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Dôvodová správa
Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá
Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2017 v zmysle zákona
o obecnom zriadení č 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Návrh na uznesenie
Mestská rada
Uznesenie č.
1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 30. 6. 2017.
2. odporúča – neodporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie
finančného plnenia rozpočtu 30. 6. 2017.

Mestské zastupiteľstvo
Uznesenie č.
1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 30. 6. 2017
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Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 30. 6. 2017
I.

Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 30. 6. 2017
Celkové príjmy:
- z toho : MF SR
: z predošlého roka
: z rozpočtu mesta
: z rozpočtu mesta – stravovanie
dôchodcov
: vlastné príjmy
: z ÚPSVaR-EÚ+ŠR
: sponzorské
Celkové výdavky:

981 860,00 €
480 000,00 €
136,15 €
15 500,00 €

Schodok rozpočtového hospodárenia:
Prebytok rozpočtového hospodárenia:

0,00 €
145 433,37 €

283,20 €
476 168,20 €
7 372,45 €
2 400,00 €
836 426,63 €

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 30. 6. 2017
Sociálny fond:

3 298,76 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza
Zostatky na bankových účtoch k 30. 6. 2017
 Výdavkový rozpočtový účet:
 Príjmový rozpočtový účet:
 Depozitný účet:
 Darovací účet:
 Účet sociálneho fondu:

118 132,43 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 298,76 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2017

VÝDAVKY

Bežný transfer zo ŠR na
r. 2017
Bežný transfer zo ŠR
nedočerpaná z r. 2016
Bežný transfer
z rozpočtu mesta
Dotácia na stravovanie
dôchodcov
Vlastné príjmy
Sponzorské príspevky
z ÚPSVaR-EÚ+ŠR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2017
1

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
k 30. 6. 2017
2

Poznámka

Rozdiel
(stĺ .1 – stĺ.2)

3

4

480 000,00

400 000,00

80 000,00

136,15

136,15

0,00

15 500,00

6 458,33

9 041,67

283,20

283,20

0,00

448 867,26
2 400,00
7 372,45

419 882,70
2 293,80
7 372,45

28 984,56
106,20
0,00
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Spolu
954 559,06
836 426,63
118 132,43
Zdroje poskytnutých finančných prostriedkov na financovanie zariadenia k 30. 6. 2017 dosiahli
sumu 954 559,06 Euro a tvorili ich: dotácia zo ŠR na ½ rok 2017, dotácia z rozpočtu mesta na
mzdy, dotácia z rozpočtu mesta na stravovanie dôchodcov, nedočerpaná dotácia zo ŠR z roku
2016, vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia za stravu, ubytovanie, zaopatrenie
v roku 2017, vlastné príjmy za stravu od cudzích stravníkov a zamestnancov, prijaté vlastné
príjmy ostatné, prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov, dotácia z ÚPSVaR –
z ESF na chránenú dielňu a dobrovoľnícku činnosť.
Dotácia zo ŠR je určená na financovanie bežnej prevádzky zariadenia a bola poskytnutá v sume
480 000,00 €. Z tejto dotácie je možné použiť finančné prostriedky len na dofinancovanie
rozdielu medzi výdavkami a vlastnými príjmami. To znamená, že na financovanie výdavkov
musíme prednostne použiť finančné prostriedky získane z vlastných príjmov a až potom na ich
dofinancovanie použiť štátnu dotáciu.

Plnenie príjmov + komentár
Príjmy:
Názov - ODDIEL
10201:
BEŽNÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
PRÍJMY
Členenie príjmov:
Názov - ODDIEL
10201:
PRÍJMY BEŽNÉ
200 Nedaňové príjmy
212 003 z prenajatých budov, priestorov
223001 za ubytovanie
223003 za stravovanie
292006 z náhrad poistného plnenia
292012 z dobropisov
300 Granty a transfery
311- granty ( sponzorské dary)
312001 – zo ŠR
312001 – z ÚPSVaR-chránená dielňa
312007- z rozpočtu mesta
312007- z rozpočtu mesta - na
stravovanie dôchodcov
454 - Nedočerpaná dotácia zo ŠR z r.
2016
PRÍJMY KAPITÁLOVÉ
PRÍJMY SPOLU

Rozpočet
2017
1 903 568,00
0,00
1 903 568,00
Rozpočet
2017

Skutočnosť
k 30. 6. 2017
981 860,00
0,00
981 860,00
Skutočnosť
k 30. 6. 2017

% plnenia

51,58
0,00
51,58

% plnenia

1 903 568,00
910 539,00
89,00
639 023,00
270 000,00
1 206,00
221,00
992 893,00
1 900,00
960 000 ,00
14 516,00
15 500,00
977,00

981 860,00
476 168,20
88,83
329 861,14
144 720,05
1 206,00
292,18
505 555,65
2 400,00
480 000,00
7 372,45
15 500,00
283,20

51,58
52,30
99,81
51,62
53,60
100,00
132,21
50,92
126,32
50,00
50,79
100,00
28,99

136,00

136,15

100,11

0,00
1 903 568,00

0,00
981 860,00

0,00
51,58

KOMENTÁR:
Príjmy zariadenia k 30. 6. 2017 dosiahli spolu sumu:
981 860,00 €
Vlastnými príjmami nášho zariadenia sú úhrady a poplatky klientov za poskytované služby a to
bývanie, stravovanie a zaopatrenie, úhrady za stravu cudzím stravníkom a zamestnanom zariadenia,
prijaté vlastné príjmy ostatné ( prenájom priestorov, dobropisy, vratky....), prijaté dobrovoľné
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príspevky od darcov a sponzorov, dotácia z ÚPSVaR – z ESF na chránenú dielňu a dobrovoľnícku
činnosť.
ktoré tvoria:
A/ BEŽNÉ PRÍJMY:
1. 200 - Nedaňové príjmy: vlastné príjmy spolu v sume :
476 168,20 €
( uvedené z výkazu FIN 1-12 k 30. 6. 2017, časť I. Bežný rozpočet 1.1 Príjmy ),
ktoré tvoria:
kat 212 príjmy z vlastníctva :
88,83 €
212 003 – príjmy z prenajatých budov, priestorov.....
88,83 €
kat 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb:
474 581,19 €
223003 – príjmy za ubytovanie, odkázanosť
329 861,14 €
223001 – príjmy za stravovanie
144 720,05 €
Denne sa v zariadení varí priemerne 300-320 obedov. Ubytovacia kapacita je počas celého
roka plne využívaná.
kat 292 ostatné príjmy:
292 006 – príjmy z náhrad poistného plnenia
292 012 – príjmy z dobropisov

1 498,18 €
1 206,00 €
292,18 €

Príjmy zariadenia vždy ku koncu mesiaca poukazujeme z príjmového rozpočtového účtu na
účet zriaďovateľa a zároveň požiadame o ich prevod od zriaďovateľa na náš výdavkový
rozpočtový účet a následne ich čerpáme na financovanie výdavkov.
Z vlastných príjmov bolo k 30. 6. 2017, zo sumy 981 860,00 €, od zriaďovateľa vrátené
zariadeniu na výdavkový rozpočtový účet spolu 954 559,06 € ( 954 048,66 € z príjmov na
PRU z r. 2017 a 510,40 € z príjmov na PRU z r. 2016) .
Z prijatých vlastných príjmov na príjmovom rozpočtovom účte k 30.6.2017, neboli k 30. 6.
2017 od zriaďovateľa vrátené prostriedky na náš výdavkový rozpočtový účet v sume:
27 811,34 €.
Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 30. 6. 2017 sme
naplnili na 52,30 %.
2. 300 – Granty a transfery spolu v sume:
505 555,65 €
Kat. 311 – Granty:
2 400,00 €
- prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov
( uvedené z výkazu FIN 1-12 k 30. 6. 2017, časť I. Bežný rozpočet 1.1 Príjmy )
Kat. 312 – Transfery v rámci verejnej správy
503 155,65 €
312001 - transfer zo ŠR
480 000,00 €
Z týchto dotácií sme financovali bežné výdavky obidvoch stredísk na Ul. Okáľa,
a Ul. Rázusa. Dotácia bola čerpaná na dofinancovanie rozdielu medzi vlastnými
príjmami a výdavkami.
K 30. 6. 2017 sme z tejto dotácie vyčerpali sumu: 400 000,00 €.
312001 - ÚPSVaR - chránená dielňa
7 372,45 €
( uvedené z výkazu FIN 1-12 k 30. 6. 2017, časť I. Bežný rozpočet 1.1 Príjmy )
312007 - z rozpočtu zriaďovateľa
15 500,00 €
312007 - z rozpočtu zriaďovateľa na stravu dôchodcov
283,20 €
Celkovo plánovaný rozpočet grantov a transferov k 30. 6. 2017 sme naplnili na 50,92 %.
3. 454 – Nedočerpaná dotácia zo ŠR z roku 2016 spolu v sume:
136,15 €
Nedočerpanú dotáciu zo ŠR za rok 2016 sme v zmysle zákona vyčerpali k 31. 3. 2017 v plnej
sume.
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Plnenie výdavkov + komentár
Výdavky:
Názov - ODDIEL
10201:
BEŽNÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
VÝDAVKY SPOLU

Rozpočet
2017
1 903 568,00
0,00
1 903 568,00

Skutočnosť
K 30. 6. 2017
836 426,63
0,00
836 426,63

%
plnenia
43,94
0,00
43,94

Členenie výdavkov:
Názov - ODDIEL
10201:
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet
2017
1 903 568,00

Skutočnosť
K 30. 6. 2017
836 426,63

%
plnenia
43,94

1 031 838,00

419 540,62

40,66

620 - Poistné a príspevky do poisťovní

360 620,00

143 938,54

39,91

630 - Tovary a služby
632 - Energie, voda, komunikácie
632001 - Energie
632002 - Vodné, stočné
632003 - Poštové služby a telekomunikač. služby
633 - Materiál a služby
633001 - Interiérové vybavenie
633002 - Výpočtová technika
633003 - Výpočtová technika
633004 - Prevádzkové stroje, prístr.,zar....
633006 - Všeobecný materiál
633009 - Knihy, noviny, časopisy
633010 - Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky
633011 - Potraviny
633015 - Palivá ako zdroj energie
633016 - Reprezentačné
634 - Dopravné
634001 - Palivá, mazivá, oleje, kvapaliny
634002- Servis, údržba, opravy ....
634003- Poistenie
634005- Karty, známky, poplatky
635 - Rutinná a štandardná údržba
635001- Interiérového vybavenia
635002 - Výpočtovej techniky
635003 - Telekomunikačnej techniky
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov
635006 – Budov, objektov, alebo ich častí
635009 - Softvér
637 - Služby
637001 - Školenia, kurzy, semináre
637004 - Všeobecné služby
637012 - Poplatky a odvody
637015 - Poistné
637016 - Prídel do sociálneho fondu

507 110,00
215 300,00
169 300,00
41 400,00
5 000,00
233 914,00
2 933,00
500,00
0,00
800,00
34 839,00
100,00
8 000,00
186 577,00
0,00
165,00
2 760,00
1 000,00
1 060,00
700,00
0,00
6 127,00
0,00
100,00
1206,00
2 321,00
2 500,00
0,00
49 009,00
200,00
33 541,00
1 400,00
3 168,00
8 500,00

267 676,42
120 301,54
95 651,67
22 162,16
2 487,71
113 061,89
3 262,57
200,03
0,89
269,19
18 450,74
0,00
3 140,67
87 715,78
22,02
0,00
3 344,70
729,32
2 605,38
0,00
10,00
5 185,88
23,94
0,00
1206,00
1 978,57
1 937,37
40,00
25 782,41
50,00
8 941,60
970,11
3 180,97
3 835,73

52,78
55,88
56,50
54,05
49,75
48,33
111,24
40,01
0,00
33,65
52,96
0,00
39,26
47,01
0,00
0,00
121,18
72,93
245,79
0,00
0,00
84,64
0,00
0,00
100,00
85,25
77,49
0,00
52,61
25,00
26,66
69,29
100,41
45,13

610 - Mzdy, platy a OOV
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637027 - Odmeny zamestnancom
mimopracovného pomeru
637030 - Preddavky na rozpočtové výdavky
637035 – Dane, poplatky za komunálny odpad

2 200,00

140,00

6,36

0,00
0,00

964,51
7 699,49

0,00
0,00

640 –Bežné transfery
642 - Transfery jednotlivcom....
642012 - Na odstupné
642013 - Na odchodné
642015 - Na nemocenské dávky

4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00

5 271,05
5 271,05
2 569,00
986,00
1 716,05

131,78
131,78
0,00
0,00
42,90

0,00

0,00

0,00

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
KOMENTÁR:
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY
Schválený rozpočet
Čerpanie
Plnenie:

1 903 568,00 €
836 426,63 €
43,94 %

V čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2017 nie je zahrnuté čerpanie za mesiac jún 2017 – vyplatenie a
zúčtovanie miezd: položky: 610 - mzdy, platy a OOV, 620 - poistné a príspevky do poisťovní,
637016 - tvorba SF, 637027 – odmeny zamestnancom mimo PP, 642 - Čerpanie PN, odstupné,
odchodné. Čerpanie rozpočtu sa prejaví až v mesiaci júl 2017 pri vyúčtovaní a vyplatení miezd
za jún 2017.
Z uvedeného dôvodu je čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2017 nižšie v %, čo skresľuje skutočnosť.
PREHĽAD ČERPANIA ROZPOČTU PODĽA JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRII
Kategória 610- Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV .
Nakoľko v termíne k 30. 6. 2017 nebolo zrealizované vyplatenie miezd za mesiac jún/2017,
vykazujeme na tejto položke nižšie čerpanie. Po jeho zúčtovaní bude plnenie za prvý polrok
dosahovať plánovanú výšku.
Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. Zamestnanci jedálne pracujú
v dvojzmennej prevádzke a zamestnanci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. V roku 2017
je vyššie čerpanie rozpočtu oproti roku 2016 z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov od 1. 1.
2017.
Kategória 620 - Poistné s príspevok do poisťovní
Čerpanie v tejto kapitole je odvodené od čerpania rozpočtu v kapitole 610 – mzdy, platy ...
a položke 642 – odstupné a odchodné ... Nakoľko v termíne k 30. 6. 2017 nebolo zrealizované
vyplatenie miezd a odvodov za mesiac jún/2017, vykazujeme na tejto položke nižšie čerpanie. Po
jeho zúčtovaní bude plnenie za prvý polrok dosahovať plánovanú výšku.
Kategória 630 – Tovary a služby
Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie na 52,78 % z rozpočtu.
Čerpanie rozpočtu bolo mierne prekročené oproti plánovanému rozpočtu.
Nakoľko v termíne k 30. 6. 2017 nebolo zrealizované vyplatenie miezd za mesiac jún/2017,
nevykazujeme na tejto položke čerpanie tvorby SF a odmeny pracovníkom mimo pracovného
pomeru za mesiac 6/2017, čo skresľuje skutočné čerpanie k 30. 6. 2017.
Najviac finančných prostriedkov bolo vynaložených na nákup interiérového vybavenia, kedy bolo
nutné vybavenie nakúpiť už k 30.6.2017, čo sa prejavilo na vyššom čerpaní v % na tejto položke.
Čerpanie na energie tiež presiahlo plánovaný rozpočet k 30.6.2017, na základe platných cien od
1.1.2017.
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Ďalšie výrazne čerpanie sa prejavilo vo výdavkoch na opravy a údržbu služobných motorových
vozidiel, kedy museli byť vykonané nutné opravy z dôvodu poruchovosti a opotrebenia a pre
potreby denného chodu prevádzky.
Ďalšími nevyhnutnými výdavkami pre chod zariadenia bolo čerpanie na položke 635 - údržbu
a opravy budov, zariadení pre nevyhnutné opravy dôležité na každodenný chod zariadenia a pre
klientov.
Prehľad čerpania na jednotlivých položkách:
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie
Čerpanie na tejto položke dosiahlo plnenie 55,88 % z rozpočtu.
Rozpočet je mierne prekročený z plánovaného predpokladu čerpania.
Náklady a čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2017 oproti rovnakému obdobiu roku 2016 výrazne stúpli,
z dôvodu dlhšieho vykurovacieho obdobia a navýšenia cien energií od 1. 1. 2017
Položka 633 – Tovary a služby
Čerpanie rozpočtu na tejto položke dosiahlo plnenie 48,33 % z rozpočtu .
Rozpočet sme čerpali podľa približne očakávaného predpokladu.
Zvýšené požiadavky a náklady boli na položke 633001 - Interiérové vybavenie pre klientov, kedy
bolo nutné zakúpiť aspoň časť vybavenia nevyhnutného pre ich potreby a potreby zariadenia,
z dôvodu havarijných stavov starého vybavenia, čo predstavuje prečerpanie z celkového
plánovaného rozpočtu a to 111,24 %.
Položka 634 – Dopravné
Čerpanie rozpočtu na tejto položke dosiahlo plnenie 121,18 % z rozpočtu .
Čerpanie rozpočtu na tejto položke už k 30.6.2017 prekročilo rozpočet na celý rok.
Vyššie náklady boli z dôvodu nepredvídateľných opráv služobných vozidiel a vyšších nákladov na
opravu a údržbu z dôvodu poruchovosti. Najvyššie náklady na opravy si vyžadovalo vozidlo
Renault Scenic, ktorým vozíme denne stravu a štartujeme niekoľko krát denne a hlavne v zime sa
nemá čas ani zahriať na prevádzkovú teplotu, čím sa prejavuje vyššia poruchovosť. Poruchovosť
vozidla prekročila únosnú mieru. Vyššie nutné výdavky z dôvodu poruchy boli k 30.6.2017
vynaložené aj na najvyťaženejšie služobné vozidlo Volkswagen Sharan.
Údržby služobných vozidiel museli byť realizované z dôvodu nepretržitého chodu prevádzky.
K 30. 6. 2017 boli z dôvodu havarijných stavov služobných vozidiel objednané ďalšie nevyhnutné
opravy, ktoré budú uhradené v priebehu júla 2017.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba.
Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 84,64 % plnenie z rozpočtu.
Pre rok 2017 sme rozpočtovali finančné prostriedky na rekonštrukciu a údržbu telekomunikačnej
techniky, prevádzkových strojov, budov a objektov zariadenia. K 30. 6. 2017 museli byť z dôvodu
chodu prevádzky realizované nevyhnutné opravy na viacerých zariadeniach na základe havarijného
stavu zariadení. Z dôvodu havarijného stavu výťahu v prevádzke na Ul. Rázusa, na základe jeho
častej nefunkčnosti a poruchovosti a zo správy revízneho technika, je plánovaná v druhej polovici
roku 2017 nutná výmena neopraviteľných komponentov, čo bude predstavovať sumu 8770 €.
Výťah musí prejsť v r. 2017 aj opakovanou úradnou skúškou. Údržba je nevyhnutná pre
zabezpečenie dennej plynulej prevádzky z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia a pre potreby
klientov, zamestnancov a zdravotnej služby.....
Na ostatné drobné opravy a údržbu budov a prevádzkového vybavenia boli finančné prostriedky
zahrnuté v rámci rozpočtovania v miere potrebnej na chod prevádzky.
Položka 637 – ostatné tovary a služby:
Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 52,61 % z rozpočtu.
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V druhom polroku je plánované vyššie čerpanie rozpočtu z dôvodu povinnej revízie
elektroinštalácie, bleskozvodov, elektrických zariadení ako aj povinnej opakovanej úradnej skúške
výťahu. Tieto výdavky sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia bezproblémového chodu zariadenia.
Na tejto položke tiež vykazujeme platby na úhradu ročného poistného, ročného poplatku za
komunálny odpad takže plnenie je už v prvom polroku 100 %-tné.
640 –Bežné transfery
642 - Transfery jednotlivcom....
Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 131,78 % z rozpočtu.
Čerpanie rozpočtu na tejto položke už k 30.6.2017 prekročilo rozpočet na celý rok.
K 30.06.2017 boli nepredpokladateľné zvýšené výdavky a čerpanie rozpočtu na transferoch na
odstupné, z dôvodu ukončenia pracovného pomeru viacerých zamestnancov po dlhodobej PN zo
zdravotných dôvodov a na odchodné, kedy bolo preplatené odchodné zamestnancovi pri odchode
do dôchodku.
Z uvedených dôvodov bolo čerpanie k 30.06.2017 prekročené.
Do konca roku 2017 predpokladáme ďalšie vyššie výdavky na transfery - vyplatenie odstupného
ďalším zamestnancom, ktorý sú na dlhodobej PN z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu v dôsledku
pracovnej záťaže organizmu.
700 – Kapitálové výdavky
Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2017 navykazujeme.
V. Pohľadávky a záväzky
1. Pohľadávky
Stav pohľadávok k 30. 6. 2017 predstavuje sumu 2 740,34 €
Jedná sa o nasledovné pohľadávky:
1. Účet 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí...
1 977,21 €
Jedná sa o pohľadávky z dôvodu nedoplatkov klientov za poskytnuté služby.
2. Účet 378 – Iné pohľadávky
763,13 €
Pohľadávka vznikla nášmu zariadeniu krádežou televízora Samsung v zariadení na ul. M.
Rázusa a nakoľko sa v zákonom stanovenej lehote nepodarilo zistiť páchateľa je
priestupok uložený. Pohľadávka k 30. 6. 2017 nebola uhradená.
2. Záväzky
Stav záväzkov k 30.6.2017 predstavuje sumu 117 475,96 €.
Jedná sa o nasledovné záväzky:
1. Mzdové náklady na mzdy zamestnancov a odvody do poistných fondov za obdobie 6/2017:
Účet 331 – Zamestnanci
65 305,20 €
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia
39 262,67 €
342– Ostatné priame dane
5 333,85 €
379 – Iné záväzky
2 202,93 €
2. Dodávateľské faktúry
Účet 321 – Dodávatelia
5 371,31 €
Jedná sa o došlé faktúry k 30. 6. 2017, splatné v mesiaci júl 2017.
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