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1. Legislatíva
Záverečný účet mesta Vráble za rok 2014 je zostavený v súlade s § 16 č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
na základe ktorého je mesto povinné zostaviť po skončení rozpočtového roka záverečný účet.
Návrh záverečného účtu musí MsZ prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka.
V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ako aj ostatné súvisiace právne
normy.
Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky
(z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch – súvaha, výkaz ziskov a strát,
poznámky podľa platného opatrenia MF SR).
Záverečný účet obce obsahuje (§ 16 ods. 5):
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným
spôsobom,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov obce.
Nevyčerpané účelovo viazané prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu
Európskej únie alebo na základe osobitného prepisu sa na účely tvorby peňaţných fondov
pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú. Schodok rozpočtu obec
v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňaţných fondov
alebo z návratných zdrojov financovania. Tento spôsob financovania schodku rozpočtu
obecné zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
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Rozpočet obce sa vnútorne člení (§10 ods. 3) na:
a) beţné príjmy a beţné výdavky (beţný rozpočet),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
c) finančné operácie.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Rozpočet obce sa podľa §10 ods. 3 predkladá na schválenie v členení minimálne
na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Súčasne sa
rozpočet výdavkov predkladá na schválenie aj podľa programu obce.

2. Rozpočet mesta Vráble pre r. 2014
Mesto Vráble hospodárilo v roku 2014 s rozpočtovými prostriedkami podľa
schváleného rozpočtu. Rozpočet bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2013
Uznesením č. 278/2013. Mesto zostavilo rozpočet pre r. 2014 podľa ustanovenia § 10 ods. 3
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta bol zostavený
ako vyrovnaný, v celkovej výške 6.008.370 €. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet ako
jeden celok vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou,
t. j. ZŠ Levická, ZŠ Viliama Záborského, ZŠ s MŠ Lúky a ZUŠ.
Zmeny rozpočtu boli počas roka vykonávané rozpočtovými opatreniami zahrnutými
v „Novelách rozpočtu“ na základe VZN č. 13/2011 o rozpočtových pravidlách mesta Vráble
nasledovne:
12. 2. 2014 – Novela č. 1 – Uznesenie MsZ č. 299a/2014
16. 4. 2014 – Novela č. 2 – Uznesenie MsZ č. 319/2014
18. 6. 2014 – Novela č. 3 – Uznesenie MsZ č. 335b/2014
28. 7. 2014 - Novela č. 4 – Uznesenie č. 343a/2014
17. 9. 2014 – Novela č. 5 – Uznesenie MsZ č. 361a/2014
15. 12. 2014 – Novela č. 6 – Uznesenie MsZ č. 27/2014
31. 12. 2014 – Novela č. 7 – Uznesenie MsZ č. 46c/2015 (rozpočtové opatrenia
vykonané v právomoci primátora v období od 16. 12. 2014 do 31. 12. 2014)
Na základe zrealizovaných zmien zostal rozpočet k 31. 12. 2014 vyrovnaný, v celkovej výške
8.823.835 €.
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Schválený rozpočet (€)

Upravený rozpočet (€)

1. Príjmy
Mesto
Školstvo

5 923 858
84 512

8 739 323
84 512

2. Výdavky
Mesto
Školstvo

4 119 206
1 889 164

6 713 681
2 110 154

3. Plnenie rozpočtu – Mesto Vráble bez RO
3.1. Príjmy
Bežné príjmy
Príjmy beţného rozpočtu dosiahli v r. 2014 výšku 5 520 417,10 €, čo predstavuje 98,63%
beţných príjmov upraveného rozpočtu. Daňové príjmy boli zloţené z podielu na výnose dane
z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane) poukazovaného pre samosprávu zo štátneho
rozpočtu SR, dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní. Daňové príjmy predstavovali
hodnotu 3 310 332,81 €. Výnos dane z príjmov fyzických osôb v celkovom objeme
2 138 266,39 € predstavuje 100,44% plnenie očakávaných príjmov v tejto poloţke. Oproti
r. 2013 stúpol príjem z podielových daní o 50 926,57 €. Podielové dane sú prideľované
do rozpočtu mesta na základe nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších noviel pravidelne mesačne, avšak
v nerovnomernej výške, v závislosti od príjmov ŠR SR.

Skutočný príjem z podielových daní v jednotlivých
mesiacoch v r. 2014 (€)
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
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Plánovaný príjem dane z nehnuteľností sa podarilo splniť na 100,29%, skutočný príjem
tejto dane bol vo výške 870 585,25 €. Najvyšší príjem v rámci tohto členenia predstavuje daň
zo stavieb v celkovej výške 690 494,24 €. Daň z nehnuteľností sa vyberala podľa VZN
č. 6/2012 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Vráble.
V r. 2014 bolo v meste Vráble evidovaných 4 837 daňovníkov dane z nehnuteľností, z toho
4 595 fyzických osôb a 242 právnických osôb.
Plánovaný príjem za miestne dane a poplatok za komunálny odpad sa podarilo splniť
na 101,35%, skutočný príjem za tieto poloţky bol vo výške 301 481,17 €.
-

Daň za psa - vyberala sa na základe VZN č. 18/2013. Platí sa za psa staršieho ako
6 mesiacov chovaného fyzickou alebo právnickou osobou na území mesta.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo drţiteľom
psa. Zdaňovacím obdobím je rok. Počet daňovníkov dane za psa bol 449. Počet
evidovaných psov v meste Vráble k 31. 12. 2014 bol 780, z toho v časti Dyčka 75
a v časti Horný Ohaj 84.

V roku 2014

bolo prihlásených

53

nových psov

a odhlásených 44 psov. Je potrebné konštatovať, ţe majitelia psov nedodrţiavajú
povinnosť odhlásenia psa z evidencie MsÚ pri jeho úhyne. Ide hlavne o majiteľov,
ktorí nie sú daňovníkmi dane za psa.
-

Daň za nevýherné hracie prístroje - v minulom roku nebola priznaná ţiadnou
firmou.

-

Daň za predajné automaty - uvedenú daň zaplatilo päť spoločnosdtí, ktoré na
území mesta prevádzkovali predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti. Poľnohospodárske druţstvo Vráble prevádzkovalo dva predajné automaty
na mlieko. Firmy Leander Izsák, Dedina Mládeţe, OMV Slovensko, Bratislava,
Dallmayr Vending & Office k. s. Bratislava a ASO Vending

Banská Bystrica

prevádzkovali po jednom predajnom automate.
-

Daň za ubytovanie - platili ju fyzické osoby, ktoré sa v našom meste odplatne
ubytovali v nasledovných prevádzkach: Andrea Mudráková – Penzión Siesta, KF
s.r.o. Hotel Predium, Amsterdam s.r.o., Penzión Amsterdam Vráble a CEZARE s.r.o.
Vráble. Daň sa vyberá za počet prenocovaní. Uvedené ubytovacie zariadenia túto
daň vyberali a štvrťročne odvádzali mestu.

-

Daň za užívanie verejného priestranstva - platí fyzická alebo právnická osoba,
ktorá verejné priestranstvo uţíva. Daň za uţívanie verejného priestranstva sa platí
pri uloţení stavebného materiálu, rekonštrukcie bytových domov – umiestnenie
lešenia a stavebných zariadení, umiestnenia reklamných tabúľ, reklamných stojanov,
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pri uţívaní verejného priestranstva počas hodov, cirkusu a pod. V roku 2014 ju
platilo 45 daňovníkov.
-

Daň za jadrové zariadenie – mestu platia Slovenské elektrárne a.s. Bratislava
za prevádzkovanie jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie v Mochovciach,
nakoľko sa mesto Vráble nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

-

Poplatok za komunálny odpad - k 31. 12. 2014 bolo vydaných celkom 4 212
rozhodnutí za komunálny odpad. Okrem poplatku TKO vyrubovaného na osobu/rok,
je

v meste

Vráble

zavedený

mnoţstvový

zber

komunálnych

odpadov

u podnikateľských subjektov. V roku 2014 to boli subjekty: HTP Slovakia Vráble
s.r.o., Matador Automotive Vráble, a.s.,

Konsberg Automotive, s.r.o. Vráble,

Propo s.r.o . Vráble, Hessel Slovakia s.r.o. Vráble. U týchto subjektov bol odvoz
a likvidácia komunálnych odpadov riešený zmluvne s odberateľom Vepos spol. s r.o.
Ku koncu roka 2014 bolo vystavených a odoslaných

760 výziev

na zaplatenie

nedoplatku za komunálne odpady. Okrem toho bolo v roku 2014 podaných osem
exekučných podnetov na vymáhanie.
Z beţných nedaňových príjmov v celkovej výške 625 313,38 € má najväčší podiel
na rozpočte mesta príjem z vlastníctva majetku – z prenájmu spoločnosti Dalkia Vráble,
a.s., bytových a nebytových priestorov, pozemkov, prístrojov a príjem z dividend
od spoločností, v ktorých má mesto podiel na základnom imaní. Mesto prenajíma nebytové
priestory, bytové priestory, telocvičňu T18 a ostatné športové priestory, kultúrne domy,
priestory v zdravotníckych zariadeniach. Príjmy z vlastníctva majetku tvorili v roku 2014
sumu 401 305,27 €, čo predstavuje 64,18% plnenie zo všetkých beţných nedaňových
príjmov.
-

Správny poplatok za prevádzkovanie výherných prístrojov - roku 2014 bolo
v meste prevádzkovaných 26 výherných prístrojov. Licencia na prevádzkovanie
výherných prístrojov bola udelená v roku 2014 nasledovným firmám: UNIPLAY
s.r.o. Bratislava, VIX s.r.o. Ţilina, SUPRAMAT s.r.o. Šaľa, BLM PLUS s.r.o. Zlaté
Moravce, FAIR PLAY PLUS s.r.o. Dunajská Streda a

SLOV-MATIC s.r.o.

Bratislava. Počet výherných prístrojov v našom meste má klesajúci trend oproti
predchádzajúcim rokom. Nahrádzajú ich videolotérie (videohry), na ktoré licenciu
udeľuje Ministerstvo financií SR. V 1. polroku bolo v meste prevádzkovaných 50 ks
videohier a v 2. polroku 48 ks videohier nasledovnými firmami: AG PLAY s.r.o.
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Bratislava, ARIOLA s.r.o.

Poprad, Gematic Bratislava,

SLOV-MATIC s.r.o.

Bratislava, SYNOT TIP a.s. Poprad, UNIPLAY s.r.o. Bratislava a VIX s.r.o. Ţilina.
-

Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka – môţe byť týţdenný, mesačný,
ročný a trojročný. V roku 2014 bolo vydaných 169 ks rybárskych lístkov, za ktoré
bol príjem do rozpočtu mesta 1 450 €. Z toho ročných rybárskych lístkov bolo 76 ks,
príjem za ne bol vo výške 532 € a trojročných 17 ks, príjem za ne bol vo výške 918 €.
Osoby mladšie ako 15 rokov sú od poplatku oslobodené. V r. 2014 bolo vydaných
39 ks takýchto rybárskych lístkov.

-

Odvody z hazardných hier – tieto poplatky sú upravené v zákone č. 171/2005
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Podľa § 37 uvedeného zákona sú

prevádzkovatelia hazardných hier

povinní odvádzať 0,5 % z hernej istiny u stávkových hier a 800 € v dvoch splátkach
za kalendárny rok za prevádzkovanie videohier.
V roku 2014 v meste prevádzkovali stávkové hry nasledovné firmy: FORTUNA SK,
a.s. Bratislava, NIKÉ s.r.o. Bratislava, SYNOT TIP a.s. Poprad, TIPSPORT SK a.s.
Ţilina , JUNIOR GAME s.r.o. Bratislava, SLOVAKIA TIP s.r.o. Košice a DOXXbet
s.r.o. Ţilina, ktoré v zmysle zákona odvádzali odvody z hernej istiny.
Príjmy z predaja tovarov a služieb boli vyzbierané v celkovej výške 44 828,80 €, čo
predstavuje

88,76%

plnenie

oproti

upravenému

rozpočtu.

Príjem

z poplatkov

za opatrovateľskú sluţbu tvorí 32,53% zo všetkých vyzbieraných poplatkov v tejto kategórii.
Patria sem aj príjmy zo vstupného na športové a kultúrne podujatia, príjmy zo vstupného
do kina, kniţnice, na mestský ples, poplatky za inzerciu v mestských novinách a príjem
z predaja betónových kociek.
Poplatky za materské školy – vyberajú sa na základe VZN č. 1/2008 v znení
neskorších noviel v MŠ Hlavná ul., MŠ Lúky a MŠ Horný Ohaj. Výška mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ predstavuje 8 €
pre dieťa s trvalým pobytom v meste Vráble a 16 € pre dieťa s trvalým pobytom mimo mesta
Vráble. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky alebo ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí riaditeľovi materskej školy doklad o tom, ţe je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Príjem z poplatkov za MŠ tvorí 12 840 €, čo predstavuje

124,42 % plnenie oproti schválenému rozpočtu.
Úroky z účtov finančného hospodárenia tvoria 437,08 €, čo činí 167,08% plnenie oproti
schválenému rozpočtu.
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Najvyššie plnenie v kategórií ostatné nedaňové príjmy dosiahol odvod z hazardných hier
v celkovej sume 42 043,01 €, čo predstavuje 57,96% plnenie zo všetkých ostatných
nedaňových príjmov. Ďalej sem patria cintorínske poplatky, poplatky za rekultiváciu skládky,
príjem za separovaný zber odpadu z recyklačného fondu, príjmy z prefakturovaných
poplatkov (telefón, vodné, stočné), dobropisov a z náhrad z poistného plnenia.
V r. 2014 prijalo mesto Vráble beţné granty a transfery v celkovej výške
1 584 770,91 €. Financovali sa z nich výdavky na prenesené kompetencie v zmysle Zákona
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky – na úseku školstva, stavebného konania, pozemných komunikácií,
starostlivosti o ţivotné prostredie, evidencie obyvateľstva, matriky, starostlivosti o deti.
Na prenesené kompetencie v oblasti školstva dostalo mesto dotáciu vo výške 1 321 488,00 €,
čo predstavuje 83,39% plnenie,

nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR na projekt

Zefektívnenie separovaného zberu (41 636,73 €), dotáciu na stavebné konanie (24 043,29 €),
dotáciu z ÚPSVaR na aktivačných pracovníkov (3 063,83 €), nenávratný finančný príspevok
z EÚ a ŠR na projekt Modernizácia zdravotného strediska (1 998,42 €), dotácie na voľby
(prezidentské, komunálne, voľby do europarlamentu), transfery z MK SR na nákup kníh
a modernizáciu technického vybavenia kniţnice a tieţ transfery z NSK na športové a kultúrne
podujatia (Jazzfest, Mestská futbalová liga, Vianočný futbalový turnaj, Vinobranie).
Kapitálové príjmy
Príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli v r. 2014 výšku 1 551 480,94 €, čo predstavuje
99,90% plnenie oproti upravenému rozpočtu. Najvyšší kapitálový príjem tvorila dotácia
MDVaRR na kúpu bytového domu na sídl. Ţitava vo výške 534 510 €, čo predstavuje 34,45%
zo všetkých kapitálových príjmov. Medzi ostatné príjmy v tejto kategórii je zaradený
nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR na projekt Modernizácia zdravotného strediska
(510 751,27 €), nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR na projekt Kanalizácia Horný Ohaj
(278 059,45 €), príjem z predaja budovy bývalého Kovoplastu (200 000 €), nenávratný
finančný príspevok z EÚ a ŠR na projekt Zefektívnenie separovaného zberu (17 973,42 €),
príjem z predaja pozemkov - pozemok o výmere 28 m2, desať záhradiek novým uţívateľom
za 0,70 €/m2, pozemok o výmere 247 m2, (8 886,80 €) a dotácia z Audiovizuálneho fondu
(1 300 €).
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Príjmové finančné operácie
V r. 2014 dosial rozpočet mesta v rámci príjmových finančných operácií plnenie
vo výške 1 551 232,79 € čo predstavuje 97,63% plnenie oproti upravenému rozpočtu.
Najvyšší príjem v tejto kategórii dosiahlo mesto z úveru ŠFRB určeného na kúpu 32 b. j.
na sídl. Ţitava v celkovej výške 801 770 €.
Uznesením MsZ č. 280/2013 bolo schválené prijatie investičného úveru v celkovej
výške 350 000 €. K 31. 12. 2014 sa z tohto úveru skutočne vyčerpalo 318 149,47 €.
Do príjmovej časti rozpočtu bola Novelou č. 1 zaradená nedočerpaná časť
investičného úveru z r. 2013 v celkovej výške 96 720 €. Ku koncu roka 2014 došlo k 100%
čerpaniu v rámci tejto poloţky.
Na základe rozhodnutia MsZ boli zrealizované prevody zostatkov minulých rokov
(nevyčerpané dotácie na prenesené kompetencie školstva, nevyčerpaná záloha

z ESF

na projekt Cora, prevod zostatkov na výstavbu infraštruktúry pri nových bytových domoch,
vinkulované

finančné

prostriedky na

projekt

Modernizácia

zdravotného

strediska

a spolufinancovanie projektu Kanalizácia Horný Ohaj) vo výške 173 141,73 €, prevody
z Rezervného fondu (Diagnostická technika – Modernizácia zdravotného strediska,
parkovacie miesta na sídl. Lúky) vo výške 153 897,12 € a prevody z MFRB (pripojenie 32 b.
j. na elektrickú rozvodovú sieť) vo výške 7 503,84.

3.2.

Výdavky

Bežné výdavky
Beţné výdavky rozpočtu pre r. 2014 boli schválené MsZ vo výške 3 372 367 €,
v priebehu roka boli úpravami navýšené na 3 474 143 €. Výdavky beţného rozpočtu boli
k 31. 12. 2014 čerpané vo výške 3 238 441,27

€, čo predstavuje 93,22% upraveného

rozpočtu.
Mesto Vráble uhradilo z beţného rozpočtu výdavky na zabezpečenie prevádzky
mestského úradu,

činnosti matriky, spoločného obecného úradu, materských škôl,

opatrovateľskej sluţby, výdavky na energie, na odvoz odpadov, údrţbu verejnej zelene,
verejné osvetlenie, pozemné komunikácie, čistenie verejného priestranstva, nakladanie
s komunálnym odpadom,

na

zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na organizovanie

kultúrnych a športových podujatí, ... t. j. na činnosti, ktoré musí mesto zabezpečovať v zmysle
§ 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.

9

Kapitálové výdavky
Do tejto skupiny výdavkov

sa zahŕňajú výdavky na obstaranie hmotného

a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku – pozemkov,
budov, stavieb, strojov, prístrojov, dopravných prostriedkov, interiérového vybavenia,
telekomunikačnej a výpočtovej techniky, softvéru. Tieţ sem patria výdavky na projektové
dokumentácie, realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie.
Kapitálové výdavky rozpočtu pre r. 2014 boli MsZ schválené vo výške 676 884 €,
v priebehu roka boli úpravami navýšené na 3 164 019 €. Hlavnou príčinou navýšenia
kapitálového rozpočtu výdavkov bolo zakúpenie bytového domu z prostriedkov úveru ŠFRB
a z dotácie MDVaRR, príjem z EÚ a ŠR na projekty, presuny zostatkov min. rokov, presuny
prostriedkov z Rezervného fondu a MFRB. Výdavky kapitálového rozpočtu boli
k 31. 12. 2014 čerpané vo výške 2 953 509,70 €, čo činí 93,35% plnenie upraveného
rozpočtu.
Najvyšší kapitálový výdavok predstavovalo zakúpenie bytového domu na sídl. Ţitava
v celkovej hodnote 1 336 280 €. Na projekt „Modernizácia zdravotného strediska v meste
Vráble“ bolo v r. 2014 vynaloţených 651 105,68 €, na rekonštrukciu ciest, chodníkov
a parkovísk sa k 31. 12. 2014 minulo 315 560,60 €, na projekt „Dobudovanie kanalizácie
v mestskej časti Horný Ohaj“ - 290 411,03 €, na výstavbu infraštruktúry v rámci novej 32 b. j.
– 107 189,41 €.
Na futbalový štadión vo Vrábľoch bol zakúpený trávny traktor (3 490 €) a bolo
postavené WC pre divákov (9 786,36 €). Na ihrisku v mestskej časti Horný Ohaj pribudla
nová kosačka (1 950 €), boli tu rozšírené moţnosti parkovania (8 933,03 €) a vybudované
zábradlie (2 932,50 €). Na ihrisku v mestskej časti Dyčka bola pripravená projektová
dokumentácia na stavbu kabíny (344,91 €) a zakúpený betón (1 199 €).
V kultúrnom dome v mestskej časti Horný Ohaj bol odstránený havarijný stav
kanalizácie - prelomenie potrubia (2 700 €) a bola vypracovaná projektová dokumentácia
na rozšírenie parkovacích miest v okolí kultúrneho domu (1 680 €).
V areáli priemyselného parku boli vykonané práce na odstránení havarijného stavu
splaškovej kanalizácie - uloţenie chráničky s monitoringom kanalizácie pod účelovou
komunikáciou (4 370,76 €). Ďalej boli vyrobené a osadené 3 ks záchytných košov
do prečerpávacích staníc v priemyselnom parku vo Vrábľoch (2 550,24 €).
Na cintoríne vo Vrábľoch a v mestskej časti Horný Ohaj boli zrekonštruované
vodovody (2 983,30 €), do kaplnky v Hornom Ohaji bol zakúpený liaty zvon (2 000 €), bol tu
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osadený pamätník padlých (2 978 €) a vypracovaná projektová dokumentácia na osadenie
odvodňovacích rigol.
V budove neziskovej organizácie Societa boli vykonané stavebné úpravy pre Denný
stacionár (39 314,69 €), na ul. 1. Mája bola vypracovaná projektová dokumentácia
na kanalizáciu (3 155,17 €), na sídliskách Lúky a Kaška boli postavené stanoviská
na kontajnery (49 500 €), detské ihriská boli osadené na sídl. Kaška (2 000 €), v parku kpt.
Nálepku (2 000 €) a na Okruţnej ul. (3 400 €), súbor drevených lavičiek (2 400 €) bol
rozmiestnený v centre mesta.
Na Gešiho majeri bolo zrealizované osvetlenie autobusovej zastávky (1 494,08 €)
a vybudované detské ihrisko (2 000 €).
V rámci vybavenia mestského úradu bo zakúpený laminátor (223,44 €) a software
na mailserver (6 008,59 €).
V r. 2014 sa investovalo aj do školských objektov – na ZŠ Levická bola vybudovaná
prírodovedná učebňa (6 349,86 €), v areáli základných škôl bolo rozšírené parkovisko
(1 976,81 €), v ZŠ s MŠ Lúky boli prevedené stavebné úpravy, ktorými sa priestory MŠ
zväčšili o jednu triedu (7 173,10 €), do jedálne v MŠ Lúky bol zakúpený elektrický sporák
(3 730,80 €), do MŠ Lúky a MŠ Hlavná pribudli nové interaktívne tabule (6 102 €).
3.3. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu (mesto + RO)
Výdavková časť rozpočtu pozostáva zo 16 programov, v rámci ktorých sú výdavky
realizované. Celkové plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta spolu s rozpočtovými
organizáciami bolo vo výške 8 368 483,97 €, čo predstavuje 95% upraveného rozpočtu.
Najviac výdavkov sa čerpalo v programe 9. Vzdelávanie – 2 546 647,40 €. Program bol
splnený na 99% upraveného rozpočtu. Výdavky v tomto programe boli pouţité
na zabezpečenie činnosti materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy,
školských klubov, jedální, reedukačného centra, špeciálno – pedagogického poradenstva
a školského úradu. Z programu Vzdelávanie bolo najviac výdavkov vynakladaných v rámci
podprogramu 9.3. Základné školy – 1 814 281,91 €, čo predstavuje 71% celkového rozpočtu
určeného na školstvo.
Naopak najmenej rozpočtovaných a skutočne vynaloţených prostriedkov bolo v rámci
programu 8. Doprava, konkrétne príspevok mesta na verejnú dopravu vyplývajúci zo zmluvy
so spoločnosťou Veolia transport Nitra, a.s. a údrţba autobusových čakární. Ostatné výdavky
súvisiace s rekonštrukciou a údrţbou ciest a chodníkov, so zimnou údrţbou, s dopravným
značením boli rozpočtované v programe 7. Komunikácie. Čerpanie rozpočtu v tomto
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programe bolo v objeme 516 603,66 €, čo predstavuje 96% plnenie upraveného rozpočtu.
Najviac výdavkov bolo pouţitých v rámci prvku 7.1 Cesty a chodníky, z toho bolo
na výstavbu a rekonštrukciu ciest a chodníkov vynaloţených aţ 59% všetkých výdavkov
vynaloţených v tomto podprograme.
V r. 2014 bolo na program 1. Plánovanie, manaţment, kontrola vynaloţených 172 377,56
€ čo predstavuje 92% plnenie oproti upravenému rozpočtu. Aţ 63 % z celkových pouţitých
výdavkov v programe 1. bolo vynaloţených na podprogram 1.1. Manaţment mesta. Výdavky
z tohto podprogramu boli pouţité na zabezpečenie činnosti primátora, zástupcu primátora,
poslancov MsZ a členov komisií.
Program 2. Propagácia a marketing zahŕňa výdavky pouţité na propagačné aktivity
reprezentujúce mesto Vráble. V r. 2014 bolo na tento program vynaloţených 61 725,74 € čo
predstavuje 88% plnenie upraveného rozpočtu. Najviac výdavkov bolo čerpaných v rámci
prvku 2.1. Informovanosť o meste, z ktorého bolo 61% pouţitých na tlač dvojtýţdenníka
Naše Vráble, mzdu a reţijné náklady novinárky.
Cieľom programu 3. Interné sluţby je maximálne efektná samospráva. V r. 2014 bolo
v rámci tohto programu pouţitých 308 408,52 € program bol splnený na 83% upraveného
rozpočtu. Najviac výdavkov bolo vynaloţených na podprogram 3.3. Správa majetku mesta,
v rámci ktorého je zabezpečované nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta,
s jeho poistením a správou.
Plnenie výdavkov v programe 4. Sluţby občanom bolo v r. 2014 v objeme
97 484,61 €,

teda 101% upraveného rozpočtu.

Najvyššie výdavky boli realizované

v podprograme 4.3. Spoločný obecný úrad, pričom boli vynaloţené na mzdové a ostatné
náklady preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania a pozemných
komunikácií. Z programu 4. bolo 12 694,33 € pouţitých v rámci transferov na podporu
občianskych zdruţení a spoločenských aktivít.
Hlavným zámerom programu 5. Bezpečnosť je ochrana majetku a ţivotného prostredia.
Celkové výdavky vo výške 252 146,35 € boli vynaloţené na hliadkovanie, prevenciu,
kamerový systém, civilnú a protipoţiarnu ochranu, na verejné osvetlenie, odchyt
nebezpečných zvierat, či zber exkrementov z verejných priestranstiev. Aţ 64% výdavkov
v programe 5. bolo pouţitých v rámci podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť.
V programe 6. Odpadové hospodárstvo

sa v priebehu roka realizovali výdavky

na zabezpečenie zberu, vývozu, zneškodňovanie a separáciu odpadu, ale aj výdavky spojené
s nakladaním s odpadovými vodami. Skutočné plnenie výdavkov v rámci tohto programu
bolo k 31. 12. 2014 vo výške 633 709,26 €, čo činí 96% upravených výdavkov. V r. 2014
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prebiehala realizácia úhrady faktúr za projekt „Dobudovanie kanalizácie mesta Vráble
v mestskej časti Horný Ohaj“, výdavky boli čerpané v rámci podprogramu 6.2. Separácia
odpadu.
Z programu 10. Šport boli financované športové a telovýchovné akcie, športová
infraštruktúra a administratíva, ale aj transfery na podporu športu v meste Vráble.
Z celkových výdavkov 211 888,98 € bolo 52 % pouţitých na zabezpečenie športovej
infraštruktúry, t. j. na úhradu faktúr za energie, správu a údrţbu športových a telovýchovných
zariadení a 40% na transfery pre športové organizácie.
V rámci programu 11. Kultúra boli zorganizované viaceré kultúrne podujatia, bola
zabezpečená kultúrna infraštruktúra, administratíva a starostlivosť o kultúrne pamiatky, boli
poskytnuté transfery na podporu kultúry v meste. Z celkových výdavkov vo výške
243 200,24 € bolo 61 % vynaloţených na zabezpečenie plynulého chodu mestskej kniţnice,
kina, kultúrnych domov, ihriska na ul. 1. Mája a Archívu vín.
V programe 12. Prostredie pre ţivot boli rozpočtované výdavky na realizáciu starostlivosti
o verejné priestranstvá, detské ihriská, parky a cintoríny. V r. 2014 bol plánovaný rozpočet
čerpaný v objeme 92% upraveného rozpočtu. Aţ 59 % z celkových výdavkov bolo pouţitých
na podprogram 12.1. Verejné priestranstvá. V rámci tohto podprogramu boli hradené výdavky
súvisiace s údrţbou, výsadbou a výrubom verejnej zelene, s kosením cestnej zelene
a s činnosťou aktivačných pracovníkov.
Program 13. Sociálne sluţby obsahuje výdavky na zaistenie komplexnej starostlivosti
o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, starých občanov a rodiny s deťmi. Upravený
rozpočet vo výške 226 014 € bol splnený na 56%. Dôvodom nízkeho plnenia rozpočtovaných
finančných prostriedkov je zatiaľ nečerpaná rezerva na spolufinancovanie Domova sociálnych
sluţieb

vo výške 70 000 €. Najviac výdavkov bolo vynaloţených v podprograme 13.2

Opatrovateľská sluţba, v rámci ktorej bolo 54% výdavkov určených na Denný stacionár.
Z programu 14. Bývanie boli financované výdavky na energie, správu, rekonštrukcie
a údrţbu nájomných a sociálnych bytov a bytov v SVB,

vrátenie preplatkov nájomcom

a poistenie nehnuteľností. Aţ 94% všetkých skutočných výdavkov bolo pouţitých
na zakúpenie novej 32 bytovej jednotky na sídl. Ţitava, ktoré boli rozpočtované v rámci prvku
14.1.4.
Zámerom

programu

15.

Zdravotníctvo

je

vytvorenie

kvalitných

podmienok

na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Z celkových plánovaných výdavkov v programe 15.
bolo skutočne vyčerpaných 99%. Najviac výdavkov v rámci tohto programu bolo
vynaloţených na realizáciu projektu „Modernizácia zdravotného strediska v meste Vráble“
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spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Ostatné finančné prostriedky
boli pouţité úhradu výdavkov na správu, údrţbu, energie a mzdy zamestnancov mesta
v zdravotníckych zariadeniach (upratovačky, kurič) – Poliklinika Moravská ulica, Poliklinika
kpt. Nálepku.
V programe 16. Administratíva boli v r. 2014 realizované výdavky v objeme
828 335,29 €. Mzdové výdavky nepriradené k iným programom tvorili 72% výdavkov
realizovaných v tomto programe. Výdavky na dlhovú sluţbu predstavovali 160 843,28 €.
Výdavky na ostatnú administratívu (stravovanie zamestnancov, telefónne a poštové poplatky,
kancelársky materiál...) tvorili 73 494,71 €, čo tvorí 9% všetkých výdavkov v rámci
programu 16.
4. Stav a vývoj dlhu
V r. 2009 bol mestu poskytnutý úver na kúpu Archívu vín, v r. 2010 bol tento úver
spojený s investičným úverom v celkovej výške 761 201,55 € s dátumom splatnosti
4. 1. 2019. Dodatkom č. 5 zo dňa 13. 1. 2014 bol podpísaný odklad splátok tohto úveru.
Zostatok nesplatenej istiny k 31. 12. 2014 bol vykázaný vo výške 445 441,55 €.
V r. 2009 bol mestu poskytnutý investičný úver v celkovej výške 1 000 000 €.
Zostatok nesplatenej istiny k 31. 12. 2014 bol vykázaný vo výške 779 140 €. Aj pri tomto
úvere bol Dodatkom č. 5 podpísaný odklad splátok na r. 2014.
V r. 2012 bol mestu poskytnutý účelový úver z Československej obchodnej banky, a.s.
v celkovej výške 300 000 €, ktorý bol Dodatkom č. 1 neskôr upravený na výšku 259 995 €
s dátumom splatnosti 23. 12. 2021. Rozpočet mesta bol v r. 2014 zaťaţený splátkami tohto
úveru v celkovej výške 30 000 €.
V r. 2013 začalo mesto čerpať účelový úver zo Všeobecnej úverovej banky určený
na rozvoj investičných aktivít v celkovej výške 400 000 €. K 31. 12. 2013 bolo skutočne
vyčerpaných 303 279,37 €. Zvyšných 96 720,33 € bolo dočerpaných v priebehu r. 2014.
Mesto začne splácať istinu tohto úveru od r. 2015, výdavky na splácanie úrokov tvorili
v r. 2014 čiastku 6 692,21 €.
V r. 2014 bola podpísaná zmluva o poskytnutí investičného úveru zo Všeobecnej
úverovej banky v celkovej výške 350 000 €. Ku koncu roka 2014 bolo z toho úveru skutočne
vyčerpaných 318 149,47 €. Výdavky na splácanie úrokov predstavovali čiastku 2 310, 38 €.
V tomto

roku bol

tieţ

mestu

poskytnutý krátkodobý kontokorentný úver

na financovanie prechodného nedostatku peňaţných prostriedkov výške 165 000 €
so splatnosťou 29. 12. 2014.
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Mesto Vráble čerpá úvery aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V r. 1998 poskytol
ŠFRB úver na výstavbu bytového domu B5. Úver sa spláca podľa splátkového kalendára,
v r. 2014 bol rozpočet mesta zaťaţený splátkami tohto úveru vo výške 3 701,35 €.
Od apríla 2003 mesto spláca úver na výstavbu bytových domov B6 a B7 poskytnutých
zo ŠFRB s dobou splatnosti 30 rokov. Výdavky na splácanie úveru v r. 2014 predstavovali
výšku 22 082,41 €.
Na výstavbu bytového domu s 18 nájomnými bytmi na sídlisku Ţitava poskytol ŠFRB
strednodobý úver. V r. 2014 bol rozpočet mesta zaťaţený splátkami tohto úveru vo výške
12 721,67 €.
V r. 2014 dostalo mesto úver zo ŠFRB na obstaranie 32 bytovej jednotky na sídl.
Ţitava v celkovej výške 801 770 € so splatnosťou v r. 2054. Rozpočet mesta bol v r. 2014
zaťaţený splátkami istina + úrok tohto úveru v celkovej výške 5 510, 28 €.

5. Spoločný stavebný úrad so sídlom vo Vrábľoch
Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu bola medzi Mestom Vráble a 13
obcami (Čifáre, Telince, Melek, Ţitavce, Lúčnica nad Ţitavou, Paňa, Nová Ves nad Ţitavou,
Veľké Chyndice, Malé Chyndice, Klasov, Babindol, Tajná, Vinodol) podpísaná dňa
28. 1. 2003. Predmetom zmluvy bolo zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy
v zmysle § 2 zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých orgánov štátnej správy na obce
a vyššie územné celky. V r. 2006 k zmluve pristúpila obec Červený Hrádok a v r. 2008 obec
Slepčany. S účinnosťou od 1. 1. 2013 k predmetnej zmluve pristúpili obce Čierne Kľačany,
Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Slepčany, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany
a Volkovce. K 31. 12. 2014 mal Spoločný stavebný úrad so sídlom vo Vrábľoch 24 členov.
Rozpočet SOÚ pre r. 2014
a) Príjmy
Členské SOÚ

13 773,90 €

Dotácia na stavebné konanie

24 043,29 €

Dotácia na pozemné komunikácie

1 116,88 €

Správne poplatky

8 523,38 €

Príjmy spolu

47 457,45 €

b) Výdavky spolu

47 457,45 €
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Príjmy rozpočtu SOÚ boli tvorené členským príspevkom obcí (0,60 €/obyv.),
dotáciami MDVaRR na prenesené kompetencie v oblasti stavebného konania (0,93 €/obyv.)
a pozemných komunikácií (0,432 €/obyv.) a príjmom zo správnych poplatkov. Upravený
rozpočet výdavkov SOÚ vo výške 47 082 € bol k 31. 12. 2014 čerpaný na 100,80%.
Počet vykonaných úkonov SOÚ za jednotlivé obce v r. 2014:
Počet vykonaných úkonov za r. 2014

Obec
Babindol

28

Červený Hrádok

14

Čierne Kľačany

51

Čifáre

31

Klasov

79

Lúčnica nad Źitavou

47

Malé Vozokany

9

Malé Chyndice

4

Melek

26

Nemčiňany

29

Nevidzany

23

Nová Ves nad Ţitavou

15

Paňa

20

Slepčany

37

Tajná

20

Telince

13

Tesárske Mlyňany

63

Veľké Chyndice

2

Veľké Vozokany

7

Vieska nad Ţitavou

11

Vinodol

54

Volkovce

23

Vráble

373

Ţitavce

52
SPOLU

1 031

Pozn.: výkonom sa rozumie územné, stavebné, kolaudačné a priestupkové konanie, zmeny
uţívania stavieb, štátny stavebný dohľad a ohlásenia stavebných úprav
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