Výsledky hospodárenia
organizácií zriadených mestom Banská Bystrica
za rok 2006
V roku 2006 z príspevkov poskytnutých z rozpočtu mesta Banská Bystrica v zmysle zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zabezpečovali verejnoprospešné služby a ďalšie úlohy vyplývajúce z
predmetu činnosti v zmysle zriaďovacích listín tri príspevkové organizácie, zriaďovateľom ktorých
bolo mesto Banská Bystrica – ZARES, PKO a SMM a mimo základných škôl aj jedna rozpočtová
organizácia – ÚHA.
Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici v rozpočte mesta na rok 2006 schválené príspevky
na bežnú činnosť vo výške 43 753 tis. Sk pre organizácie ZARES a PKO boli poskytnuté
rovnomerne v plnej výške v dohodnutých termínoch.
Za všetky príspevkové organizácie bolo v sledovanom období vyčerpaných 95 144 tis. Sk
nákladov, z čoho najvyššie položky sú : mzdové náklady – 29,5 %; náklady na spotrebu energie –
17,1 %; náklady na ostatné služby – 12,9 %; náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie –
9,7 %; iné ostatné náklady – 8,2 % a náklady na spotrebu materiálu – 6,8 % celkových nákladov.
Výnosy vrátane prevádzkových dotácií dosiahli výšku 93 075 tis. Sk, z čoho najvýznamnejšie
sú: príspevky zriaďovateľa na bežné výdavky – 47,1 %; výnosy z tržieb z predaja služieb – 35,9 %;
iné ostatné výnosy – 8,2 % a výnosy zo zúčtovania fondov – 5,9 %. Za uvedeného čerpania
nákladov a plnenia výnosov bola hospodárením za všetky tri príspevkové organizácie (ďalej len
„PO“) dosiahnutá strata vo výške 2 152 tis. Sk. Je však nutné podotknúť, že ZARES a PKO
hospodárili s miernym ziskom, zatiaľ čo SMM vyprodukovala svojím hospodárením stratu vo výške
viac ako 3 mil. Sk.
Stav pohľadávok z obchodného styku k 31. 12. 2006 za všetky tri PO dosiahol 13 100 tis. Sk a
záväzky z obchodného styku dosiahli výšku 5 250 tis. Sk. PO spravovali k uvedenému dátumu
dlhodobý hmotný majetok (ďalej len „DHM“) celkom v hodnote 272 852 tis. Sk, z čoho 266 195
tis. Sk tvoria stavby; 3 720 tis. Sk stroje prístroje a zariadenia; 2 382 tis. Sk predstavuje obstaranie
DHM; 365 tis. Sk tvoria dopravné prostriedky; 129 tis. Sk drobný DHM a 61 tis. Sk umelecké diela
a zbierky.
Prílohou textovej časti sú v tabuľkovom prehľade spracované výkazy ziskov a strát a súvahy
všetkých PO a ÚHA, ktoré prehľadne znázorňujú čerpanie nákladových položiek a plnenie tržieb
podľa jednotlivých položiek, stav pohľadávok a záväzkov, výška spravovaného majetku, stavy

úverov atď. Samostatnú prílohu tvorí skutočné čerpanie výdavkov podľa jednotlivých položiek za
rozpočtovú organizáciu ÚHA.
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica aj v roku 2006 vykonávali činnosti
vyplývajúce zo zriaďovacej listiny organizácie. Okrem hlavnej činnosti v malom rozsahu
organizácia poskytovala v rámci podnikateľskej činnosti služby v zmysle živnostenského listu.
V rámci hlavnej činnosti organizácia zabezpečovala činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej
listiny:
•

výkon správy fondu vegetačných porastov v rozsahu platného VZN č. 127/2004 Mesta
Banská Bystrica o tvorbe, údržbe a ochrane zelene,

•

komplexnú údržbu mestskej zelene, detských ihrísk a zverených technických zariadení,

•

správu a prevádzku rekreačných zariadení – športovísk, mestských kúpalísk, krytej plavárne
a verejných plôch,

•

správu majetku mesta,

•

prenájom zvereného majetku.

Uvedené činnosti boli vykonávané v rozsahu, aký stanovil rozpočet MsZ Banská Bystrica, ktorý
pre organizáciu vyčlenil príspevky na bežné a kapitálové výdavky.
Okrem príspevku z rozpočtu mesta organizácia prevádzkou spravovaných zariadení (prenájom,
vstupné na krytú plaváreň a plážové kúpalisko) získala finančné prostriedky v celkovej sume 10 802
tis. Sk.
Bežný rozpočet MsZ na rok 2006 vyčlenil pre organizáciu príspevky pre nasledovné výkony:
•

úprava verejnej zelene

27 160 tis. Sk

•

údržba pieskovísk

1 500 tis. Sk

•

náhradná výsadba drevín

1 520 tis. Sk

•

na opravu regulácie vodného toku Udurná

•

na prevádzku krytej plavárne a plaveckú negramotnosť

500 tis. Sk
5 000 tis. Sk

Z hľadiska čerpania príspevkov z bežného rozpočtu práce boli vykonané, dokladované a prevzaté
zodpovednými pracovníkmi MsÚ.
Kapitálový rozpočet na rok 2006 vyčlenil pre organizáciu finančné prostriedky na:
•

protipovodňové úpravy na plážovom kúpalisku

•

sadové úpravy na sídlisku Podlavice

•

sadové úpravy vnútroblok Sitnianska ulica

•

revitalizácia mestského parku a náhradná výsadba stromov

900 tis. Sk
1 200 tis. Sk
900 tis. Sk
2 000 tis. Sk

premiestnenie mechanizačného strediska

•

1 500 tis. Sk

Z jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu neboli preinvestované finančné prostriedky na
sadové úpravy na Sitnianskej ulici v celkovej výške 900 tis. Sk z toho dôvodu, že na uvedených
priestoroch sa bude vykonávať realizácia stavebných úprav (spevnenie plôch, oporných múrov,
parkovísk a detských ihrísk). Vyčerpaných bolo 587 329,- Sk. Zostatok 312 671,- Sk bol vrátený na
účet MsÚ Banská Bystrica.
V roku 2006 čerpala organizácia za hlavnú aj podnikateľskú činnosť náklady celkom vo výške
61 581 tis. Sk, pričom dosiahla výnosy vrátane príspevku mesta na bežné výdavky (35 613 tis. Sk)
celkom vo výške 61 620 tis. Sk. Z hľadiska podielu príspevku z rozpočtu mesta k celkovým
výnosom je zjavné, že organizácia 57,8 % výnosov získala vlastnou činnosťou. Hospodárenie
organizácie bolo aj v hlavnej činnosti, tak ako aj v roku 2005 ziskové. Hospodárenie organizácie
celkovo za hlavnú i podnikateľskú činnosť predstavuje zisk vo výške 32 tis. Sk, z toho 27 tis. Sk v
hlavnej činnosti a 5 tis. Sk v podnikateľskej činnosti.
Z hľadiska rozhodujúcich nákladových položiek sa situácia v hlavnej činnosti v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi výrazne nezmenila. Povaha a rozsah nákupu materiálu a služieb sa
v podstate nemení. Menia sa však ich ceny. Zvýšené príspevky z mestského rozpočtu (4 079 tis.
Sk) pokryli zvýšené prevádzkové výdavky. V porovnaní s rokom 2005 najviac rástli ceny energií.
Kým v roku 2005 rovnaké množstvo spotrebnej energie malo hodnotu 8 100 tis. Sk, v roku 2006 to
už bolo 9 878 tis. Sk.
Celkové náklady v roku 2006 rástli rovnakým tempom ako výnosy.
Hospodárenie organizácie v hlavnej činnosti v roku 2006 bolo sledované podľa jednotlivých
nákladových a výnosových položiek a podľa jednotlivých prevádzkových stredísk údržba verejnej
zelene a rekreačné služby, v tom plážové kúpalisko a krytá plaváreň.
ZARES ako odborná organizácia pre výkon údržby a správy mestských plôch so zeleňou
realizovala údržbu zelene na plochách v intraviláne mesta Banská Bystrica o výmere 216 ha.
Finančné krytie podľa schváleného rozpočtu organizácie bolo nasledovné :
•

údržba mestskej zelene pre rok 2006 - 27 160 mil. Sk

•

údržba zriadených pieskovísk a detských zariadení pre rok 2006 – 1,5 mil. Sk

•

náhradné výsadby drevín a krov pre rok 2006 – 1,52 mil. Sk

Finančné krytie z pridelených kapitálových výdavkov organizácie:
•

revitalizácia mestského parku pre rok 2006 – 2 mil. Sk

Rozpočet organizácie za rok 2006 je definovaný zameraním a druhom vykonaných prác
zahrnutých v jednotlivých položkách rozpočtu, ktorý bol odsúhlasený zriaďovateľom v jednotlivých
položkách. 83,2 % odčerpaných finančných zdrojov zo schváleného rozpočtu organizácie za rok

2006 pripadlo na údržbu t.j. kosbu plôch s trvalým trávnym porastom a to v intenzívnej (v perióde
9x ročne), alebo extenzívnej (v perióde 5x ročne) miere realizačných prác.
Pri úprave a údržbe verejnej zelene bolo preinvestovaných 22 596 tis. Sk pri údržbe trávnikov,
2 484 tis. Sk za úpravu kvetinových záhonov, 1 921 tis. Sk za starostlivosť o dreviny, 161 tis. Sk za
úpravu ruží a 340 tis. Sk za inžiniersku a projektovú činnosť.
Organizácia ZARES zabezpečuje tiež správu a prevádzku plážového kúpaliska a krytej plavárne.
Tieto prevádzky vykonávajú činnosť so zameraním na služby občanom mesta, ako aj jeho
návštevníkom. Naďalej sa však organizácii nedarí znížiť stratovosť uvedených prevádzok napriek
tomu, že organizácia z prevádzkových zdrojov z iných prevádzok sa snaží skvalitňovať a rozširovať
služby návštevníkom týchto prevádzok.
Z hľadiska ekonomického dosiahlo plážové kúpalisko približne rovnakú úroveň hospodárskeho
výsledku ako v predchádzajúcich rokoch, t.j. prevádzka hospodárila so stratou - 2 346 tis. Sk. Po
ukončení letnej sezóny sa pokračovalo v realizácii protipovodňových opatrení II. etapou na ľavom
brehu potoka Tajovka v hodnote 900 tis. Sk. Táto finančná čiastka bola pokrytá z kapitálových
výdavkov schválených v rozpočte. Na plánovaný rozvoj plážového kúpaliska bola v súčinnosti
s ÚHA mesta zrealizovaná verejná architektonická súťaž. Víťazná štúdia tvorí základ rozvoja tohto
územia, ako aj základ pre nový územný plán.
Príjmy na krytej plavárni tvoria príjmy zo vstupného(4 235 tis. Sk), z nájomného (3 103 tis. Sk
za prenájom priestorov, plaveckých dráh), príspevok z rozpočtu mesta (5 000 tis. Sk) a ostatné
príjmy (1 185 tis. Sk). Pokles nájomného oproti predchádzajúcim rokom je dôsledkom odchodu
plaveckého oddielu, ktorý v súčasnosti trénuje v krytej plavárni patriacej UMB. Príspevok
z rozpočtu mesta Banská Bystrica vo výške 5 mil. Sk zahŕňa aj príspevok na odstraňovanie
plaveckej negramotnosti, ktorý v roku 2006 dosiahol sumu 607 200,- Sk.
Náklady na činnosť krytej plavárne dosiahli výšku 15 677 tis. Sk a tvorili ich najmä náklady na
materiál, energie, opravy a údržbu, služby, osobné náklady, odpisy a ostatné náklady. Aj napriek
zvýšeným celkovým výnosom (+ 1 420 tis. Sk) oproti roku 2005 tieto nepokryli zvýšené výdavky
na spotrebu energií (+ 804 tis. Sk), na opravu kogeneračnej jednotky (670 tis. Sk) a na obnovu
sociálnych zariadení (415 tis. Sk). Strata v roku 2006 dosiahla hodnotu - 2 154 tis. Sk, čo je
v porovnaní s rokom 2005 nárast o takmer 1 mil. Sk.
V roku 2006 podnikateľská činnosť podstatne obmedzila svoje aktivity a to z dôvodu ukončenia
pestovania rezaných kvetov strelícií po odpredaji skleníkov zriďovateľom organizácie.
Podnikateľská činnosť sa v roku 2006 sústredila v oblasti sadových úprav na projektovanie,
realizáciu terénnych a sadových úprav a údržbu zelene, ošetrenie stromov rezom, výrubom.
V záhradníckej výrobe boli služby orientované na pestovanie a predaj okrasných drevín, kríkov

z vlastnej výroby, na nákup a predaj ovocných stromov a drevín, na pestovanie letničiek, dvojročiek
a trvaliek v obmedzenom množstve, hlavne pre krytie potrieb výsadieb v meste Banská Bystrica.
K 31. 12. 2006 organizácia evidovala pohľadávky z obchodného styku v celkovej sume 4 660 tis.
Sk, z toho 424 tis. Sk v lehote splatnosti a po lehote splatnosti 4 236 tis. Sk. Organizácii sa nedarí
znížiť sumu súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok. V roku 2006 po súdnych rozhodnutiach,
že dlžníci nemajú majetok organizácia odpísala pohľadávky v sume 672 tis. Sk. Vymožiteľnosť je
veľmi nízka. Náklady na exekúciu (exekučné odmeny a výdavky, súdne poplatky) niekedy
mnohokrát prevyšujú pohľadávku. K 31. 12. 2006 organizácia evidovala záväzky v celkovej sume
4 230 tis. Sk, z toho v lehote splatnosti 4 101 tis. Sk a po lehote splatnosti 129 tis. Sk. V celkovej
sume záväzkov po lehote splatnosti sú zahrnuté faktúry došlé v januári 2007 a vystavené za služby
poskytnuté v roku 2006. Čo sa týka dlhodobých záväzkov, ide o záväzky vyplývajúce z lízingov.
V organizácii ZARES pracovalo v roku 2006 celkom 164 pracovníkov (stáli zamestnanci 97,
sezónni zamestnanci 40,

študenti na dohodu o brigádnickej činnosti 27). Potrebu ďalších

odborných pracovníkov organizácia riešila dohodami o vykonaní práce. Prínosom z hľadiska
zamestnanosti bola skutočnosť, že Mestský úrad v Banskej Bystrici – referát životného prostredia
prideľoval na pracoviská v organizácii ZARES dlhodobo nezamestnaných na „aktivačné práce“.
Mesačne pracovalo na jednotlivých pracoviskách organizácie v priemere 25 takýchto zamestnancov.
Výkon týchto pracovníkov nebol organizáciou účtovaný. Boli im poskytované priestory, sociálne
zariadenia a organizačné zabezpečenie zo strany ZARESu. Práce boli prideľované ref. ŽP MsÚ.
Hlavný rozsah prác bol sústredený na dočisťovanie okolo kontajnerov.
Činnosť príspevkovej organizácie Park kultúry a oddychu Banská Bystrica v roku 2006
vychádzala zo schváleného plánu výnosov z výsledkov činnosti organizácie, dramaturgických
zámerov, koncepcie podujatí a poskytovaní služieb mestu a jeho obyvateľom v súlade so štatútom
organizácie, vytvárania podmienok pre uspokojovanie a realizáciu kultúrnych potrieb obyvateľov
mesta, rozšírenia programovej štruktúry organizácie s dôrazom na zvýšenie podielu komerčne
zaujímavých programov, prehodnotenia nákladov organizácie s dôrazom na ich efektívnosť a
ekonomickejšie využitie zvereného majetku s cieľom získať ďalšie zdroje pre činnosť organizácie.
Pri dosiahnutí výnosov vo výške 13 145 tis. Sk čerpala organizácia náklady vo výške 12 184 tis.
Sk, čím dosiahla zisk 885 tis. Sk. V oblasti výnosov 62 % predstavoval príspevok z rozpočtu
zriaďovateľa.
Pre PKO bol v rozpočte mesta schválený príspevok vo výške 8 140 tis. Sk, pričom štruktúra
príjmov z činnosti organizácie je nasledovná : kurzy (82 tis. Sk), reklama (300 tis. Sk), dielne (307
tis. Sk), programy (730 tis. Sk), nájomné (1758 tis. Sk), ostatné (1828 tis. Sk).

Napriek tomu, že organizácia plánovala na rok 2006 výnosy z kurzovného až vo výške 600 tis.
Sk, napriek novým akreditáciám, prispôsobeniu sa požiadavkám trhu práce i úradov práce sa jej
plán príjmov nepodarilo naplniť. Značne poklesol záujem o hudobné a pohybové kurzy,
ktoré organizácia z tohto dôvodu nerealizovala. Celkové výnosy z odborných kurzov dosiahli len
vo výške 82 tis. Sk.
Výnosy z reklamy PKO plánovalo naplniť do výšky 1 mil. Sk, skutočnosťou bolo plnenie vo
výške 300 tis. Sk, pričom výnosy z reklamy predstavujú 114 tis. Sk a výnosy z výlepu plagátov 186
tis. Sk. Technický stav existujúcich výlepných plôch je nevyhovujúci.
Výnosy z dielní organizácia plánovala na 1 mil. Sk, skutočné plnenie dosiahlo 307 tis. Sk.
Výtvarná a technická dielňa pracovala s obmedzeným počtom pracovníkov – 1 výtvarník, 2
technickí pracovníci, pričom zameranie technického oddelenia a výtvarníka je predovšetkým na
potreby podniku a zriaďovateľa. Výnosy z výtvarných prác predstavujú sumu 120 tis. Sk a výnosy z
technických prác 187 tis. Sk.
Výnosy z programu organizácia plánovala vo výške 2 350 tisíc Sk, pričom skutočnosťou bolo
dosiahnutie výnosov vo výške 730 tis. Sk. Organizácia sa v roku 2006 zameriavala na
organizovanie nekomerčných akcií (festivaly, prehliadky), no i na komerčné programy a programy
organizované v spolupráci i inými mestskými kultúrnymi inštitúciami. Výnosy z hudobných
programov predstavujú 365 tis. Sk, výnosy zo zábavných programov 349

tis. Sk, výnosy

z výchovných koncertov 9 tis. Sk a výnosy z ostatných podujatí 7 tis. Sk.
Výnosy z nájomného organizácia naplnila vo výške 1 758 tis. Sk. Výška plnenia bola
ovplyvnená využívaním objektov PKO - priestory kultúrnych stredísk nasledovne - výnosy zo
stáleho nájmu 1 497 tis. Sk a výnosy z ostatného nájmu 261 tis. Sk.
Ostatné výnosy boli plánované vo výške 2 500 tis. Sk boli naplnené na 1 828 tis. Sk, ktoré
pozostávalo najmä z nasledovných položiek: fond VUC 360 tis. Sk, výnosy z predaja suvenírov
a pod. 402 tis. Sk, výnosy zo služieb KIS 656 tis. Sk, fond Ministerstva kultúry SR 410 tis. Sk.
Náklady na rok 2006 organizácia plánovala v celkovej výške 19 500 tisíc Sk. Z uvedenej výšky
nákladov boli kryté predovšetkým nevyhnutné náklady na neziskovú kultúru a činnosť súborov
záujmovej umeleckej činnosti. Vzhľadom na schválený rozpočet a plnenie zdrojovej zložky
rozpočtu, ako aj na náklady vyvolané komerčnými aktivitami nákladová časť rozpočtu čerpaná vo
výške 12 261 tisíc Sk. Štruktúra plnenia výdavkov je nasledovná: spotrebované náklady 1 965 tis.
Sk, osobné náklady 4 499 tis. Sk, služby nevýrobnej povahy 4 130 tis. Sk, ostatné náklady 927 tis.
Sk, odpisy 740 tis. Sk.
Spotrebované náklady boli čerpané oproti rozpočtu (5 000 tis. Sk) len do výšky 1 965 tis. Sk.
Nárast cien energií sa prejavil vo zvýšených nákladoch : náklady na energiu predstavujú 1 030 tis.

Sk, náklady na materiál 639 tis. Sk, náklady na predaný tovar 296 tis. Sk.
Služby nevýrobnej povahy boli plánované vo výške 5 tis. Sk boli čerpané do výšky 4 130 Sk, z
toho náklady na program 2 159 tis. Sk, náklady na ostatné služby 1 465 tis. Sk, náklady na údržbu
114 tis. Sk, náklady na cestovné 87 tis. Sk, náklady na spoje 269 tis. Sk, náklady na reprezentáciu
36 tis. Sk.
Poistné zamestnancov organizácie, ktoré vychádza zo zákona, bolo vo výške čerpané vo výške
1 176 tis. Sk.
Mzdové náklady boli čerpané vo výške 4 499 tis. Sk. Oproti plánovanému rozpočtu boli zvýšené
v súvislosti s úpravou platov k 01. 08. 2006. Mzdové náklady sa zvýšili aj na základe dohôd
o vykonaní práce na organizovaní programov. Náklady na mzdy predstavovali 3 323 tis. Sk,
náklady na OON 1 176 tis. Sk.
Ostatné náklady plánované vo výške 500 tis. Sk boli čerpané vo výške 927 tis. Sk.
Odpisy boli započítané vo výške 740 tis. Sk, z toho odpisy majetku 740 tis. Sk.
Stav pohľadávok a záväzkov sa odvíja od začiatku 90. rokov, kedy bola organizácia zaťažená
väčším objemom v súčasnosti nevymožiteľných pohľadávok. Napriek spolupráci s právnikom
i exekútormi je vymožiteľnosť týchto pohľadávok minimálna. Preto pri ešte existujúcich dlžníkoch
rieši organizácia tento stav vzájomnými zápočtami. Pohľadávky predstavujú 3 600 tis. Sk a záväzky
1 471 tis. Sk.
Počas roku 2006 organizácia PKO zabezpečovala svoju činnosť s 18 pracovníkmi, z toho 1
pracovníčka je na materskej dovolenke. Okrem toho PKO zamestnáva sezónnych pracovníkov do
zboru pre občianske záležitosti, do súboru Bystrina, vedúcich súborov ZUČ, lektorov odborných
kurzov, pomocných organizačných pracovníkov na podujatiach organizovaných PKO a pracovníka
na vylepovanie plagátov.
Správa majetku mesta Banská Bystrica ako príspevková organizácia hospodárila aj v roku
2006 s plánovaným rozpočtom s predpokladaným vyrovnaným hospodárskych výsledkom na strane
príjmov a výdavkov.
Nakoľko v priebehu roku 2006 prebehla na Zimnom štadióne rekonštrukcia technológie
chladenia ľadových plôch a to výmena chladiaceho média, táto skutočnosť výrazne (negatívne)
ovplyvnila aj hospodárskych výsledok organizácie (aktíva a pasíva) za rok 2006. Náklady samotnej
rekonštrukcie boli financované z rozpočtu Mesta Banská Bystrica vo výške 88 tis. Sk.
SMM nemala na rok 2006 schválený z rozpočtu zriaďovateľa žiadny príspevok a celé
hospodárenie zabezpečovala zo svojich príjmov a v súlade so zriaďovacou listinou plnila hlavne
úlohy

súvisiace

s vymedzenou

činnosťou

t.j.:

spravovanie a prenájom zvereného majetku,

poskytovanie služieb spojených so správou a užívaním majetku a kompletné prevádzkovanie
objektu Zimného štadióna Banská Bystrica.
Okrem tohoto základného predmetu činnosti zabezpečovala organizácia v súlade so „Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica“ (odd.III. § 5, odst. 2) opravy,
údržbu, rekonštrukcie a ochranu zvereného majetku. V rámci svojich možností, resp. legislatívnych
obmedzení pomáhala organizácia s vysporiadaním pohľadávok a záväzkov za zlikvidované podniky
Reštaurácie, š. p. a Gukotex š. p.
Hospodárenie SMM sa riadilo podľa zostaveného rozpočtu, pri tvorbe ktorého sa vychádzalo zo
stavu majetku organizáciou spravovaného a podľa poznatkov a predpokladaných skutočností pre
rok 2006 v čase jeho tvorby. Rozpočet bol koncipovaný ako vyrovnaný s nákladmi a výnosmi vo
výške 17 500 tis. Sk za všetky činnosti, ktoré organizácia vykonáva.
Skutočne dosiahnutým hospodárskym výsledkom za všetky činnosti organizácie však bola strata
vo výške – 3 069 tis Sk, pričom najvyššími nákladovými položkami v hospodárení SMM boli
náklady na energie (24,2 %), mzdové náklady (21,4 %), náklady na ostatné služby (18,1 %), ďalej
náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie (7,1 %), náklady na opravy a udržiavanie
zvereného majetku (5,7 %) a náklady na spotrebu materiálu (4,7 %). Výnosy z 99 % tvorili tržby z
predaja služieb organizácie.
Hlavná činnosť SMM, t.j. správa a prenájom zvereného majetku dosiahla v roku 2006 zisk 5 117
tis. Sk (náklady na správu majetku 11 099 tis. Sk, výnosy 16 216 tis. Sk, zisk 5 117 tis. Sk; náklady
na prevádzku ZŠ 10 280 tis. Sk, výnosy 2 094 tis. Sk, strata 8 186 tis. Sk), ktorý bol následne
použitý na financovanie prevádzky zimného štadióna.
V roku 2006 pokračoval trend znižovania pohľadávok (po lehote splatnosti). Pohľadávky
nevymožené do 1 roka a staršie sú právne kryté súdnymi žalobami. K 31. 12. 2006 bol stav
pohľadávok 3 470 tis. Sk. Naopak stav záväzkov po lehote splatnosti ku koncu roku 2006 vzrástol
(stav k 31. 12. 2006 772 tis. Sk), na čo malo vplyv zrušenie organizácie ku koncu roka 2006.
SMM počas roku 2006 zamestnávala 19 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere a to 10
THP a 9 pracovníkov v robotníckej kategórii. Z toho na zimnom štadióne bolo zamestnaných 8
pracovníkov (1 THP a 7 robotníkov) a jeden externý pracovník (elektrikár) na dohodu o vykonaní
práce. Verejné korčuľovanie ako službu občanom SMM zabezpečovala externými zamestnancami
na dohodu o vykonaní práce, resp. dohodu o brigádnickej práci študentov. Organizácia v roku 2006
príležitostne využívala taktiež pracovníkov verejno-prospešných prác pre svoje potreby a to
prevažne na práce na zimnom štadióne.
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici svojim uznesením číslo 617/2006 – MsZ zo dňa
31.10.2006 zrušilo príspevkovú organizáciu „Správa majetku mesta Banská Bystrica“ v

zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písm. l, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez právneho
nástupcu k 31. 12. 2006. Dôvodom na zrušenie organizácie bolo nesplnenie podmienky v zmysle §
21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Príspevková organizácia je právnická osoba
obce, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce
zapojená príspevkom.“ V zmysle § 37, ods. 6 uvedeného zákona právne pomery príspevkových
organizácií, ktoré sa nevykazujú v rámci územnej samosprávy, je povinný zriaďovateľ zosúladiť do
31. 12. 2006.
SMM k 31.12.2004 mala pokryté tržbami 97,6 % výrobných nákladov, k 31. 12. 2005 - 95,6 % a
k 31. 12. 2006 - 88,2 %. Na základe uvedenej skutočnosti zriaďovateľ organizáciu zrušil k
31.12.2006 bez právneho nástupcu. Všetky práva a povinnosti zrušenej príspevkovej organizácie
prešli v súlade s § 21 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách dňom jej zrušenia na zriaďovateľa.
Útvar hlavného architekta ako rozpočtová organizácia hospodárila so svojimi rozpočtovými
prostriedkami prijatými od zriaďovateľa, ktoré sú jediným zdrojom financovania. Základom
rozpočtového hospodárenia je schválený rozpočet na príslušný kalendárny rok. Pre činnosť spojenú
s realizáciou rozpočtových výdavkov uplatňuje ÚHA rozpočtovú klasifikáciu.
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na decembrovom zasadnutí 20. 12. 2005 uznesením
číslo 460/2005 - Msz schválilo rozpočet na rok 2006 pre Útvar hlavného architekta v objeme 5 700
tis. Sk v členení :
Bežný rozpočet:
- príspevok na bežné výdavky

4 900 tis. Sk

- príspevok na vytvorenie grafickej časti MIS pre MsÚ

800 tis. Sk
∑

5 700 tis. Sk

V priebehu roka bol rozpočet upravovaný v položkách kapitálových i bežných výdavkov.
Kapitálový rozpočet :
- príspevok na nákup výpočtovej techniky

pre ÚHA

100 tis. Sk

- príspevok na vytvorenie grafickej časti MIS pre MsÚ

200 tis. Sk
∑

300 tis. Sk

Príspevok na bežné výdavky bol navýšený o

270 tis.Sk.

Rozpočet pre rok 2006 celkom (ÚHA + GIS)

6 270 tis. Sk

Príjmová časť:
Z hľadiska príjmovej časti túto predstavujú príspevky poskytované z rozpočtu mesta Banská
Bystrica v rámci schváleného rozpočtu. Na rok 2006 boli pridelené finančné prostriedky vo
výške 6 270 tis. Sk.
Výdavková časť:
Čerpanie výdavkov rozpočtu ÚHA v roku 2006 bolo v súlade s jeho potrebami a so zákonom
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Výdavky v roku 2006 boli čerpané na 99,69 % čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje objem 6
251 tis. Sk.

