
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V TREBIŠOVE 
 

 

 

223/2020 

U Z N E S E N I E  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TREBIŠOVE 

 

zo 14. zasadnutia                    zo dňa 15. 06. 2020 

 

 

K bodu č.: 9 

Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2019 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

A/ berie na vedomie 
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  

 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta 

 

B/ schvaľuje 
a) Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2019 a celoročné hospodárenie mesta Trebišov za rok 

2019 bez výhrad 

 

b) Rozdelenie zostatku upraveného prebytku hospodárenia mesta vo výške 2 290 815,21 EUR  

takto: 

            V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce 

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú:  

 

1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  369 684,10  EUR, a to na:  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume            146 986,05 EUR 

- dotácia na stravu  1,20 EUR školské zariadenia RO, cudzie               116 553,60 EUR 

- dotácie školské zariadenia projekty  v sume                                99 697,20 EUR 

- dotácia mestský útulok v sume                                            1 745,22 EUR  

- dotácia sociálna sféra HN, RP v sume                                          1 553,18 EUR  

- dotácia prenesený výkon mzdy 12/2019 v sume                            3 148,85 EUR  

2. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 837 624,42 EUR, a to na: 

- dotácia na kamerový systém v sume                                                       35,18 EUR 

- dotácia rekonštrukcia areál vodných športov  v sume                          500 000,00 EUR 

- dotácia podpora rozvoja športu v sume                          45 250,00 EUR  

- dotácia zateplenie a revitalizácia MsKS v sume                      189 180,00 EUR 

- dotácia na rekonštrukciu športového štadióna v sume                       52 159,24 EUR  

- dotácia na rekonštrukciu osvetlenia priechodu pre chodcov v sume     11 000,00 EUR  

- dotácia na modernizáciu areálu mestského kúpaliska               40 000,00 EUR 



3. nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v sume 1 528,44  EUR (RO), 

4. nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume 5 029,71  EUR (RO), 

5. nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p. v sume 5 784,61 EUR,    

6. nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania 

podnikateľskej činnosti podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v sume 6 738,99 EUR,  

7.  nevyčerpané prostriedky za nájomné mestské byty v sume  15 242,54 EUR, 

8. nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania zábezpeky v sume 24 141,48 EUR 

(RO).  

 

c) Takto upravený zostatok zdrojov navrhujeme prideliť:  

-  do rezervného fondu vo výške 1 025 040,92 EUR,   

-  do fondu rozvoja bývania v sume 5 784,61 EUR.  

 

d) Hospodárenie príspevkových organizácií 

 

e) Usporiadanie hospodárenia príspevkových organizácií a to: 

- Mestský športový klub mládeže Trebišov – zisk za rok 2019 vo výške 1 907,55 EUR  

preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, 

- Technické služby mesta Trebišov -  strata  z hlavnej činnosti za rok 2019 vo výške -

128 886,46 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 22 578,05 EUR preúčtovať na 

účet 428 –  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  

 

f) Usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Trebišov z podnikateľskej činnosti – zisk vo 

výške 6 104,47 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov.   

 

C/ žiada  
prednostu mestského úradu zrealizovať zúčtovanie prerozdelenia záverečného účtu mesta 

Trebišov za rok 2019.   

          T: 30. 06. 2020 

          Z: prednosta MsÚ   

 

 

 

 

 

                                                                                                     PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

                                                                                                                 primátor  

 

Overovatelia: 

MUDr. Iveta Čeplíková      ............................................... 

 

Miroslav Davala                 ............................................... 


