Vyhodnotenie rozpočtu mesta Piešťany za rok 2008 - záverečný účet
Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia mesta k 31.12.2008
I.
Výsledok hospodárenia mesta Piešťany zistený podľa § 2 písm. b) a c) a podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
je schodok
v sume

- 10 340 403, 14 Sk

Po pripočítaní finančných prostriedkov vrátených do ŠR SR
v sume

14 643,62 Sk

je celková výška schodku

v sume

- 10 355 046,76 Sk

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany zostatok finančných operácií
v

sume

42 431 673, 04 Sk

a usporiadanie zostatku finančných operácií rozdeľuje nasledovne:
sumu

10 355 046 ,76 Sk

na úhradu schodku rozpočtu za rok 2008
Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku
rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie
mesta za rok 2008 skončilo so schodkom, mesto tieto prostriedky usporiada zo zostatku
finančných operácií takto:
sumu

964 071,00 Sk recyklačný fond – výdavok účelovo viazaný / separovaný zber/

sumu

13 330,00 Sk

náhradná výsadba stromov – výdavok účelovo viazaný

sumu

300 00,00 Sk

dotácia z MF SR na opravu stavačov kolkov- výdavok účelovo
viazaný

sumu

272 600,00 Sk dotácia z MŠ SR na športovú hokejovú triedu na ZŠ Brezová –
výdavok účelovo viazaný
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sumu
sumu

7 326,00 Sk zadržané rodinné prídavky – výdavok účelovo viazaný
23 782,00 Sk dopravné pre deti v hmotnej núdzi – výdavok účelovo viazaný

Zostatok finančných operácií po usporiadaní

v sume

30 495 517,28 Sk
schvaľuje použiť nasledovne:

600 000,00 Sk
941 000,00 Sk
250 000,00 Sk
41 599,31 Sk
4 295 154,26 Sk
325 059,00 Sk
94 782,29 Sk
670 000,00 Sk
546 195,00 Sk
30 956,00 Sk
9 973 000,00 Sk
12 727 771 42,Sk

Generel dopravy ( preklz z roku 2008)
PD k stavebnému konaniu Kolonádový most (preklz z roku
2008)
PD Sad Andreja Kmeťa ( preklz z roku 2008)
dokončenie reko rozvodov ZŠ Holubyho ( preklz z roku 2008)
Kolokruh I. etapa – dokončenie inv. Akcie ( preklz z roku 2008)
Osvetlenie futbalového štadióna ( preklz z roku 2008)
Interiér podkrovia MsÚ (preklz z roku 2008)
reko soc. zariadení na ZŠ Vajanského ( preklz z roku 2008)
Multifunkčné ihriská – dokončenie inv. akcie
Plynová prípojka Staničná ulica ( preklz z roku 2008)
suma zapracovaná na krytie kapitálového rozpočtu pri tvorbe
rozpočtu na rok 2009
použiť na kapitálové výdavky v priebehu roka 2009

II.
V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
vznikol mestu Piešťany schodok rozpočtu v sume
-10 340 403 14 Sk
pričom: bežný rozpočet je prebytkový
47 092 890,50 Sk
kapitálový rozpočet je schodkový
- 57 433 293,64 Sk
Mesto Piešťany nebude za rok 2008 tvoriť rezervný fond, pretože výsledok rozpočtu pre
tvorbu rezervného fondu mesta Piešťany za rok 2008 – t.j. rozdiel bežného a kapitálového
rozpočtu je schodkový.
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