Dôvodová správa
k bodu programu: Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta
Banská Bystrica za rok 2014
________________________________________________________________________________
I. Materiál Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014 sa
predkladá v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods.
12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona).

I. V predkladaných materiáloch je spracované:
a) hodnotenie plnenia všetkých programov rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného
rozpočtu na rok 2014,
b) vyčíslenie a usporiadanie rozpočtového hospodárenia Mesta, hospodárenie jeho
rozpočtových a príspevkových organizácií,
c) stav a vývoj dlhu Mesta,
d) prehľad usporiadania finančných vzťahov Mesta so ŠR a s ostatnými poskytnutými
dotáciami a grantami,
e) bilancia aktív a pasív,
f) zhodnotenie podnikateľskej činnosti Mesta,
g) prehľad o poskytnutých zárukách; v súlade s ustanovením § 16 ods. 5 zákona.
Údaje o plnení rozpočtu sú v materiáli vyhodnotené v súlade s členením podľa § 10 ods. 3
zákona.
Mesto Banská Bystrica hospodárilo v roku 2014 na základe Rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok
2014 schváleného uznesením č. 1274/2014 z 14. februára 2014. Do dátumu schválenia rozpočtu
Mesto hospodárilo v rozpočtovom provizóriu.
V priebehu roka 2014 bolo schválených 10 zmien rozpočtu, z ktorých 4 boli primátorské a 6 bolo
schválených Mestským zastupiteľstvom, čo spôsobilo nárast príjmovej a výdavkovej strany
rozpočtu o 4 475 899 Eur na úroveň 52 161 985 Eur.
II. Príjmová časť rozpočtu bola v roku 2014 plnená na 101,27 %. Výdavková časť rozpočtu bola
čerpaná na úrovni 97,62 %. K 31.12.2014 hospodárilo Mesto Banská Bystrica s prebytkom
bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 713 032 Eur. Plnenie príjmovej časti k 31.12.2014
dosiahlo 53 052 122 Eur a výdavková časť 50 917 931 Eur po zapojení finančných operácií, čím
vznikol kladný zostatok hospodárenia v sume 2 134 192 Eur.
Odpočítaním účelovo určených prostriedkov sme sa dostali do prebytku bežného rozpočtu vo
výške 2 188 784 Eur a do prebytku kapitálového rozpočtu vo výške 364 575 Eur. Spolu
vykazujeme prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (po vylúčení účelovo určených
prostriedkov) vo výške 2 553 359 Eur.
Po zohľadnení schodku hospodárenia finančných operácií vo výške 578 860 Eur môžeme
konštatovať celkový výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 1 974 518,69 Eur, z
ktorého:
a) suma 255 335,91 Eur bude zdrojom tvorby rezervného fondu v súlade s § 15 ods. 4 zákona

č. 583/2004 Z.z.
b) suma 25 388 Eur bude zdrojom tvorby fondu opráv v súlade s § 18 Zákona 443/2010 Z. z.
c) suma 1 693 794,78 Eur bude zdrojom tvorby fondu minulých rokov.
V súlade s uznesením č. 1532/2014 z 28. októbra 2014 sa predkladá MsZ a schválenie použitie
fondu minulých rokov na vybudovanie Pocitového chodníka na území mesta Banská Bystrica v
sume 5 000 Eur.
III. Návrh na uznesenie obsahuje všetky ustanovenia, ktoré v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z. n. p. podliehajú schváleniu v mestskom zastupiteľstve.

