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Záverečný účet Mesta Fiľakovo za rok 2019.

1. Rozpočet mesta na rok 2019

Základný nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019 
Mesto na rok 2019 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Rozpo č et mesta na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. 
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako 
schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo pod ľa schváleného rozpo č tu na rok 2019.
Rozpočet mesta (vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií) bol 
schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13. decembra 2018 uznesením č. 32/2018.
Zmeny rozpočtu:

1. zmena (RO č.2/2019) schválená dňa 18.04.2019 uznesením č. 27/2019
2. zmena (RO č.4/2019) schválená dňa 20.06.2019 uznesením č. 66/2019
3. zmena (RO č.5/2019) schválená dňa 26.09.2019 uznesením č. 85/2019
4. zmena (RO č.8/2019) schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 116/2019
Mestské zastupite ľstvo schválilo (Uznesenie č. 4 zo d ňa 12. mája 2011) v zmysle § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov rozšírenie právomoci primátora na 
vykonávanie zmien v rozpočte mesta nasledovne:
a) u položiek výdavkov a príjmov kapitálového rozpočtu v rozsahu 20.000,00 €
b) u položiek výdavkov a príjmov bežného rozpočtu v rozsahu 5.000,00 €
V zmysle tejto právomoci primátora bol rozpoč et zmenený:

1. zmena (RO č.1/2019) schválená primátorom mesta dňa 25.03.2019
2. zmena (RO č.3/2019) schválená primátorom mesta dňa 17.06.2019
3. zmena (RO č.6/2019) schválená primátorom mesta d ň a 15.08.2019
4. zmena (RO č.7/2019) schválená primátorom mesta d ň a 19.11.2019
5. zmena (RO č.9/2019) schválená primátorom mesta d ň a 30.12.2019

Rozpočet mesta k 31.12.2019

Rozpočet Rozpočet 
po zmenách

Príjmy celkom 12.317.584,00 13.826.180,81
z toho :
Bežné príjmy 8.453.620,27 9.295.028,76
Kapitálové príjmy 2.396.603,63 2.178.865,01
Príjmové finančné operácie 1.190.826,10 2.005.414,15
Bežné príjmy RO s právnou 
subjektivitou

276.534,00 337.306,99

Príjmové finančné operácie RO 0,00 9.565,90
Výdavky celkom 12.317.584,00 12.421.565,26
z toho :
Bežné výdavky 4.135.694,00 4.606.928,20
Kapitálové výdavky 4.067.502,00 3.425.789,60
Bežné výdavky RO s právnou 
subjektivitou

3.858.756,00 3.962.841,46
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Výdavkové finančné operácie 160.090,00 418.890,00
Kapitálové výdavky RO 
s právnou subjektivitou

95.542,00 7.116,00

Rozpočet mesta:
( schválený-vyrovnaný, 
upravený - prebytkový)

0,00 1.404.615,55

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 (bez RO)

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
13.479.307,92 11.982.901,23 88,90 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
4.963.539,00 4.971.760,29 100,17 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 4.327.524,00 € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 4.327.523,30 €, čo predstavuje plnenie na 
100,00%.

b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 357.305,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 364.451,41 €, čo je 
102,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov činili 39.809,33 €, dane zo stavieb predstavovali 
sumu 309.956,36 € a daň z bytov a nebytových priestorov činila sumu 14.685,72 €.

K 31.12.2019 mesto eviduje nasledovné pohľadávky:

1. Daň z pozemkov a zo stavieb, za psa a nevýherné 
hracie prístroje

2. Daň za užívanie VP
3. Príjmy z predaja majetku
4. Príjmy z prenájmu pozemkov
5. Príjmy z prenájmu budov a objektov
6. Daň za znečisťovanie ovzdušia
7. Príjem z poplatku za uloženie odpadu
8. Iné nedaňové príjmy - voda Egreš
9. Odberateľské faktúry - neuhradené
10. Daň za ubytovanie
11. Parkovacie lístky-SMS
12. Výherné automaty a videohry - preplatok
13. Poplatok za rybársky lístok

99.374,54 €
2.659,31 €
5.266,32 €
2.092,76 €
6.753,56 €
2.182,77 €

309.575,94 €
1.941,30 €

989,08 €
2,45 €

186,60 €
- 151,25 €

7,00 €

Spolu: 430.880,38 €

(K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky vo výške 91.130,31 €).
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

422.058,76 474.280,47 112,37 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
z rozpočtovaných 140.570,00 € bol skutoč ný príjem k 31.12.2019 v sume 142.427,56 €, čo je 
101,32 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 48.040,81 € , príjem 
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 92.202,86 € , príjem z podielu zo zisku vo 
výške 2.183,89 € (Urbariát a lesné pozemky).

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
z rozpočtovaných 111.101,00 € bol skutoč ný príjem k 31.12.2019 v sume 113.112,84 €, čo je 
101,81 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných 
prístrojov.

c) Príjmy z poplatkov z predaja služieb a ostatné príjmy
Poplatky za materské školy, stravné:
z rozpočtovaných 136.150,00 € bol skutočný príjem za MŠ vo výške 121.785,29 €, príjmy za 
ZŠ a školské zariadenia a stravné sú zaúčtované do príjmov RO-ZŠ.

d) Ostatné príjmy
Príjmy z dobropisov, od obcí za SPOcÚ, z odvodov z hazardných hier a podobných hier: 
z rozpočtovaných 26.627,49 € bol skutoč ný príjem k 31.12.2019 v sume 27.632,36 €, čo je 
103,77 % plnenie.

3) Granty a transfery:

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
3.909.431,00 3.782.092,53 96,74 %

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P. č. Poskytovateľ Suma v € Účel
1. MŠVVaŠ SR 4.751,00 Na odchodné na prenesené 

kompetencie-školstvo
2. MPSVaR 7.285,85 Na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti
3. MV SR 3.515,82 Evidencia obyvateľstva
4. MDV a RR SR 460,25 Pozemné komunikácie
5. MV SR 15.209,34 Matrika
6. MŠVVaŠ SR 16.111,00 Školský úrad
7. MŠVVaŠ SR 5.443,75 Na učebnice
8. MPSVaR 277.477,54 Nezábudka n. o.
9. FSR 43.596,60 Terénna sociálna práca
10. ÚPSVaR SR 7.936,10 Aktivačná činnosť
11. MDV a RR SR 29.533,88 Stavebné konanie
12. MŽP SR 995,88 Životné prostredie
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13. MŠVVaŠ SR 2.689.914,00 Prenesené kompetencie - ZŠ
14. MŠVVaŠ SR 34.298,00 Dopravné
15. MŠVVaŠ SR 8.977,00 Na školu v prírode
16. MPSVaR SR 27.643,58 Komunitné centrum
17 ÚPSVaR 6.125,40 Školské potreby
18. ÚPSVaR 130.136,40 Stravovanie
19 MŠVVaŠ SR 12.900,00 Na lyžiarske kurzy
20. MV SR 18.593,15 VOĽBY
21. DPO SR 3.000,00 DHZ
22. MŠVVaŠ SR 20.548,00 Výchovu a vzdelávanie detí MŠ
23. MŠVVaŠ SR 39.400,00 Výchovu a vzdelávanie RO
24. MŠVVaŠ SR 39.033,00 Vzdelávacie poukazy
25. ÚPSVaR SR 43.900,80 Projekt - Cesta na trh práce
26. ÚPSVaR SR 24.397,99 Rodinné prídavky
27. Zahraničný subjekt 90.000,00 Projekt - Európa pre občana
28. MV SR 85,20 Na register adries
29. Od zahraničného subjektu 35.911,67 INTERREG
30. Zahraničný subjekt a ŠR 2.175,48 INTERREG
31. ÚPSVaR SR 13.700,00 ERASMUS
32. Spolufinancovanie z ESF 75.742,15 Projekt - MOPS-Miestne občianske 

poriadkové služby
33. Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu
21.000,00 Regionálny príspevok

34. Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu

27.118,60 ZŠ s VJM-L. Mocsáryho -
Inkluzívne vzdelávanie

35. MŠVVaŠ SR 800,00 Za mimoriadne výsledky - školstvo
36. MŠVVaŠ SR 599,10 Prvouka - školstvo
37. MŠVVaŠ SR 3.776,00 Rekreačné poukazy - školstvo

Spolu: 3.782.092,53

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
2.178.865,01 € 1.051.651,33 € 48,27 %

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
z rozpočtovaných 8.300,00 € bol skutočný príjem z predaja bytov vo vlastníctve mesta 
Fiľakovo vo výške 4.172,75 €, čo predstavuje 50,27 % plnenie rozpočtu.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
z rozpočtovaných 5.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.393,98 €, čo 
predstavuje 27,88 % plnenie.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 2.165.565,01 € bol skutočný príjem k 31.12.29 v sume 1.046.084,60 €, čo 
predstavuje 48,31 % plnenie.
V roku 2019 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

P. č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia
1. MV SR 5.000,00 € Rozšírenie kamerového systému
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2. Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatiku

13.707,01 € Cyklochodník

3. Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatiku

43.212,91 € Regionálny príspevok - inkluzívne 
vzdelávanie

4. Zahraničný subjekt a ŠR 14.030,11 € INTERREG
5. Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR
425.075,84 € MŠ Štúrova

6. MF SR 15.000,00 € Stavebné úpravy chodby
a hygienického zariadenia na MsÚ

7. Turistický Novohrad a 
Podpoľanie

6.000,00 € Turistický Novohrad

8. Výjazdové zasadnutie 
vlády SR

130.000,00 € Multifunkčné vozidlo

9. Zahraničný subjekt a ŠR 254.058,73 € INTERREG

10. Environmentálny fond 140.000,00 € MŠ Daxnerova
Spolu: 1.046.084,60

€

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
2.005.414,15 € 1.703.116,61 € 84,93 %

Patrí sem zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku vo výške 414.538,12 €, 
prijaté finančné zábezpeky vo výške 169.279,34 €, prijatý investičný úver vo výške 
622.187,32 €, prídel z rezervného fondu vo výške 497.111,83 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

337.306,99 337.306,99 100,00 %

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJS FL 64/A 65.012,42 €
Základná škola s VJM FL 64/B 44.166,18 €
Základná škola s VJM Mládežnícka 110.290,44 €
Základná škola s VJS Školská 99.401,45 €
Základná umelecká škola 18.436,50 €

Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

0,00 0,00 0,00

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FIĽAKOVO za rok 2019 - PRÍJMY

(viď. prílohu č. 1 - Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Fiľakovo za rok 2019 
Príjmy)
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 (bez RO)
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

8.451.607,80 € 7.838.748,97 € 92,75%

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

4.606.928,20 € 4.509.993,34 € 97,89 %

(viď. prílohu č. 2 - Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Fiľakovo za rok 
2019 - Výdavky)

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

3.425.789,60 € 2.781.221,72 € 81,18 %
v tom :

Názov rozpočet skutočnosť % plnenia
711001 - Nákup pozemkov 16.000,00 € 5.563,75 € 34,77%
711005 - Ostat. nehmotných aktív 4.800,00 € 4.800,00 € 100,00%
713001 - Interiérového vybavenia 7.380,00 € 7.367,20 € 99,83%
713002 - Výpočtovej techniky 300,00 € 298,80 € 99,60%
713004 - Prev. strojov, prístrojov 3.214,60 € 18.859,94 € 586,70%
713005 - Špec.strojov, prístr... 7.530,00 € 9.737,04 € 129,31%
714004 - Nákl.vozdiel, ťahačov ... 130.000,00 € 129.996,00 € 100,00%
716 - Prípravná a projektová dokum. 67.637,00 € 69.987,59 € 103,48%
717001 - Realizácia nových stavieb 1.560.070,00 € 1.077.479,54 € 69,07%
717002 - Rekonštr.a modernizácia 1.555.307,00 € 1.380.458,91 € 88,76%
719002 - Nákup umeleckých diel 2.875,00 € 1.831,96 € 63,72%
719014 - Vratky - mestský park 36.630,00 € 38.758,01 € 105,81%
721001 - KT pre PO-VPS Fiľakovo 34.046,00 € 24.046,00 € 70,63%
721006 - KT - Obci 0,00 12.036,98 € 0,00%
Spolu 3.425.789,60 € 2.781.221,72 € 81,18%

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

418.890,00 € 547.533,91 130,71 %

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 329.490,00 € na splácanie tuzemskej istiny 
z prijatých bankových dlhodobých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 
329.495,13 €, z rozpočtovaných 8.100,00 € na splátky dodávateľských úverov bolo skutočné 
čerpanie vo výške 8.096,69 €, z rozpočtovaných 67.260,00 € na splátky úverov zo ŠF RB 
bolo skutočné čerpanie vo výške 67.252,35 €, z rozpočtovaných 14.040,00 € na splátky za 
akcie bolo skutočné čerpanie vo výške 14.040,00 € a vrátené finančné zábezpeky činili 
k 31.12.2019 128.649,74 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
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Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
3.962.841,46 € 3.948.169,26 € 99,63 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
7.116,00 € 7.116,00 € 100,00

Rozpočet po 
zmenách 2019

Skutočnosť 
k 31.12.2019

Príjmy celkom 13.826.180,81 12.329.774,12
z toho :
Bežné príjmy 9.295.028,76 9.228.133,29
Kapitálové príjmy 2.178.865,01 1.051.651,33
Príjmové finančné operácie 2.005.414,15 1.703.116,61
Bežné príjmy RO 337.306,99 337.306,99
Príjmové finančné operácie RO 9.565,90 9.565,90
Výdavky celkom 12.421.565,26 11.794.034,23
z toho :
Bežné výdavky 4.606.928,20 4.509.993,34
Kapitálové výdavky 3.425.789,60 2.781.221,72
Výdavkové finančné operácie 418.890,00 547.533,91
Bežné výdavky RO 3.962.841,46 3.948.169,26
Kapitálové výdavky RO 7.116,00 7.116,00
Hospodárenie obce za rok 2019 1.404.615,55 535.739,89

Bežný rozpočet Schválený 
rozpočet na 

rok 2019

Upravený 
rozpočet na 

rok 2019

Plnenie
k 31.12.2019

Bežné príjmy 8.730.154,27 9.632.335,75 9.565.440,28

Bežné výdavky 7.994.450,00 8.569.769,66 8.458.162,60
Prebytok bežného 
rozpočtu +

+735.704,27 1.062.566,09 1.107.277,68

Kapitálový rozpočet Schválený 
rozpočet na 

rok 2019

Upravený 
rozpočet na 

rok 2019

Plnenie
k 31.12.2019

Kapitálové príjmy 2.396.603,63 2.178.865,01 1.051.651,33

Kapitálové výdavky 4.163.044,00 3.432.905,60 2.788.337,72

Schodok kapitálového 
rozpočtu -

-1.766.440,37 -1.254.040,59 -1.736.686,39
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Schodok rozpočtu 
podľa § 10 ods. 3 
písm. a) a b)

-1.030.736,10 -191.474,50 -629.408,71

Rozpočet finančných 
operácií

Schválený 
rozpočet na 

rok 2019

Upravený 
rozpočet na 

rok 2019

Plnenie
k 31.12.2019

Príjmové finančné 
operácie

1.190.826,10 2.014.980,05 1.712.682,51

Výdavkové finančné 
operácie

160.090,00 418.890,00 547.533,91

Rozdiel FO 1.030.736,10 1.596.090,05 1.165.148,60

Celkové 
hospodárenie

Schválený 
rozpočet na 

rok 2019

Upravený 
rozpočet na 

rok 2019

Skutočnosť 
k 31.12.2019

Celkové príjmy 12.317.584,00 13.826.180,81 12.329.774,12

Celkové výdavky 12.317.584,00 12.421.565,26 11.794.034,23

Hospodárenie mesta 0,00 1.404.615,55 535.739,89

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o:

Analytický 
účet Bežné výdavky - predmet vylúčenia Suma v eur

Za mesto Fiľakovo
357 Dotácie na: Inkluzívne vzdelávanie z akč.plánu 2 453,47

Služby právneho poradenstva - MSO-akč.pl. 2 000,00
MŠ-výchova a vzdelávanie-Daxnerova a Štúrova 5 037,74
MŠ a ZŠ-dotácia na stravu do ŠJ 27 298,80

359 Dotácie 0,00
372 Granty 0,00
221 MŠ Školská jedáleň 8 373,40
221 Finančné zábezpeky: INTERLUX-div.tech.v MsKS 14 043,48

TECHNOHALL - MŠ Daxnerova- 
zníženie energetickej náročnosti 26 586,12

221 Fond opráv za rok 2019 3 243,52
221 Poplatok za rozvoj 0,00
221 Fond rozvoja bývania - za rok 2019 5 511,23
221 Finančná náhrada za výrub drevín v roku 2019 0,00
221 Rezerva na rekultiváciu skládky 0,00
221 Poplatok za uloženie odpadov 279,49

Spolu 94 827,25
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Za rozpočtové organizácie
357 ZŠ.... Prenesený výkon : 1 257,28

ZŠ - dopravné 10 082,93
ZŠ - výchova a vzdelávanie 278,64
ZŠ - výnosy z dotačného účtu 231,66
ZŠ - praktické štúdium 1 909,50
ZŠ - rekreačné poukazy 2 884,00
ZŠ - učebnice 682,00
ZŠ - vratka na účet zriaďovateľa za projekt na depozitný 
účet /Kohári/ 1 826,48

221/357 ZŠ - dotačné účty - zdroj: 3AC1 a 3AC2 22 495,10
359 Dotácie od subjektov VS 0,00
371 Erasmus 3 300,00
372 Dary od subjektov mimo VS 0,00
221 ZŠ - školské jedálne 12 787,68
223003/453 ZŠ - duplicitné zapojenie dotácií na stravu v ŠJ 65 086,50
699 Za príjmy : školné, nájomné 0,00
699 Za príjmy : strava, réžia v školskej jedálni 0,00
351 KZ príjmového účtu: podľa VP je príjmom mesta 0,00
355 KZ výdavkového účtu: podľa VP je príjmom mesta 0,00
384 Za príjmy : školné, nájomné podľa VP sú príjmom mesta 0,00

Spolu 122 821,77
SPOLU Bežné výdavky obec/mesto + RO 217 649,02

SPOLU Kapitálové výdavky mesto + RO

Analytický 
účet Kapitálové výdavky- predmet vylúčenia Suma v eur

Za mesto Fiľakovo
357 Dotácie na: Kamerový systém 5 000,00

Cyklochodník - akčný plán 11 931,49
MsÚ-Úprava hygien.zariadení-odstr.hav.stavu 15 000,00

359 Dotácie 0,00
372 Granty 0,00

Spolu 31 931,49
Za rozpočtové organizácie

357 Dotácie 0,00
359 Dotácie 0,00
371 EÚ 0,00
372 Granty 0,00

Spolu 0,00

31 931,49
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Zostatok prostriedkov z hospodárenia mesta 535 739,89
Úprava schodku hlavnej činnosti mesta 249 580,51
Upravené hospodárenie mesta 286 159,38

Hospodárenie vrátane finančných operácií

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) (záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného 
a kapitálového rozpočtu) dosiahlo mesto Fiľakovo za rok 2019 schodok rozpočtu vo výške - 
- 629.408,71 €. Schodok rozpočtu mesta je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 
1.165.148,60 €.

Zostatok finančných operácií (prebytok) v sume 1.165.148,60 € pozostáva z príjmových 
finančných operácií v celkovej výške 1.712.682,51 € v tom: z nevyčerpaných finančných 
prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 414.538,12 €, z použitia prostriedkov 
rezervného fondu vo výške 497.111,83 € na financovanie kapitálových výdavkov mesta v 
roku 2019 v zmysle uznesenia č. 46/2019 schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 
21.mája 2019, prijatým prekleňovacím úverom vo výške 622.187,32 € od VÚB, a.s., prijatou 
finančnou zábezpekou v celkovej výške 169.279,34 € a sumou 9.565,90 €, finančné 
prostriedky z predchádzajúceho roka za uhradené stravné od rodičov žiakov ZŠ.

Výdavkové finančné operácie vo výške 547.533,91 € pozostávajú z: 
vrátenej finančnej zábezpeky vo výške 128.649,74 €, splátok istín prijatých bankových 
úverov vo výške 329.495,13 €, zo splátok istín ostatných úverov prijatých mestom zo ŠF RB 
vo výške 67.252,35 €, zo splátok istín investičných dodávateľských úverov vo výške 8.096,69 
€ a zo splátok istín vo výške 14.040,00 € za nákup akcií a. s. FIN.M.O.S

Na základe uvedených skutočností navrhujeme zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 
1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť:

- na tvorbu rezervného fondu za rok 2019 v sume 286.159,38 €

Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia (t. j. rozdiel medzi účtovnou triedou 5 
a účtovnou triedou 6) - zisk vo výške 636.128,32 € navrhujeme vysporiadať účtovným 
zápisom 431/428 v prospech nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond
Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Prostriedky rezervného fondu 
sa vedú na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo.

Fond rezervný (účet vedený vo VÚB) Suma v €

ZS k 1.1.2019 412,45

Prírastky - z prebytku hospodárenia 0,00

- ostatné prírastky 0,00

Úbytky - použitie rezervného fondu : 0,00

12



- uznesenie č. zo dňa .........  nákup budovy

- uznesenie č. zo dňa .......... splácanie istiny

- krytie schodku hospodárenia 0,00

- ostatné úbytky 14,10

KZ k 31.12.2019 398,35

Fond rezervný (vedený v OTP) Suma v €

ZS k 1.1.2019 565.421,63

Prírastky - z prebytku hospodárenia 46.527,64

- ostatné prírastky 0,00

Úbytky - použitie rezervného fondu : 0,00

- krytie schodku hospodárenia 0,00

- ostatné úbytky (vykrytie kapitálových 
výdavkov dľa rozpisu - Uznesenie MsZ č. 
46/2019 zo dňa 21.05.2019)

497.111,83

KZ k 31.12.2019 114.837,44

Sociálny fond
Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na samostatnom bankovom účte. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a kolektívna 
zmluva.

Sociálny fond Suma v €

ZS k 1.1.2019 3.417,93

Prírastky - povinný prídel - 1,5 % 19.796,17

- ostatné prírastky 44,78

Úbytky - príspevky na stravovanie 11.355,53
- Mimoriadny jednorazový nepeňažný 

príspevok na stravovanie
(poukážky na stravovanie počas vianočných 
sviatkov)

8.100,74

KZ k 31.12.2019 3.802,61

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v €

A K T Í V A

Názov ZS k 1.1.2019 KZ k 31.12.2019

Majetok spolu 18.797.232,58 20.223.563,07
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Neobežný majetok spolu 15.363.072,54 16.760.068,55

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok 47.245,50 49.360,58

Dlhodobý hmotný majetok 12.436.115,27 13.830.996,20

Dlhodobý finančný majetok 2.879.711,77 2.879.711,77

Obežný majetok spolu 3.425.689,38 3.455.928,06

z toho :

Zásoby 4.024,06 2.814,36

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1.921.772,75 2.516.550,31

Dlhodobé pohľadávky 862,10 262,10

Krátkodobé pohľadávky 316.532,62 369.699,91

Finančné účty 1.182.497,85 566.601,38

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00

Časové rozlíšenie 8.470,66 7.566,46

P AS Í V A

Názov ZS k 1.1.2019 KZ k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu 18.797.232,58 20.223.563,07

Vlastné imanie 10.812.575,92 11.895.249,29

z toho :

Oceňovacie rozdiely 74,03 0,00

Fondy 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia 10.812.501,89 11.895.249,29

Záväzky 3.662.991,52 3.455.018,09

z toho :

Rezervy 16.412,21 4.380,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS 414.048,24 86.047,48

Dlhodobé záväzky 1.251.427,28 1.165.276,62

Krátkodobé záväzky 543.412,15 468.927,23

Bankové úvery a výpomoci 1.437.691,64 1.730.386,76

Časové rozlíšenie 4.321.665,14 4.873.295,69
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Mesto Fiľakovo k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
voči PRIMA Banke Slovensko, a. s. 62.328,06 €
voči VÚB, a. s. 321.162,95 €
voči VÚB, a, s. 1.346.895,75 €

voči ŠF RB (606/1130/2000) 31.057,68 €
voči ŠF RB (606/460/2008) 133.956,75 €
voči ŠF RB (600/44/2018) 591.632,08 €

pôžička od FILBYT, s. r. o. Fiľakovo 90.000,00 €
Ručiteľský záväzok z úveru č. 41-780279-3 z r. 1992 279.607,65 €
Dodávateľské úvery na 2 služobné motorové vozidlá 10.435,78 €

P. 
č.

Výška prijatého 
úveru

Výška 
úroku

Zabezpečenie 
úveru

Zostatok 
k 31.12.2019

Splatnosť

1. 280.000,00 € úroková sadzba
je hodnota 6 
mesačného
EURIBOR+ 
úrokové 
rozpätie 2,00%
p. a.

Bez zabezpečenia 62.328,06 € 25.06.2024

2. 1.400.000,00 € Blankozmenka 1.346.895,75 € 20.08.2032
3. 900.000,00 €

(prekleňovací úver-do 
celkového dlhu mesta sa 
nezapočítava)

Výška ročnej 
percentuálnej 
úrokovej 
sadzby je 
0,39% p. a.

Blankozmenka 321.162,95 € 05.09.2020

Podpora z prostriedkov ŠF RB poskytnutá mestu vo forme úveru:

P. 
č.

Výška prijatého 
úveru

Výška 
úroku

Zabezpečenie 
úveru

Zostatok 
k 31.12.2019

Splatnosť

1. 53.110 € Základná 
úroková sadzba 
4,4% p. a.

Záložné právo na nehnut. 
LV č.2272 v katastri mesta 
Fiľakovo p. č.2658/1
a 2658/2

31.057,68 € r. 2030

2. 294.961 € Základná 
úroková sadzba 
1% p. a.

Zriadením záložného práva
v prospech veriteľa

133.956,75 € r. 2028

3. 619.150,00 € 
(do celkového dlhu mesta 
sa nezapočítava)

Bezúročný Zriadením záložného práva
v prospech veriteľa

591.632,08 € r. 2048

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Fiľakovo k 31.12.2019

Zostatok celkového dlhu mesta k 31.12.2019 činí 1.954.281,67 €. Celkový dlh pozostáva 
zo zostatku istín úverov (PRIMA banka Slovensko, VÚB a.s) vo výške 1.409.223,81 €, zo 
zostatku istiny úverov zo ŠFRB vo výške 165.014,43 €, z pôžičky od Filbyt s. r. o. Fiľakovo 
vo výške 90.000,00 €, dlhu vyplývajúceho z ručiteľského záväzku mesta vo výške
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279.607,65 € a zostatku istiny dodávateľského úveru na 2 služobné motorové vozidlá vo 
výške 10.435,78 €.

V roku 2019 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených 142.702,60 € a príslušné úroky 
boli zaplatené vo výške 26.041,16 €. Splátky prijatých úverov a úrokov dohodnutých 
v úverových zmluvách k 31.12.2019 činia spolu 168.743,76 €.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podiel celkového dlhu (bez úverov poskytnutých 
zo ŠF RB na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je 
zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné byty) nesmie prekročiť 60% skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho roka a suma splátok návratných zdrojov financovania 
a splátok z investičných dodávateľských úverov nesmie prekročiť 25% skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roka.

Skutočné bežné príjmy v roku 2018 činili 8.109.191,93 € a skutočné vlastné bežné príjmy 
(znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom roku obci z rozpočtu iného subjektu VS, 
prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na 
základe osobitného predpisu) boli v roku 2018 vo výške 4.688.934,08 €.

Stav k 31.12.2019
Celkový dlh - istiny 1.954.281,67 €

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch minulého roka 24,10 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roka 41,68 %

Suma ročných splátok 142.702,60 €
Podiel ročných splátok na bežných príjmoch minulého roka 1,75 %
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch minulého roka 3,04 %

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:
Celkové náklady
Celkové výnosy

255.342,32 €
230.062,15 €

Hospodársky výsledok - strata - 25.280,17 €

Hradné múzeum:
Celkové náklady
Celkové výnosy

320.805,72 €
316.748,56 €

Hospodársky výsledok - strata - 4.057,16 €

Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo:
Celkové náklady
Celkové výnosy

1.251.988,46 €
1.244.076,54 €

Hospodársky výsledok - strata - 7.911,92

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Fiľakovo v roku 2019 neposkytlo žiadne záruky.
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10. Podnikateľská činnosť
Mesto Fiľakovo nepodniká.
Z hlavnej činnosti malo mesto Fiľakovo nasledovné náklady a výnosy:

Celkové náklady 5.679.540,48 €
Celkové výnosy___________________ 6.315.668,80 €
Hospodársky výsledok - zisk 636.128,32 €

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
c. štátnemu rozpočtu
d. štátnym fondom
e. rozpočtom iných obcí
f. rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa - mesta Fiľakovo - originálne kompetencie

Rozpočtová 
organizácia

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov

Rozdiel - vrátenie 
na BÚ mesta

ŠKD ZŠ Školská 86.196,00 82.152,10 4.043,90 €
ŠKD ZŠ
Mládežnícka

78.000,00 78.000,00 0,00 €

ŠKD ZŠ FL s VJM 45.730,00 45.730,00 0,00 €
ŠKD ZŠ FL s VJS 46.800,00 46.800,00 0,00 €
ŠJ ZŠ Školská l 69.745,20 69.745,20 0,00 €
ŠJ ZŠ FL 116.400,00 116.400,00 0,00 €
ZUŠ 348.000,00 348.000,00 0,00 €
Spolu: 858.059,20 854.015,30 4.043,90 €

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR - na prenesené 
kompetencie:

- Mesto Fiľakovo k 31.12.2019 obdržalo zo ŠR na prenesené kompetencie:
normatívne finančné prostriedky vo výške 2.693.690,00 €
- z toho na rekreačné poukazy 3.776,00 €

Rozpočtová Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel - čerpanie v roku
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t .j. príspevkovým organizáciám:

organizácia finančných 
prostriedkov

použitých finančných 
prostriedkov

2020

ZŠ s VJS Školská 650.104,00 648.846,72 1.257,28 €
ZŠ s VJM
Mládežnícka

1.115.276,00 1.112.392,00 2.884,00 €

ZŠ s VJS FL 64/A 322.000,00 322.000,00 0,00 €
ZŠ s VJM FL-64/B 606.310,00 606.310,00 0,00 €
Spolu: 2.693.690,00 2.689.548,72 4.141,28 €

- prostriedky (príspevky) zriaďovateľa - mesta Fiľakovo

Príspevková 
organizácia

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov

Rozdiel

Verejnoprospešné služby 
Fiľakovo (rozpočet): 
BT-801.376,00 €
KT- 10.000,00 €

811.376,00 € 
z toho: parkovacie karty 
10.116,00 €

811.376,00 € 0,00

Mestské
kultúrne stredisko

138.132,00 € 138.132,00 € 0,00

Hradné múzeum
BT-140.045,00 €
KT- 14.046,00 €

154.091,00 € 154.091,00 € 0,00

Spolu: 1.103.599,00 € 1.103.599,00 € 0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Príspevková 
organizácia

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky vlastné

Príspevková 
organizácia

Vlastné finančné 
prostriedky

Čerpanie finančných 
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická 
osoba

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov

Rozdiel

Nezábudka n. o. 78.986,43 € 78.986,43 € 0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Finančný príspevok vo výške 277.477,54 € z MPSV a R SR na zabezpečenie chodu n. o. 
Nezábudka v roku 2019.
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Právnická 
osoba

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov

Rozdiel

Nezábudka n. o. 277.477,54 € 277.477,54 € 0,00 €

b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Mesto Fiľakovo v roku 2019 poskytlo dotácie v súlade so VZN o podmienkach poskytovania 
dotácií právnickým osobám (fyzickým osobám - podnikateľom), ktoré majú sídlo (trvalý 
pobyt) na území mesta a vykonávajú všeobecne prospešné služby alebo na všeobecne 
prospešné alebo verejnoprospešné účely (na podporu rozvoja podnikania a zamestnanosti).

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť

- bežné výdavky

- 1 -

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
OZ-Extreme Sport club 300,00 € 300,00 € 0,00

OZ-PRO SCHOLA NOSTRA 300,00 € 300,00 € 0,00

OZ- Kvapky rosy 800,00 € 800,00 € 0,00

OZ-MADOM 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00

OZ-Pivničný rad 700,00 € 700,00 € 0,00

OZ-FLK BULLS 300,00 € 300,00 € 0,00

OZ-IN-NOVA 700,00 € 700,00 € 0,00

OZ-Fiľakovskí Vlci 700,00 € 700,00 € 0,00

MO JDS Fiľakovo 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00

OZ-Spoločnosť pro Futuro 700,00 € 700,00 € 0,00

OZ-Mladý umelec 500,00 € 500,00 € 0,00

OZ-CSEMADOK 2.100,00 € 2.100,00 € 0,00

OZ-Minorita za všetkých 500,00 € 500,00 € 0,00

OZ-Iuvenis Neogradiensis 600,00 € 600,00 € 0,00

OZ-e-Talentum 500,00 € 500,00 € 0,00

OZ-Zápasnícky klub Fiľakovo 700,00 € 700,00 € 0,00

OZ-Hudba bez hraníc - hbh 500,00 € 500,00 € 0,00

OZ-Kovosmaltskí zvárači 500,00 € 500,00 € 0,00

OZ-Šťastné labky 700,00 € 700,00 € 0,00

OZ-Toma - tex s.r.o. 700,00 € 700,00 € 0,00

OZ-FTC Fiľakovo 90.000,00 € 90.000,00 € 0,00

Spolu: 104.300,00 € 104.300,00 € 0,00
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K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN 
o dotáciách.

c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Bežné výdavky:

Poskytovateľ

- 1 -

Účelové určenie grantu, 
transferu uviesť : školstvo, 

matrika, ....
- bežné výdavky

- 2 -

Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov

- 4 -

Rozdiel 
stĺ.3 - stĺ.4

- 5 -

MV SR Matrika 15.209,34 € 15.209,34 € 0,00
MŠVVaŠ SR Školský úrad 16.111,00 € 16.111,00 € 0,00
MPSVaR SR Nezábudka n. o. 277.477,54 € 277.477,54 € 0,00
MV SR Evidencia obyvateľstva 

a register adries
3.601,02 € 3.601,02 € 0,00

MDaV SR Pozemné komunikácie 460,25 € 460,25 € 0,00
ÚPSVaR Aktivačná činnosť 7.936,10 € 7.936,10 € 0,00
OÚ-B.B. Stavebný úrad 29.533,88 € 29.533,88 € 0,00
MŠVVaŠ SR Školstvo prenesené 

kompetencie (zostatok dotácie 
z roku 2018 -15.000,00 €)

2.689.914,00 € 2.703.656,72 € 1.257,28

MV SR Životné prostredie 995,88 € 995,88 € 0,00
MŠVVaŠ SR Prvouka 599,10 € 599,10 € 0,00
ÚPSV a R SR Cesta na trh práce 43.900,80 € 43.900,80 € 0,00

MŠVVaŠ SR Na učebnice 5.443,75 € 4.761,75 € 682,00

MV SR Na školu v prírode 8.977,00 € 8.977,00 € 0,00

MŠVVaŠ SR Odchodné 4.751,00 € 4.751,00 € 0,00

MŠVVaŠ SR MŠ - na výchovu
a vzdelávanie
(zostatok dotácie z roku 2018-5.547,16 €)

20.548,00 € 21.057,42 € 5.037,74

ÚPSVaR Na rodinné prídavky 24.397,99 € 24.397,99 € 0,00
ÚPSVaR Komunitné centrum 27.643,58 € 27.643,58 € 0,00
MŠVVaŠ SR Na výchovu a vzdelávanie 39.400,00 € 39.400,00 € 0,00

MŠVVaŠ SR Dopravné žiakom (zostatok 
dotácie z roku 2018-11.257,40 €)

34.298,00 € 35.472,47 € 10.082,93

OÚ-B.B. Stravné žiakom 130.136,40 € 102.837,60 € 27.298,80
MV SR VOĽBY 18.593,15 € 18.593,15 € 0,00
MŠVVaŠ SR Školské potreby žiakom 6.125,40 € 6.125,40 € 0,00

MŠVVaŠ SR Vzdelávacie poukazy
(zostatok dotácie z roku 2018-3.961,76 €)

39.033,00 € 42.716,12 € 278,64

Úrad podpredsedu vlády 
SR pre investície a 
informatiku

Regionálny príspevok (zostatok 
z r. 2018 - 800,00 €)

21.000,00 € 19.800,00 € 2.000,00
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použité, resp. vrátené poskytovateľovi do 31.03.2020.

MV SR Lyžiarsky kurz 12.900,00 € 12.900,00 € 0,00
ÚPSVaR Podpora rozvoja miest 7.285,85 € 7.285,85 € 0,00
ÚPSVaR MOPS 75.742,15 € 75.742,18 € - 0,03
ÚV SR Na kultúru národnostných 

menšín (zostatok z r. 2018 - 3.729,90 
€)

0,00 € 3.729,90 € 0,00

MŠVVaŠ SR Projekt - Inkluzívne 
vzdelávanie

27.118,60 24.665,13 € 2.453,47

MŠVVaŠ SR Projekt-Praktické štúdium
(zostatok z r. 2018 - 4.413,06 €)

0,00 € 2.503,56 € 1.909,50

MŠVVaŠ SR Mimoriadne výsledky 
žiakov

800,00 € 800,0 € 0,00

MŠVVaŠ SR Rekreačné poukazy 3.776,00 € 892,00 € 2.884,00
Zahraničný 
subjekt a ŠR

INTERREG 2.175,48 € 2.175,48 € 0,00

FSR Terénna sociálna práca 43.596,60 € 43.596,60 € 0,00
Spolu: Zostatok dotácií z roku 

2018 - 44.709,28 €
3.639.480,86 € 3.630.305,81 € 53.884,33

€
Všetky nevyčerpané dotácie k 31.12.2019 budú v zmysle zákona o rozpočtových pravid lách

Kapitálové výdavky

Poskytovateľ

- 1 -

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4

- 5 -
MF SR Rekonštrukcia hygienického 

zariadenia na MsÚ
15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

€
Cyklochodník 13.707,01 € 1.775,52 € 11.931,49

MV SR Rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice -DHZ (zostatok 
z roku 2018 29.946,99 €)

0,00 € 29.946,99 € 0,00

ÚV SR Rekonštrukcia 2 MŠ
a vybudovanie multifunkčného 
ihriska (zostatok z roku 2018 
101.047,44 €)

0,00 € 101.047,44 € 0,00

MV SR Rozšírenie kamerového 
systému (zostatok z roku 2018 
6.000,00 €)

5.000,00 € 6.000,00 € 5.000,00

MŠVVaŠ
SR

ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM 
FL Fiľakovo (rekonštrukcia 
sociálneho zariadenia, zdravotechniky 
a inžinierskych sietí - zostatok z r. 2018 
41.261,00 €)

0,00 € 41.261,00 € 0,00

MŠ Štúrova 425.075,84 € 425.075,84 € 0,00

ÚV SR Mestská tržnica
Regionálny príspevok

0,00 € 85.281,98 € 0,00
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ÚV SR MsKS Fiľakovo (zostatok z r. 2018 -
105.630,73 €)
Regionálny príspevok

0,00 € 105.630,73 € 0,00

Zahraničný 
subjekt a ŠR

INTERREG 14.030,11 € 14.030,11 € 0,00

MŠVVaŠ
SR

Inkluzívne vzdelávanie 43.212,91 € 43.212,91 € 0,00

ÚV SR Multifunkčné vozidlo 130.000,00 € 130.000,00 € 0,00

Spolu: Zostatok dotácií z roku 2018
- 369.168,14 €)

646.025,87 € 983.262,52 € 31.931,49

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Mestu Fiľakovo v roku 2019 neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky zo štátneho 
fondu.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
V roku 2019 boli od iných obcí mestu Fiľakovo poskytnuté finančné prostriedky vo výške 
17.363,67 € - príspevky obcí na financovanie spoločného obecného úradu. Finančné 
prostriedky boli v plnej výške použité na poskytnutý účel. Z rozpočtu mesta Fiľakovo neboli 
v roku 2019 poskytnuté žiadne prostriedky pre iné obce.

Mesto Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov

Rozdiel

0,00 0,00 0,00

f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
V roku 2019 neboli z rozpočtu BBSK pre mesto Fiľakovo poskytnuté žiadne finančné 
prostriedky.

VÚC Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov

Rozdiel

0,00 0,00 0,00

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu

Rozpočet mesta Fiľakovo je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi 
rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových 
programov. Obsahuje 13 programov, ktoré sa členia na podprogramy a prvky so 
zadefinovanými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi. Vyhodnotenie ich plnenia je 
obsahom osobitnej Hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu za rok 2019.

13. Návrh uznesenia
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1. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k 
Záverečnému účtu mesta Fiľakovo za rok 2019.

2. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.

3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2019 
a celoročné hospodárenie bez výhrad.

4. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu 
rezervného fondu v celkovej výške 286.159,38 €.

Vypracovala: Bc. Erika Szabová 
vedúca referátu ekonomiky

Vo Fiľakove, dňa 11. mája 2020

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor mesta
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