360

Výročná správa za rok 2019
Mesto Stropkov

Výročná správa mesta Stropkov za rok 2019

Vypracoval
Meno a priezvisko:
Ing. Ján Polák
Funkcia/pracovné zaradenie:
vedúci odboru financií a správy
daní
Podpis:

Posúdil
Meno a priezvisko:
Ing. Stanislav Humeník
Funkcia/pracovné zaradenie:
prednosta MsÚ v Stropkove

Schválil
Meno a priezvisko:
JUDr. Ondrej Brendza
Funkcia/pracovné zaradenie:
primátor mesta

Podpis:

Podpis:

Dátum: 1.11.2020

Dátum: 1.11.2020

Dátum: 1.11.2020

OBSAH :
1. ÚVODNÉ SLOVO PRIMÁTORA MESTA ................................................................................... 3
2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MESTA ............................................................................................... 6
3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTA A IDENTIFIKÁCIA VEDÚCICH
PREDSTAVITEĽOV ............................................................................................................................ 6
4. ORGANIZÁCIE KONSOLIDOVANÉHO CELKU...................................................................... 7
5. POSLANIE, VÍZIE, CIELE ........................................................................................................... 11
6. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU ................................. 12
6.1 GEOGRAFICKÉ ÚDAJE ................................................................................................................... 14
6.2 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ............................................................................................................... 14
6.4 SYMBOLY MESTA ......................................................................................................................... 16
6.5 HISTÓRIA MESTA .......................................................................................................................... 18
6.6 PAMIATKY .................................................................................................................................... 21
6.7 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MESTA ................................................................................................... 25
7. PLNENIE FUNKCIÍ MESTA ........................................................................................................ 27
7.2 ZDRAVOTNÍCTVO ......................................................................................................................... 35
7.3 SOCIÁNE ZABEZPEČENIE .............................................................................................................. 35
7.4 KULTÚRA ..................................................................................................................................... 36
7.5 ŠPORT ........................................................................................................................................... 38
7.6 HOSPODÁRSTVO ........................................................................................................................... 39
8. INFORMÁCIA O VÝVOJI MESTA Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA.......................... 40
8.1 PLNENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2019 ............................................................................ 40
8.2 PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019 ........................................ 46
8.3 VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ....................................................... 50
8.4 VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ORGANIZÁCIÍ POVERENÝCH SPRÁVOU MAJETKU MESTA
A ÚČTUJÚCICH O TOMTO MAJETKU V SAMOSTATNOM OKRUHU ÚČTOVNÍCTVA MESTA ................... 50
8.5 ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2022 ................................................................................................. 51
9. INFORMÁCIA O VÝVOJI MESTA Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA ZA MATERSKÚ
ÚČTOVNÚ JEDNOTKU A KONSOLIDOVANÝ CELOK ........................................................... 52
9.1 BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12 2019 V EUR ........................................................................... 52
9.2 VÝVOJ POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV ............................................................................................ 54
10. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2019 – VÝVOJ NÁKLADOV A VÝNOSOV ZA
MATERSKÚ ÚČTOVNÁ JEDNOTKU A KONSOLIDOVANÝ CELOK ................................... 55
11. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE .................................................................................... 57
11.1 PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY ................................................................................................. 57
11.2 POSKYTNUTÉ DOTÁCIE............................................................................................................... 61
11.3 ZÁVÄZKY MESTA Z PRIJATÝCH NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA ................................. 66
11.4 RATINGOVÉ HODNOTENIE HOSPODÁRENIA MESTA STROPKOV ................................................. 68
11.5 VÝZNAMNÉ INVESTIČNÉ AKCIE V ROKU 2019 ........................................................................... 69
11.6 PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTÍ.............................................................................. 72
12. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA: ..... 74

2

1. Úvodné slovo primátora mesta
Vážení Stropkovčania, pre úvod roka je už obvykle príznačné hodnotenie
toho uplynulého a zároveň prezentovanie našich plánov pre nasledujúcich
12 mesiacov.
Ponúkam Vám stručný prehľad toho čo sa urobilo:
UKONČENÁ REKONŠTRUKCIA ÚRADU I NOVÉ ŠPORTOVISKÁ
Vlani sme ako najvýznamnejšiu investíciu financovanú z eurofondov
ohlásili projekt zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu
v celkovej výške takmer 750 tis. eur. Projekt sme úspešne ukončili, dnes
sú stará i nová budova úradu kompletne zateplené, vykurované novou technológiou kotolne a
už prvé mesiace prevádzky vykazujú značnú úsporu nákladov.
V rámci znižovania energetickej náročnosti sme v roku 2019 investovali 115 tis. eur do
zateplenia mestskej športovej haly. Prostriedky sme získali z ministerstva školstva. V oblasti
športovísk je potrebné spomenúť vybudovanie nového fitness parku na Hrnčiarskej ulici či
pokračujúcu rekonštrukciu futbalovej tribúny. Medzi významné investície v oblasti športu,
resp. voľnočasových aktivít radím aj novinky na mestskom kúpalisku, ktoré po rokoch opäť
prešlo do správy mesta (prostredníctvom Služby) a už v uplynulej sezóne sme tam pre
verejnosť pripravili viacero noviniek.
ZABUDNUTÁ LOKALITA SA DOČKALA
V roku 2019 sme pokračovali aj v štandardnej rekonštrukcii miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev. A možno trochu preženiem, ale v prípade nádvoria bytových domov
na ul. akad. Pavlova sme to urobili nadštandardne. Samozrejme v tom pozitívnom slova
zmysle. Roky zabudnutá lokalita vybudovaná ešte v 50-tych rokoch minulého storočia bola na
okraji záujmu. Projekt sme pripravovali niekoľko rokov a po jeho ukončení som rád, že sa ho
tamojší obyvatelia dočkali a verím, že túto investíciu ocenia. V rámci rekonštrukcií prešli
úpravou lokality pri garážach na Hlavnej (za Klenotami), ulica Majerská, chodník na ulici
Matice slovenskej, ulica Pavla Horova, vstupy na kúpalisko a do mestskej športovej haly, ako
aj chodník na Budovateľskej ulici v časti Sitníky. Do tejto oblasti by som rád zaradil aj
vybudovanie nových parkovísk za bytovým domom C3 a za Domom služieb, kde vzniklo 41
parkovacích miest.
INVESTUJEME DO VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
Som veľmi rád, že v oblasti odpadového hospodárstva je naše mesto dávané za vzor ostatným
samosprávam. Pred dvomi rokmi sme zaviedli nový štandard a teší ma, že sa nám naše
predsavzatie podarilo naplniť aj vlani – za viac ako 63 tisíc pribudli v Stropkove na uliciach
Hrnčiarska a Matice slovenskej ďalšie dve polopodzemné stojiská na komunálny i separovaný
odpad. V tomto trende chceme pokračovať aj v nasledujúcom období.
Významnou investíciou, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom verejnosti, bola
rekonštrukcia oporného múru na cintoríne a dokončenie rekonštrukcie kaplnky Božieho
milosrdenstva. Na starom cintoríne bol vybudovaný nový vstup s bránou. Pokračovali sme aj
v modernizácii Denného centra, kde sme dokončili rekonštrukciu priestorov, ktoré slúžia
nielen našim seniorom, ale aj mamičkám s deťmi.
JÚNOVÉ ROKOVANIE VLÁDY V KAŠTIELI
Pri hodnotení roka 2019 nemôžeme obísť ani historický moment pre naše mesto. V júni tu
prvýkrát rokovala Vláda SR. Medzi jej najvýznamnejšie rozhodnutie zaradzujem uznesenie
týkajúce sa vybudovania obchvatu mesta, na ktorého realizácii sa intenzívne pracuje a
v súčasnosti prebieha výkup pozemkov. Vláda okrem iného schválila pre mesto Stropkov
dotáciu na výmenu technológie na zimnom štadióne vo výške 100 tisíc eur, ďalších 100 tisíc
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sme dostali na vybudovanie prístupovej komunikácie do priemyselného parku a rovnaká suma
poputuje aj na vybudovanie miestnej komunikácie, spojnice Nového riadku a ul. akad.
Pavlova. Rímskokatolícka cirkev získala 60 tisíc na rekonštrukciu kostolnej veže, vďaka
čomu bude táto najvyššia stavba v širokom okolí sprístupnená verejnosti. S históriou
Stropkova súvisí aj spustenie ďalšej etapy rekonštrukcie námestia. Máme za sebou dve etapy
archeologického výskumu, ktorý bol zameraný na preskúmanie areálu stropkovského hradu,
jeho hradieb i jednotlivých stavieb.
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY SLUŽBY OD ROKU 2014
Verejnosť určite vníma, že na väčšine našich projektov aktívne participuje aj mestský podnik
Služba. Aj na tomto mieste by som rád vyzdvihol vynikajúce výsledky tohto podniku.
Začiatkom minulého roka tam prebehla zmena vo funkcii riaditeľa, ktorú prevzal dovtedajší
vedúci stredísk a môj bývalý zástupca Dušan Lukáč. S odstupom desiatich mesiacov
hodnotím toto rozhodnutie ako veľmi prospešné pre podnik i mesto. Za pravdu mi dá aj
hospodárenie Služby a môžem skonštatovať, že pre podnik bol rok 2019 najlepším, od roku
2014, kedy sme prevzali zodpovednosť za naše mesto. Nový riaditeľ preukázal vynikajúce
schopnosti pri riadení Služby, zúročil svoje skúsenosti a o správnosti rozhodnutia o zmene
vo funkcii všetkých presvedčil hlavne svojimi výsledkami, ľudským a korektným prístupom
k obchodným partnerom, občanom mesta i zamestnancom podniku. Nezabudnime ani na
ďalšiu mestskú spoločnosť Byhos, ktorá v uplynulom roku úspešne zrealizovala nevyhnutnú
výmenu časti tepelných rozvodov v Stropkove.
Vážení priatelia, rok 2019 je prvým rokom nášho druhého volebného obdobia. Môžeme ho
označiť za typicky „rozbehový“. Napriek tomu je za nami opäť vidieť kus dobrej práce.
Pokračovali sme v naplánovaných investíciách z predchádzajúcich období a zároveň sme
pripravovali investície na obdobie rokov 2020 až 2022. Patrí sa poďakovať všetkým
poslancom za podporu v mestskom zastupiteľstve. Celému kolektívu zamestnancov
mestského úradu, mestských spoločností Služba a Byhos, spoločnej úradovne i kolegom
z jednotlivých odborov okresného úradu.
ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2020?
Vážení Stropkovčania, podobne ako v minulosti, aj teraz by som vám rád prezentoval plány
nášho mesta na rok 2020.
Stojí pred nami množstvo dlhodobých i krátkodobých projektov, mnohé veľké investície a
naplánované sú aj viaceré zaujímavé kultúrno-spoločenské či športové podujatia.
DLHODOBÉ PROJEKTY – OBCHVAT A NÁMESTIE
Spomínal som to už pri hodnotení roka 2019 a pripomeniem to opäť – medzi najdôležitejšie
strategické projekty mesta jednoznačne zaradzujem obchvat Stropkova. Ide o investíciu
Slovenskej správy ciest, ale mesto na nej participuje a v mnohých oblastiach je investorovi
nápomocné. Na tomto projekte sú zainteresované štátne inštitúcie, samosprávy, cez katastre
ktorých obchvat prechádza i samotní obyvatelia Stropkova, Bokše, Tisinca a Breznice. Verím,
že sa nevyskytnú komplikácie, ktoré by narušili harmonogram celej investície. V roku 2020
by mal byť ukončený proces majetkovo právneho vysporiadania pozemkov, následne by malo
byť vydané stavebné povolenie a termín realizácie je naplánovaný na roky 2022 – 2023.
Druhou dlhodobou aktivitou mesta je príprava dokumentácie a príslušných rozhodnutí pre
realizáciu poslednej etapy rekonštrukcie námestia. Jej cieľom bude prepojiť historické
pamiatky – kaštieľ, sanktuárium, odkryté hradby a zrekonštruované námestie. Našou
predstavou je vytvorenie priestoru plného zelene dýchajúceho históriou, ktorý bude zároveň
miestom na príjemný oddych.
ROZSIAHLE INVESTÍCIE DO ŠKOLSTVA, ŠPORTU A KULTÚRY
Najvýznamnejšou investičnou akciou v tomto a predpokladám aj budúcom roku bude
výstavba novej materskej škôlky na ulici Pod Laščíkom. Mesto na ňu získalo dotáciu
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774 722,- eur, pričom s našou spoluúčasťou dosiahne celková investícia 815 496,84 eur.
Kapacita škôlky, ktorá bude elokovaným pracoviskom MŠ na ul. A. Hlinku, bude 80 detí.
Požiadavka na zvýšenie celkovej kapacity stropkovských materských škôl vychádza aj
z legislatívnej zmeny, kvôli ktorej bude povinná predškolská výchova zavedená pre všetky
5-ročné deti a pri súčasných možnostiach by sme toto opatrenie nedokázali zaviesť do praxe.
Verím, že v tomto roku sa nám podarí úspešne zrealizovať ťahajúci sa projekt modernizácie
odborných učební v ZŠ na Konštantínovej, ktorý brzdí zdĺhavý proces kontrol verejných
obstarávaní. V zimných mesiacoch chceme zrealizovať ďalší z projektov zameraných na
marginalizovanú skupinu obyvateľov, a to likvidáciu skládok odpadu Pod Laščíkom a
Za jarkom.
V prvom polroku 2020 by v šiestich lokalitách mesta mali byť do prevádzky uvedené
prístupové body pre bezplatné vysokorýchlostné WiFi pripojenie, na ktoré sme získali
prostriedky z výzvy WiFi4EU.
Rok 2020 sa bude niesť aj v znamení investícií do tunajších športovísk. V jarných mesiacoch
začne rekonštrukcia zimného štadióna za zhruba 350 tisíc eur. Nová sezóna v Stropkove by
tak už mala byť na novej ploche s kompletným moderným zázemím. Pokračujeme aj
v rekonštrukcii futbalovej tribúny, ktorá sa mení na nepoznanie a je to takým malým
darčekom k storočnici futbalu v meste. Na čo som v uplynulom období nebol hrdý, je projekt
rekonštrukcie tenisových kurtov. Kompetentní vedúci pracovníci v roku 2018 vhodne
neodhadli jej rozsah a výsledkom bola vyše ročná odstávka tohto športoviska. Verím, že
najneskôr do otvorenia letného kúpaliska budú nové kurty slúžiť tenistom už pod novým
správcom, podnikom Služba. Ak som spomenul kúpalisko, aj tam pripravujeme pre
Stropkovčanov a návštevníkov zo širokého okolia niekoľko prekvapení, ktoré oživia letnú
sezónu.
Zaujímavým projektom, kde prepájame šport, kultúru i prírodné dedičstvo nášho regiónu
budú Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna – Stropkov.
V rámci neho vybudujeme na Ščobe vyhliadkovú vežu s altánkom, vyznačený bude
cykloturistický chodník západne od mesta smerom na poľskú hranicu, zrekonštruovaná bude
časť turistickej chaty Pod vlekom a pribudne tam aj nová letná terasa. S projektom budú
súvisieť aj viaceré športové a kultúrno-spoločenské podujatia naplánované na leto a jeseň.
VYCHUTNÁME SI POHĽAD Z KOSTOLNEJ VEŽE
Projekt sprístupnenia najvyššej stavby v širokom okolí, veže sanktuária, som mal vo svojom
volebnom programe už v roku 2014. Ide o veľmi náročný projekt, kde je nevyhnutná úzka
spolupráca cirkvi ako vlastníka veže, pamiatkarov, archeológov a mesta, ktoré to celé
zastrešuje personálne i administratívne. V minulom roku sme sa dostali do finále a pred nami
je posledný krok. Výber dodávateľa stavebných a rekonštrukčných prác, ich realizácia a
samotné sprístupnenie veže. Verím, že v tomto roku túto záverečnú etapu úspešne ukončíme a
prví návštevníci sa pozrú na Stropkov z tejto neobvyklej perspektívy. A verte mi, že ten
pohľad naozaj stojí za to.
Veľa prostriedkov poputuje aj do budovania novej cestnej infraštruktúry. Konečne budeme
mať plnohodnotnú prístupovú cestu do priemyselného parku, prepojíme ulicu Nový riadok
s Ulicou akad. Pavlova, čím sčasti odbremeníme Hlavnú a pred obchodným domom Mier
vybudujeme nové parkovisko, ktoré výrazne odľahčí jestvujúce parkovacie plochy v centre
mesta. Pokračovať budeme aj v investíciách do modernizácie odpadového hospodárstva a
aktuálne vyberáme lokality na ďalšie polopodzemné kontajnerové stojiská.
ROK VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ
Tak ako vlani, aj teraz bolo plánované oslavovať alebo si pripomínať viacero významných
výročí viažucich sa k mestu alebo tunajším organizáciám. Na slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva 15. marca bolo plánované pripomenutie 616. výročie prvej písomnej
zmienky (12.3.1404). Po dvoch rokoch mali byť na slávnosti udelené ocenenia mesta
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významným osobnostiam a kolektívom, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu Stropkova.
Storočnicu mal oslavovať stropkovský futbal a v máji uplynulo 60 rokov od vzniku podniku
Tesla, ktorého existencia významne formovala novodobú históriu Stropkova. Okrúhle
jubileum. Z ďalších podujatí spomeňme 26. stropkovský jarmok, ktorý sa mal uskutočniť od
31. 7. do 2. 8., verím, že aj v tomto roku sa mal dostať do programu letného kina Bažant
Kinematograf a pripravené boli aj ďalšie zaujímavé podujatia.
V súvislosti s pandémiou COVID -19 spomenuté podujatia sa presúvajú do nasledujúceho
obdobia.

2. Identifikačné údaje mesta
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán mesta:
Telefón:
Mail:

Mesto Stropkov
Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
00331007
JUDr. Ondrej Brendza – primátor mesta
054/486 8800
mesto@stropkov.sk; info@stropkov.sk,

Webová stránka:

www.stropkov.sk

3. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich
predstaviteľov
Primátor mesta:
Zástupca primátora mesta:
Hlavný kontrolór mesta:
Mestské zastupiteľstvo:

JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Peter Lehocký
Ing. Gabriela Maruščáková
Počet poslancov MsZ je 18

 Volebný obvod č. 1 (mestská časť Sitníky - ulice: Budovateľská, Družstevná,
Rovná, Sitnická, Sokolovská, Strečkova, Vojtovská, Vranovská) Róbert Fatľa,
 Volebný obvod č. 2 (ulice: Akad. Pavlova, Hlinky, Hviezdoslavova, J. Gagarina,
Jarková, Jilemnického, Letná, Nový riadok) Ing. Oľga Kurucová, Martin Džupin,
 Volebný obvod č. 3 (ulice: Kukučínova, Mlynská, Gen. Sázavského) Mgr. Peter
Lehocký, Ing. Martina Demjanová,
 Volebný obvod č. 4 (ulice: Hrnčiarska 739/14, 740/7, 741/16, 742/18, 743/20, 767/46,
768/33, 769/35, 770/48, 771/37, 773/39, 774/52, 777/56, 779/58, 780/60, 782/62,
784/64, 785/49, 786/66, 794/74, 795/61, 801/67, 1550/69, 1566/2,4,6,8,
1597/22,24,26,28, 1601/30,32,34, 1604/9,11, 1605/13,15, 1606/17,19, Za jarkom,
Orgovánová) Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Daniel Hubáč,
 Volebný obvod č. 5 (ulice: A. Kmeťa, Bernolákova, Cintorínska, Kvetná, Ľ. Štúra,
Pod Laščikom, Ružová, Mládeže, Nám. SNP, Záhradná, Zámocká, Za dubami, Hlavná
38/2, 44/1,3,5,7,9, 49/11,13,15,17, 50/19,21,23) Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír
Cichý,
 Volebný obvod č. 6 (ulice: Konštantínova, Puškinova, Metodova, Andreja Hlinku,
Sládkovičova, Bankovská, Majerská, J.Kráľa, P.Horova, Kalinčiakova) Slavomír
Rapáč, Michal Sykora,
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 Volebný obvod č. 7 (ulice: Krátka, Hlavná 80/50, 1649/31,33, 1650/37,39,
1651/43,45, 1652/49, Hrnčiarska 1618/36,38,40, 1619/42,44,50, 1627/21,23,25,
1654/72) Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Radko Kmiť,
 Volebný obvod č. 8 (ulice: Šarišská, Školská, Pri rybníku, Samuela Jurkoviča,
Chotčanská, Nábrežná, Matice slovenskej 920/48,50, 924/56,58, Hrnčiarska
796/63,65, 797/76,78, 798/80, 799/82, 800/84, 802/86, Ondavská, Petejovská) Radko
Kmiť, Dušan Večurkovský,
 Volebný obvod č. 9 (ulice: Športová, Štefánikova, Matice slovenskej 901/2,
902/4,6,8, 903/16,18,20, 904/22, 906/24,26,28, 907/30,32, 908/7, 909/9, 910/11,
911/13, 912/15, 913/34,36,38, 914/40,42, 915/44,46, 916/17, 917/19, 918/21, 919/23,
921/25, 922/27, 923/52,54, 1552/10,12,14, Hrnčiarska 787/68, 788/70, 789/51,53,
791/55, 792/57, 793/59) Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko,
 Volebný obvod č. 10 (mestská časť Bokša - ulice: Čerlinská, Šandalská, Bokšanská)
Martin Žiak.
Komisie: Komisia pre financie a majetok mesta
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
Komisia pre výstavbu a územný rozvoj
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Komisia pre bezpečnosť a životné prostredie
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Mestský úrad :
 Prednosta:

Ing. Stanislav Humeník
Sekretariát – osobný úrad
 Odbory MsÚ: Odbor organizačný a správy majetku
Odbor financií a správy daní
Odbor správny a sociálnych vecí
Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Odbor školstva a kultúry

4. Organizácie konsolidovaného celku
Mesto je materskou účtovnou jednotkou konsolidovaného celku. Súčasťou konsolidovaného
celku sú rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené mestom Stropkov. Ďalej
do konsolidovaného celku sú zaradené obchodné spoločnosti, ktoré boli založené mestom
Stropkov, ako aj obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto viac ako 20 % - ný podiel na
vlastnom imaní.
Rozpočtové a príspevkové organizácie


V roku 2019 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Centrum voľného času –
FAUNA, s predmetom činnosti záujmového vzdelávania

FAUNA Centrum voľného času, Konštantínova 5, Stropkov – rozpočtová
organizácia bez právnej subjektivity. FAUNA CVČ bola zriadená Zriaďovacou
listinou zo dňa 2.7.2002 s tým, že pôvodná Zriaďovacia listina bola zmenená
naposledy dňa 2.1.2005. Štatutárnym zástupcom bol riaditeľ Alexander Soóš do
31.10.2017. Od 1.11.2017 bol poverený štatutárnym zástupcom riaditeľ Kamil Soóš.
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Centrum voľného času FAUNA ukončilo svoju činnosť k 31.12.2019. Od 1.1.2020
boli majetok a činnosť predmetného centra voľného času presunuté do správy
m.p. Služba na novo vytvorené stredisko Park zvierat. S účinnosťou k 30.4.2020
MŠVVaŠ vyradilo zo siete škôl a školských zariadení Centrum voľného času Fauna na
základe žiadosti zaslanej mestom Stropkov dňa 7.2.2020. Uznesením č. 154 z 11.
zasadnutia MsZ v Stropkove zo dňa 26.5.2020 bolo Centrum voľného času FAUNA
k 1.júnu 2020 zrušené.
Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2019 :
Rozpočtové organizácie sú samostatnými právnickými osobami mesta
Stropkov, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami zapojené na rozpočet mesta.
Hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí
mesto ako zriaďovateľ, vrátane mimorozpočtových zdrojov.
Mesto má zriadené nasledujúce rozpočtové organizácie:




2 materské školy s 2 školskými jedálňami, ktoré poskytovali predškolskú
výchovu detí
3 základné školy s predmetom činnosti poskytovania základného vzdelania
s 3 školskými jedálňami + 2 výdajné školské jedálne v elokovaných
pracoviskách
1 základná umelecká škola s predmetom činnosti záujmového vzdelávania,

a) Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov – rozpočtová organizácia
s právnou subjektivitou od 1.1.2014. Materská škola bola zriadená Zriaďovacou
listinou zo dňa 1.7.2002 s tým, že pôvodná Zriaďovacia listina bola zmenená
naposledy dňa 7.11.2013. Štatutárnym zástupcom v roku 2019 bola riaditeľka
Mgr. Jana Klebanová
b) Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov – rozpočtová organizácia
s právnou subjektivitou od 1.1.2014. Materská škola bola zriadená Zriaďovacou
listinou zo dňa 1.7.2002 s tým, že pôvodná Zriaďovacia listina bola zmenená
naposledy dňa 7.11.2013. Štatutárnym zástupcom v roku 2019 bola riaditeľka
Mgr. Ľudmila Hecková.
c) Základná škola, Hrnčiarska 795/61, Stropkov, IČO: 37873164, rozpočtová
organizácia s právnou subjektivitou. Základná škola bola zriadená Zriaďovacou
listinou zo dňa 1.7.2002 s tým, že pôvodná Zriaďovacia listina bola zmenená
naposledy dňa 1.1.2013. Štatutárnym zástupcom bol riaditeľ Mgr. Marián Vasilko
do 31.5.2018. Od 1.6.2018 do 31.10.20219 bol riaditeľ Mgr. Alexander Skala.
Od 1.11.2019 bol poverený riaditeľ Mgr. Štefan Kmiť.
d) Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov, IČO: 37873181, rozpočtová organizácia
s právnou subjektivitou. Základná škola bola zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa
1.7.2002 s tým, že pôvodná Zriaďovacia listina bola zmenená naposledy dňa 1.1.2013.
Štatutárnym zástupcom v roku 2019 bol riaditeľ Mgr. Peter Gombár.
e) Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov, IČO: 37873172, rozpočtová
organizácia s právnou subjektivitou. Základná škola bola zriadená Zriaďovacou
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listinou zo dňa 1.7.2002 s tým, že pôvodná Zriaďovacia listina bola zmenená
naposledy dňa 1.1.2013. Štatutárnym zástupcom v roku 2019 bol riaditeľ Mgr. Róbert
Jankanič.
f) Základná umelecká škola Františka Veselého, Športová 833/4, Stropkov, IČO:
37877445, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Základná umelecká škola
bola zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 1.7.2002 s tým, že pôvodná Zriaďovacia
listina bola zmenená naposledy dňa 2.5.2005. Štatutárnym zástupcom od 15.1.2014 do
14.1.2019 bola riaditeľka Mgr. Miroslava Prusáková. Od 15.1.2019 do 31.1.2019
poverená riadením ZUŠ bola Michaela Sušinová, Dis.art.. Od 1.2.2019 je štatutárnym
zástupcom riaditeľ Mgr. Miloslav Cimbala.
Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2019:
Príspevkové organizácie sú samostatnými právnickými osobami mesta
Stropkov, ktorých menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktoré
sú na rozpočet mesta zapojené príspevkom. Platia pre nich finančné vzťahy určené
mestom v rámci jeho rozpočtu.


SLUŽBA, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, Stropkov, IČO:
31305784, s predmetom činnosti
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov t.j. zabezpečuje: výstavbu,
údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného
cintorína, športových zariadení, nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu
verejnej zelene, verejného osvetlenia, správu trhoviska a verejného WC. Táto
príspevková organizácia bola zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 5.11.1993
s tým, že pôvodná Zriaďovacia listina bola zmenená naposledy dňa 5.5.1999.
Štatutárnym zástupcom od 1.7. 2015 do 10.4.2019 bol riaditeľ Ing. Michal
Šandrík. Od 11.4.2019 bol štatutárnym zástupcom riaditeľ Ing. Dušan Lukáč.



Mestská nemocnica v Stropkove, Ul. akad. Pavlova č.321/10, Stropkov, IČO:
17335892, s predmetom činnosti osvetovej činnosti v zdravotníctve. Táto
príspevková organizácia bola zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 6.6.2003
s tým, že pôvodná Zriaďovacia listina bola zmenená naposledy dňa
31.3.2005. Štatutárnym zástupcom v roku 2019 bol poverený riaditeľ
Ing. Ján Polák.

Neziskové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2019:
PARK ZVIERAT, n.o., Stropkov, Konštantínova 626/5, 091 01 Stropkov, IČO:
51699940, s predmetom činnosti všeobecne prospešných služieb (rozvoj turizmu
a rekreačno-oddychových aktivít, služby na podporu regionálneho rozvoja, tvorba
a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, aktivity na vzdelávanie
v oblasti environmentálnych aktivít). Táto nezisková organizácia bola zriadená
Zriaďovacou listinou zo dňa 6.4.2018 s tým, že pôvodná Zriaďovacia listina bola
zmenená naposledy dňa 28.6.2018. Štatutárnym zástupcom bol riaditeľ Kamil Soóš.
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Právnické osoby s majetkovou účasťou mesta
Mesto Stropkov málo k 31. 12. 2019 majetkové podiely a vlastní cenné papiere
v obchodných spoločnostiach:
Názov

IČO

Podiel mesta
na základnom
imaní
k 31.12.2019
v €

Percentuál
ny podiel v
%

Predmet činnosti

Byhos Stropkov,
s.r.o.

31698921

6 638,78

100,00 Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej

MŠK TESLA
Stropkov, s.r.o.

36496189

6 638,78

100,00

Nemocnica
Stropkov, s.r.o.

36499528

29 874,53

100,00

Stropkovská
sociálna a.s.

45700290

5 000

úžitkovej vody ako aj správa a údržba
bytového fondu
Prevádzkovanie športových zariadení
a zariadení slúžiacich na regeneráciu a
rekondíciu
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Rozhodnutím valného zhromaždenia
Mestská nemocnica s.r.o. vstúpila dňa
16.12.2008 do likvidácie. Oznam
o vyhlásení likvidácie bol uverejnený
v Obchodnom vestníku č. 10/2009 dňa
16.1.2009. Okresný súd v Prešove vyhlásil
na majetok dlžníka Nemocnica Stropkov,
s.r.o. v likvidácií, so sídlom akad. Pavlova
321/10, 091 01 konkurz uznesením: sp. Zn.
3K/19/2011 – 123 zo dňa 24.6.2011. Oznam
o konkurze bol uverejnený v Obchodnom
vestníku č. 127/2011 zo dňa 1.7.2011
(K007504, sp.zn. 3K19/2011).Okresný súd
pre nedostatok majetku úpadcu zrušil
konkurz uznesením sp. zn. 3K/19/2011-160
IČS: 8111211182 zo dňa 25.2.2013.
Rozhodnutím
valného
zhromaždenia
Mestská lekáreň Stropkov s.r.o. vstúpila dňa
9.12.2008 do likvidácie. Oznam o vyhlásení
likvidácie bol uverejnený v Obchodnom
vestníku č. 10/2009 dňa 16.1.2009. Mestská
lekáreň bola zriadená Mestskou nemocnicou
Stropkov s.r.o. so 100 % účasťou.

20,00 - maloobchod v rozsahu voľných živností,

veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej
živnosti, reklamná a propagačná činnosť,
prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
v rozsahu voľnej živnosti, prenájom
nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených
s prenájmom, vedenie účtovníctva,
upratovacie práce, prenájom motorových
vozidiel
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Účasť Mesta Stropkov v ostatných subjektoch (záujmové združenia a nadácie):
Názov

Dom detí Božieho
milosrdenstva
Stropkov, n. o.

IČO

Vklady mesta
k 31.12.2019
v €

37886967

33,19

Percentuál
ny podiel v
%

Predmet činnosti

33,33 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím,
duševne choré a drogovo závislé osoby
v pobytových zariadeniach. Zdravotnícka
hygienická služba pre ľudské telo.

Mesto Stropkov okrem hore uvedených podielov v spoločnostiach vlastní cenné
papiere spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v nominálnej hodnote
2 194 954,27 €, ktoré získalo bezodplatným prevodom.

5. Poslanie, vízie, ciele
Zámery mesta sú odrazom požiadaviek a potrieb obyvateľov mesta Stropkov a klientov MsÚ,
pričom rozvíjajú Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stropkov 2020 – 2022.
Poslaním mesta Stropkov je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom svojich
obyvateľov a klientov pri zlepšovaní kvality ich života. Mesto Stropkov a jeho mestský úrad
vo vzťahu k uvedenému poslaniu si stanovujú tieto strategické zámery:
1. Zlepšovať dopravnú situáciu v meste, znižovať spotrebu energií, využívať obnoviteľné
zdroje energie a tým skvalitňovať životné prostredie.
2. Venovať zvýšenú pozornosť oprave a výstavbe miestnych komunikácií.
3. Rekonštruovať budovu Turistickej ubytovne, realizovať výstavbu vyhliadkových veží,
altánkov a cyklotrás, zaoberať sa výstavbou detských ihrísk a zvýšením ponuky
služieb v prímestskej športovo-oddychovej zóne „Pod vlekom“.
4. Trvale zvyšovať spokojnosť obyvateľov mesta Stropkov a jeho klientov
skvalitňovaním poskytovaných služieb a zlepšovaním plnenia ich požiadaviek, potrieb
a očakávaní.
5. Vytvárať v meste Stropkov priaznivé podmienky pre ekonomický rozvoj a pozitívne
podnikateľské prostredie.
6. Prijímať opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj mesta Stropkov využívaním
a zefektívňovaním jeho vnútorného potenciálu a aktívnou komunikáciou medzi
samosprávou mesta Stropkov a jeho obyvateľmi a klientmi.
7. Upevňovať postavenie mesta Stropkov ako centra vzdelanosti vytváraním podmienok
pre zvyšovanie kvality vzdelávania.
8. Poskytovať takú ponuku sociálnych služieb, politiky bývania, kultúrnych
a spoločenských aktivít a využitia voľného času, ktoré prispejú k atraktivite mesta
Stropkov.
9. Podporovať rozvoj cestovného ruchu rozširovaním a propagovaním ponuky kultúrnohistorických pamiatok a zaujímavosti mesta Stropkov a jeho okolia.
10. Neustále nachádzať nové postupy pre zavádzanie kvalitatívnych zmien organizácie
práce na Mestskom úrade v Stropkove a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.
11. Zvyšovať odborný rast, profesionalitu a spokojnosť zamestnancov na Mestskom úrade
v Stropkove využitím ich osobného potenciálu.

11

6. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Mesto Stropkov je v súlade s článkom 64 a zákona 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej
republiky (SR) samostatným územným samosprávnym a správnym celkom SR, združujúci
osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Podľa článku 65 ods. 1 Ústavy SR je mesto
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Orgánmi mesta sú mestské
zastupiteľstvo a primátor mesta. Výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora
mesta je Mestský úrad (MsÚ).
Činnosť mesta je upravená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Štatút mesta Stropkov je základným normatívno-právnym
a organizačným predpisom Mesta Stropkov. Upravuje postavenie a pôsobnosť mesta,
používanie symbolov mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, financovanie a rozpočet
mesta, majetkové postavenie a hospodárenie mesta so svojím majetkom, právomoc
a pôsobnosť orgánov samosprávy mesta, vzájomnú deľbu práce a zodpovednosti medzi
orgánmi mesta, povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva, vzťah
samosprávy mesta k orgánom štátu, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých
mesto je zriaďovateľom, k obchodným spoločnostiam a iným právnickým osobám, ktorých
mesto je zakladateľom, udeľovanie verejných ocenení a pomoc v mimoriadnych situáciách.
Pre hodnotený rok 2019 bol v platnosti Štatút mesta Stropkov schválený Mestským
zastupiteľstvom v Stropkove (MsZ) dňa 22.2.2017 uznesením č. 201 a organizačný poriadok
MsÚ v Stropkove schválený primátorom mesta 30.3.2015. V roku 2015 bola zmena
organizačného poriadku MsÚ v Stropkove k 1.11.2015. V roku 2016 bola zmena
organizačného poriadku MsÚ v Stropkove k 1.10.2016 a v roku 2017 bola zmena
organizačného poriadku k 1.3.2017.
Mesto Stropkov v roku 2020 urobilo konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019, t.j.
konsolidovanú súvahu, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a poznámky. Cieľom
konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako
o jednej ekonomickej jednotke.
Pri konsolidácií bola použitá metóda úplnej konsolidácie a metóda vlastného imania.
Konsolidovaný celok Mesta Stropkov predstavujú nasledovné organizácie:

P.č.

1.

2.

3.

Názov a adresa
účtovnej jednotky
Mesto Stropkov,
Mestský úrad,
Hlavná 38/2,
091 01 Stropkov
SLUŽBA,
mestský podnik ,
Hviezdoslavova 17/26,
091 01 Stropkov
Mestská nemocnica
v Stropkove , ul. akad.
Pavlova 321/10,
091 01Stropkov

IČO

Druh
vzťahu

00331007 Materská UJ

Právna
forma

Konsolido
vaný
Súčasťou súhrnného
podiel
celku od do
(%)

Obec

100%

1.1.2019 31.12.2019

31305784

Dcérska ÚJ

PO

100%

1.1.2019 31.12.2019

17335892

Dcérska ÚJ

PO

100%

1.1.2019 31.12.2019
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Základná škola,
Hrnčiarska 795/61,
091 01 Stropkov
Základná škola,
Mlynská 697/7,
5.
091 01 Stropkov
Základná škola,
6. Konštantínova 1751/64,
091 01 Stropkov
Základná umelecká
škola F. Veselého,
7.
Športová 833/4,
091 01 Stropkov
BYHOS, spol. s r.o.,
Mlynská 20,
8.
091 01 Stropkov
MŠK TESLA
Stropkov, s.r.o.,
9.
Matice slovenskej 895,
091 01 Stropkov
Stropkovská sociálna,
a.s. , Akad. Pavlova
10.
321/10
091 01 Stropkov
4.

37873164

Dcérska ÚJ

RO

100%

1.1.2019 31.12.2019

37873181

Dcérska ÚJ

RO

100%

1.1.2019 31.12.2019

37873172

Dcérska ÚJ

RO

100%

1.1.2019 31.12.2019

3 7877445

Dcérska ÚJ

RO

100%

1.1.2019 31.12.2019

31698921

Dcérska ÚJ

SRO

100%

1.1.2019 31.12.2019

36496189

Dcérska ÚJ

SRO

100%

1.1.2019 31.12.2019

45 700 290

Pridružená
ÚJ

A.S.

20 %

1.1.2019 31.12.2019

Vysvetlivky skratiek právnej formy:
PO – príspevková organizácia
RO – rozpočtová organizácia
SRO – spoločnosť s ručením obmedzeným
Nemocnica Stropkov s.r.o so 100 % podielom na základnom imaní nebola predmetom
konsolidácie, pretože Okresný súd v Prešove vyhlásil na majetok dlžníka Nemocnica
Stropkov, s.r.o. v likvidácií, so sídlom akad. Pavlova 321/10, 091 01 Stropkov, IČO:
36499528 konkurz uznesením: sp. Zn. 3K/19/2011 – 123 zo dňa 24.6.2011. Oznam
o konkurze bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 127/2011 zo dňa 1.7.2011 (K007504,
sp.zn. 3K19/2011). Okresný súd v Prešove pre nedostatok majetku úpadcu zrušil konkurz
uznesením sp.zn. 3K/19/2011-160 ICS: 8111211182 zo dňa 25.2.2013. Mestská lekáreň s.r.o,
ktorá je dcérskou ÚJ Nemocnice Stropkov s.r.o. so 100 % podielom je v likvidácií.
Schéma konsolidovaného celku Mesta Stropkov je v prílohe.
Počet zamestnancov za celý konsolidovaný celok: 389 v tom Mesto Stropkov 77
Metódu úplnej konsolidácie použilo Mesto Stropkov pri všetkých uvedených
dcérskych účtovných jednotkách. Metódu vlastného imania použilo Mesto Stropkov pri
pridruženej účtovnej jednotke. Pri úplnej konsolidácií Mesta Stropkov voči dcérskym
spoločnostiam bola vykonaná:
1. konsolidácia kapitálu
2. konsolidácia záväzkov
3. konsolidácia medzivýsledku hospodárenia v položkách majetku
4. konsolidácia nákladov a výnosov
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Konsolidačná operácia
Má dať
Dal
Konsolidácia nákladov a výnosov
4 059 630,05 € 4 059 630,05 €
Konsolidácia záväzkov a pohľadávok 7 671 119,39 € 7 671 119,39 €
Konsolidácia kapitálu
126,40 €
126,40 €
Konsolidácia medzivýsledku
0,00 €
0,00 €
Konsolidačné operácie spolu
11 730 875,84 € 11 730 875,84 €

6.1 Geografické údaje
Poloha mesta:

mesto Stropkov sa nachádza v severnej časti východného
Slovenska v údolí rieky Ondava. Z geomorfologického
hľadiska je územie Stropkova súčasťou Nízkych Beskýd,
ich celku - Ondavskej vrchoviny.
Celková rozloha mesta:
24,66 km 2
Nadmorská výška:
202 m n.m.
Územie mesta Stropkov tvoria tieto katastrálne územia: Stropkov, Bokša.
Susedné mestá a obce: Najbližšie položené mestá sú Svidník, Giraltovce, Medzilaborce,
Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov. Susediace obce sú Breznica,
Tisinec, Šandal, Baňa, Vojtovce, Krušinec.

6.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 1.1.2019: 10 369
Počet obyvateľov k 31.12.2019: 10 257
Hustota obyvateľstva na km 2 : 416
Národnostná štruktúra:
 Slováci 78,65 %
 Rómovia 9,00 %
 Rusíni 2,82 %
 Ukrajinci 0,43 %
 Česi 0,19 %
 Poliaci 0,11 %
 Maďari 0,06 %
 Nemci 0,03 %
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Srbi 0,03 %
Rusi 0,03 %
Moravania 0,02 %
Bulhari 0,009 %
Iná nezistená 8,51 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania:
o Rímskokatolíci 55,85 %
o Gréckokatolíci 26,43 %
o Pravoslávni 4,33 %
o Evanielici a.v. 0,48 %
o Reformovaná kresťanská cirkev 0,13 %
o Evanjelická cirkev metodistická 0,05 %
o Apoštolská cirkev ,009 %
o Cirkev československo husistská 0,018 %
o Cirkev Bratská 0,009 %
o Kresťanské zbory 0,036 %
o Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 0,09 %
o Bez vyznania 2,54 %
o Iné 0,16 %
o Nezistené 9,87 %
Vývoj počtu obyvateľov: Počet obyvateľov klesá.
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Počet
obyvateľov 10 652 10 629 10 549 10 445 10 373 10 380 10 437 10 363 10 257
Veková štruktúra obyvateľstva – vývoj za rok 2011 -2019
Rok
0-18
18-60
nad 60
CELKOM

Počet obyvateľov
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3 080 2 950 2 810 2 684 2 572 2 454 2 334 2 217 2 078
6 179 6 195 6 207 6 244 6 218 6 211 6 184 6 149 6 125
1 393 1 484 1 532 1 517 1 583 1 715 1 919 1 997 2 054
10 652 10 629 10 549 10 445 10 373 10 380 10 437 10 363 10 257

Zloženie obyvateľstva – vývoj za rok 2011 -2019
Zloženie
Počet obyvateľov
obyvateľstva
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5 356 5 335 5 293 5 315 5 269 5 268 5 211 5 177 5 123
Muži
5 296 5 294 5 256 5 130 5 104 5 112 5 226 5 192 5 124
Ženy
10 652 10 629 10 549 10 445 10 373 10 380 10 437 10 363 10 257
CELKOM
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6.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese: 8,86 %, t.j. 958 evidovaných nezamestnaných k 31.12.2019.
Z celkového počtu evidovaných nezamestnaných bolo 523 žien.
Vývoj nezamestnanosti ( v %) :
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

%

18,11

21,38

17,81

17,40

14,93

15,02

9,16

9,50

8,86

Nezamestnanosť v okrese má klesajúci charakter, keďže koncom roka 2019 bolo v okrese
8,86 % nezamestnaných.

6.4 Symboly mesta
Mestskými symbolmi sú:
a) mestský erb,
b) mestská vlajka, mestská zástava, štandarda primátora a mestské insígnie,
c) mestská pečať.

Erb mesta: Návrh stropkovského erbu vznikol v spolupráci s heraldickou komisiou MV SR.
Na červenom štíte vyrastajú zo spodného okraja tri zlaté ruže na zelených stopkách. Ide o
motív z historických pečatí, čím je heraldicky prijateľným spôsobom dodržaná kontinuita
historického symbolu mesta. Erb navyše spĺňa všetky heraldické princípy mestskej
heraldickej tvorby, preto ho komisia odporučila na prijatie a používanie. Mesto tento erb
prijalo 18. októbra 1988. Kodifikovaný a zverejnený bol aj v Katalógu mestských erbov a
vlajok (1991) a je registrovaný v Heraldickom registri SR.

Vlajka mesta: Mestská vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov žltého, zeleného a
červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jedným zástrihom,
siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu.
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Mestská zástava:
Z mestskej vlajky je vytvorená mestská zástava. Mestská zástava je vždy pevne pripojená k
žrdi alebo priečnemu rahnu a nemusí byť dodržaný stanovený pomer strán.

Štandarda primátora:
Z mestskej vlajky je vytvorená štandarda primátora. Štandarda primátora je vždy pevne
pripojená k žrdi, je na nej obojstranne vyobrazený erb mesta a je orámovaná trikolórou vo
farbách mesta (žltá, zelená, červená).

Mestské insignie:
Mestské insígnie predstavuje kovová primátorská reťaz s vyobrazením erbu mesta Stropkov.
Mestské insígnie používajú podľa uváženia primátora primátor, jeho zástupca alebo poverený
poslanec pri slávnostných príležitostiach.

Pečať mesta:
Pečať mesta Stropkov tvorí erb mesta s hrubopisom: „Mesto Stropkov“. Používa sa pri
slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod. Pečať
uchováva primátor mesta.
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6.5 História mesta
Stropkov patrí do skupiny stredovekých slovenských miest. Prvá písomná zmienka o
Stropkove pochádza z 12. marca roku 1404. Kráľ Žigmund Luxemburský zálohoval v roku
1398/1399 po smrti Ladislava Svätojurského z rodu Ákoš mestečko Stropkov poľskému
šľachticovi Prokopovi z Balíc za 6000 zlatých. V roku 1404 majetky Stropkov, Pozdišovce
a Hanigovský hrad kráľ zálohoval jeho synovcom Andrejovi, Jánovi a Mikulášovi
Balickovcom za ďalších 6000 zlatých. Oni ich mali držať a užívať takým právom ako
spomínaný Ladislav a iní prvší majitelia dovtedy, kým im on, alebo jeho nástupcovia nevrátia
12 000 zlatých. V roku 1408 ten istý kráľ Žigmund spolu s panstvami Ľubovnianskeho hradu
a Šarišského hrádku daroval Imrichovi z Perína aj mestečko a castelum „Ztrupko“ so
všetkými k nemu patriacimi majetkami a dedinami. V inej verzii tejže listiny (obe boli
vyhotovené špeciálne na Ľubovnianske panstvo) hovorí, že mu daruje mestečko „Strupko ac
castello Thoporo“ so všetkými prináležitosťami, ktoré predtým držal Ladislav zo Svätého
Jura. V ďalšej verzii vyhotovenej na samotné stropkovské panstvo sa píše, že Imrichovi z
Perína daroval „oppidum Stropko...cum tributo eadem“ a k nemu patriacich 30
vymenovaných dedín, ktoré mal v zálohu Andrej Balický a predtým boli v majetku Ladislava
zo Svätého Jura a nárokoval si na ne jeho príbuzný Štefan Čert (Vrdwg). Imrichovi z Perína
kráľ Žigmund v roku 1410 vydal novú donáciu na uvedené majetky, medzi nimi aj mestečko
„Ztropko“ s mýtom a tých istých 30 dedín ako v roku 1408. V roku 1430 došlo k deľbe
majetkov medzi magnátmi z Perína. Do deľby spadalo aj „oppidum Stropkow“, v inom
exemplári tejto listiny „civitas Strupko“ a jeho 36 dedín. Opidum Stropkov, v stredoveku
zapisované ako „Stropko, Ztropko, Ztrupko, Stropkow“ a pod jeho panstvo – presnejšie
povedané panstvo stropkovskej pevnosti – Perínskovci vlastnili s malými prestávkami
koncom 15. a začiatkom 16. stor. až do roku 1567.
Uvedené najstaršie písomné správy informujú o tom, že Stropkov so svojou pevnosťou
a tridsiatkovou stanicou bol zemepanským mestom a sídlom panstva, ku ktorému v
stredoveku patrilo až 37 dedín. V stredovekých, ale ani v novovekých prameňoch niet ani len
najmenšej zmienky o tom, že by niektorý uhorský panovník udelil Stropkovu mestské výsady.
Keď sa so Stropkovom po prvýkrát stretávame v roku 1404, vtedy je už kvalifikovaný
ako zemepánske mesto – oppidum, v ktorom je spomenutá penvosť, vyberá sa tu pohraničné
clo – tridsiatok a súčasne je sídlom rozsiahleho feudálneho panstva. Tieto okolnosti, jeho
štvorcové námestie o rozlohe asi 150 x 150 m so štyrim ulicami vychádzajúcimi z jeho rohov
i gotický kostol z polovice 14. storočia s pôvodným patrocíniom sv. Anny alebo Panny Márie
(od 16. alebo 17. storočia Božieho Tela) a pozostatkami škultécie (v urbári z roku 1569), sú
dostatočným svedectvom toho, že bolo lokované nemeckými kolonistami. Zo severného
Zemplína nateraz nepoznáme ani jednu lokačnú – šoltýsku listinu nemeckého práva. Načim
však predpokladať, že jestvovali. No súčasne, že doosídľovanie na nemeckom práve v tejto
oblasti prebiehalo aj na základe ústnych dohôd.
Mestská rada, hoci s obmedzenými právami, najneskôr od II. polovice 15. storočia
vlastnila aj mestskú pečať, v ktorej je patrónka kostola sv. Anna s Máriou alebo naopak. Pod
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ňou vydávala mestská rada svoje písomnosti. Najstarší nám známy latinský list richtára a
boženíkov (prísažných) Stropkova z roku 1515 je adresovaný mestskej rade Prešova. Od
konca 16. a začiatku 17. storočia svoje písomnosti už písali aj po slovensky. Prvá známa
listina – záznam o vyšetrovaní krádeže – pochádza z roku 1601.
V roku 1569 sa Stropkovské panstvo dostalo do rúk uhorského šľachtického rodu.
Peteovcov z Gerše (Pethő de Gerse). Peteovci boli do druhej polovice 18. storočia vlastníkmi
mesta, jeho hradu a všetkých obcí spadajúcich do panstva. Okrem toho boli svetskými
patrónmi stropkovského kostola. Ich oddaná služba cirkvi a Bohu bola zvýraznená práve
v Stropkove. V búrlivých obdobiach 17. storočia (reformácia a turecké nebezpečenstvo)
vytvorili pred nekatolíkmi akúsi bránu, ktorá zamedzovala postup reformačných myšlienok.
Dôkazom toho je fakt, že v meste nenachádzame protestantské zbory. Peteovci ako prísni
katolíci a verní služobníci Habsburgovcov pozvali do mesta františkánov z Poľska, ktorí
založili kláštor a kostol a boli tu dlhodobo a pevne usadení. V roku 1669 Žigmund Pete pri
farskom kostole založil Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej, ktorému sa
budeme venovať v tretej kapitole. Tým dali Peteovci najavo nesúhlas s reformačnými
myšlienkami. Členovia tohto rodu sú pochovaní v hrobkách pod stropkovským kostolom.
Práve Peteovci vydržiavali dominanty mesta - hrad ako svoje sídlo, stredoveký
rímskokatolícky kostol a kaštieľ. Okrem toho sa postarali o to, že do mesta prišli v 17. storočí
minoriti a po nich františkáni. Tí v meste vybudovali kláštor a kostol, stropkovskú farnosť
spravovali dlhšie obdobie. Vymreli v 2. polovici 18. storočia, keď zomrel posledný mužský
potom rodu v Stropkove Žigmund Pete. Medzi 6 línii ženských dedičov a ich manželov boli
majetky a celý Stropkov prerozdelený. Všetci aj naďalej vydržiavali Stropkov a jeho
dominanty, ale to sa všetko dialo len do veľkej katastrofy. Tá sa stala v júni 1814, keď
v kováčskej dielni Jozefa Tundera vypukol požiar, ktorý zničil stropkovský hrad, kostol či
domy. Hrad už nikdy obnovený nebol, ale kostol nepadol svojmu osudu. Celé 19. storočie by
sa dalo charakterizovať ako storočím nešťastných udalostí, ktoré zasiahli mesto.
Začiatok 20. storočia nepriniesol pokojný život v meste, pretože počas bojov
1. svetovej vojny v okolí mesta prebiehali ťažké boje východného frontu. Po vzdialení frontu
v máji 1915 sa ľudia do mesta vrátili a našli ho zničené. Pozostatkom sa stali vojnové
cintoríny všade po okrese vrátane mesta. Na cintoríne padlých z 1. svetovej vojny je
v Stropkove pochovaných 700 vojakov. Najväčším cintorín tento vojny na Slovensku je
cintorín vo Veľkrope.
Takmer 25-ročný pokoj po skončení 1. svetovej vojny prišla hrozivejšia 2. svetová
vojna. V Stropkove slúžili gardisti, ktorí mali za úlohu zhromažďovať stropkovských Židov
učených na deportáciu. Tá sa uskutočnila v roku 1942. Početné židovské obyvateľstvo muselo
opustiť Stropkov, do ktorého sa už nikdy nevrátilo. Po neúspešnom SNP v roku 1944 prišla
vysnívaná sloboda, keď v novembri 1944 vstúpili do mesta priateľské vojská, ktoré Stropkov
oslobodili.
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História časti mesta
Bokša
Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z 30. augusta 1390. Listina pojednáva o spore
medzi Cudarovcami a šľachticmi z Rozhanoviec o susediace dediny. Palatín Štefan v nej
nariadil Jágerskej kapitule, aby prešetrila sťažnosť Osvalda, syna Vavrinca Rozhana na Petra
Cudara, ktorý okupoval jeho majetky. V tejto listine je Bokša zapísaná ako „Baxavagasa“ čo
značí, že bola založená na nemeckom práve. V preklade by sme ju označili ako Bokšova
Poruba, teda obec založil šoltýs Bokša. Cez Bokšu prechádza aj hranica medzi šarišskou
a zemplínskou župou. Bokša leží v prvej spomínanej. Pod správu stropkovskej farnosti
spadala Bokša v roku 1747. V roku 1787 bol v Bokši 1 farár. Z opisu farnosti z 1.9.1792 sa
dozvedáme, že okrem Stropkova bolo v Bokši 21 rímskokatolíkov, 151 gréckokatolíkov a
17 židov. Bokša bola stále fíliou Stropkova. Už v 19. storočí existovala v Bokši
gréckokatolícka fara, pod ktorú spadali aj stropkovskí gréckokatolíci a zachovalo sa nám pár
záznamov. Kostol sv. Michala Archanjela bol postavený v roku 1774 a začal ju viesť Ignác
Žarkovič. Je jednoloďový a má polkruhovú apsidu s konchou a masívnu vežu. V jeho
blízkosti je aj starý cintorín. Počas 1. svetovej vojny Bokšu obchádzali epidémie a roľníkom
sa darilo. V medzivojnovom období sa život obce uberal dobrým smerom až do času, keď
vypukla 2. svetová vojna. V okolí obce pôsobila jedna z partizánskych skupín Martinov. Obec
neskôr oslobodil 1. a 4. ukrajinský front a 1. Československý armádny zbor. Obyvatelia počas
vojny boli nútení odísť z obce a keď sa tam napokon vrátili, našli ju čiastočne zničenú. Bokša
bola k Stropkovu pričlenená v júni 1964. Mala pôvodne potočný charakter s kostolom na
svahu. Potok v obci, ktorý tiekol cez dedinu bol odklonený, pretože spôsoboval záplavy.
Sitník
Ján Pete dal 17.8.1576 spísať testament, podľa ktorého si panstvo mali rozdeliť na základe
dedičného práva synovia Štefan, Gašpar a František. Po smrti Jána Peteho si jeho synovia
Štefan, Gašpar a František v roku 1592 rozdelili panstvo. V spoločnej držbe okrem iného
zostal aj Starý majer (Podvorec – Sitník). Neskôr, začiatkom 18. storočia, Michal Pete pred
bojom s Františkom II. Rákocim utiekol do Poľska a tak Rákoci jeho majetky skonfiškoval,
medzi nimi aj Starý majer s príslušenstvom a daroval ich Ladislavovi Očkaiovi. Pri tejto
príležitosti bol spísaný súpis Starého majera, a to 5. septembra 1708. Vtedy sa na Sitníkoch
nachádzalo 49 ušľachtilých koní, 596 krížov rôzneho obilia, 27 kusov rozličného dobytka,
6 indických moriek, 12, husí, 28, kačiek, barany, kozy, 2 sudy tvarohu, 14 úľov a iné. Očkai si
niektoré kusy nechal odviesť, preto je záznam neúplný. V priebehu roku 1862 darovala
františkánskemu kláštoru a kostolu Anna Marušinská okrem iných aj polia a lúky na
Sitníkoch. Sitníky kolonizovali poľskí občania prevažne z okolia Nového Targu. Táto
kolonizácia mohla prebiehať na základe pozvania kolonistov Máriou Teréziou z dôvodu, že
v priebehu 18. storočia sa vyskytol v celej Európe mor, ktorý zasiahol aj Uhorsko. Vyľudnené
časti sa museli zaľudniť. Ďalším dôvodom mohlo byť aj to, že títo kolonisti prišli za lepšími
klimatickými podmienkami a nakupovali rozsiahle pozemky. Boli väčšinou katolíckeho
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vierovyznania. Okrem iného sem od druhej polovice 18. storočia prichádzali Židia z oblasti
Haliče. V prvej polovici 20. storočia sa na Sitníkoch nachádzala aj Tehelňa. V roku 1968 si
obyvatelia Sitníka postavili kostol, ktorý zasvätili Panne Márii Vesmírnej. Cintorín sa tam
nenachádza dodnes. Podvorec – Sitník sa vyvíjal osobitne, ale vždy ako súčasť Stropkova.

6.6 Pamiatky
Pamiatky mesta Stropkov evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
Stropkovský hrad a Kaštieľ
Prvá známa zmienka o Stropkovskom hrade je v dvoch donačných listinách kráľa
Žigmunda Luxemburského. Kráľ 10. 07. 1408 vydal opätovnú donáciu Imrichovi
Perínskemu na mestečko Stropkov, kaštieľ Thoporo (castellum Thoporo) a všetky dediny,
ktoré patrili k tomuto hradu (castrum). Podrobnosti o hrade sa nachádzajú v honosnejšom
vydaní donačnej listiny, na ktorej sú privesené pečate panovníka a 4 najvýznamnejších
hodnostárov krajiny. Castellum bol vidiecky šľachtický dom – kúria, ktorý bol opevnený
v štýle fortalitia, niečo ako hrad. To znamená, že pred rokom 1408 stál v Stropkove
šľachtický dom v blízkosti kostola. Tieto 2 objekty boli obohnané kamenným alebo
dreveným opevnením. Jeho majiteľmi bol poľský šľachtický rod Balickovcov, rod
Perínskovcov (Perényi) a rod Peteovcov z Gerše (Petho de Gerse).

Stropkovský hrad v 18. storočí, pohľad z juhu.
Rekonštrukcia M. Vateha
Objekt budovy kaštieľa a prezentované nadzemné murivá bývalého Stropkovského hradu
sa nachádzajú v strede centra mesta, východne od farského kostola, na miernej vyvýšenie
zvažujúcej sa smerom na západ. Objekt kaštieľa je pozdĺžnou osou orientovaný v smere S-J
s hlavným vstupom z východnej strany. Od roku 1569 sa majiteľmi panstva stali Peteovci,
o ktorých je známe, že na hrade sídlili, z čoho vyplývajú výrazné stavebné úpravy. Noví
vlastníci si hrad prebudovali po svojom ako významné šľachtické sídlo. Neskôr v priebehu
16. storočia súvislosti s tureckou hrozbou pribudli okrem nových obytných priestorov aj
obranné prvky. Približná výsledná podoba hradu bola zachytená na nákrese z roku 1767
v rámci dedičného súpisu majetkov rodu Petheo po ich vymretí.
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Plán Stropkovského hradu z roku 1767
Zdroj: MV ŠA Prešov
Hrad bol ešte využívaný (obývaný) avšak po veľkom požiari mesta v roku 1814 bol
poškodený a začal postupne chátrať (najmä tým, že boli jeho múry rozoberané na stavebný
materiál). Do 20. storočia sa zachovala len jedna budova – súčasný kaštieľ. Ostatné časti
hradu sú prezentované po archeologickom výskume (2006-07) ako nadzemné murivá.
Objekt kaštieľa bol výrazne prestavaný v 17. a 18. a 20. storočí. Časti obvodových múrov
suterénu a prízemia pochádzajú zo stredoveku a boli adaptované do rozšírenej budovy v 17.
storočí. Renesančný kaštieľ (dvojpodlažné zemepanské sídlo) stál samostatne spolu
s kostolom ohradený opevnením. V 18. storočí bol po poškodení objekt opravný
a upravený (napr. nové niektoré klenby, baroková štuková výzdoba a pod.). Na prelome 19.
a 20. storočia boli upravené fasády a v 30. a 40. rokoch 20. storočia bolo prestavané
poschodie a pozmenené priečelie. Po 2. svetovej vojne bola budova účelovo adaptovaná
(výmena okenných, vstupných otvorov, dlažby, strešnej krytiny...). V roku 2006 prešiel
objekt obnovou, výraznými stavebnými úpravami bola snaha docieliť výzor kaštieľa zo
17.-18. storočia (nové okenné a vstupné otvory, nové betónové klenby vo východnom
trakte, nová strecha...). Budova kaštieľa je jedným z mála zachovaných historických
objektov v meste a hodnotným dokladom hlavnej budovy zaniknutého stropkovského
hradu. Prezentované múry hradu zistené a odhalené archeologickým výskumom sú
jedinečným dokladom fortifikácie v meste a aj mestského opevnenia na celom území
Zemplína. Jediná (nadzemná) zachovaná časť hradu – súčasný kaštieľ je taktiež
zaujímavou ukážkou premeny stredovekého zemepanského sídla s opevnením na honosnú
rezidenciu upravenú v renesancii a baroku. V 19. a 20. storočí bol funkčne prispôsobený,
napriek tomu bol kaštieľu prinavrátený predpokladaný pôvod (renesančno-barokový)
vzhľad. Objekt je reprezentantom šľachtického sídla na území Zemplína a taktiež je
významnou súčasťou historického urbanizmu mesta.

V súčastnosti je budova kaštieľa v Stropkove majetkom mesta, ktoré ho sprístupnilo na
múzejné účely. Sídli tu pobočka Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ Stropkov.
Kaštieľa a zaniknutý hrad je od 7. marca 1963 v evidencii národných kultúrnych pamiatok
na Slovensku NKP, č. ÚZPF 243/1-2.

22

Sanktuárium – Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

V rokoch 1332 – 1337 bol vytvorený súpis pápežských
desiatkov, v ktorom sa stropkovský kostol neuvádza, čo značí,
že buď neexistoval alebo nemal farára. No neexistencia
stropkovského kostola je vylúčená. Jednou z možností môže
byť aj to, že sa do Stropkova nedostali pápežskí kolektori.
Zriedkavý zápis o stropkovskom kostole je z roku 1474
v testamente akéhosi mešťana z Košíc. Ako dekanský kostol
Vranovsko – stropkovského dištriktu.

Kláštor františkánov – kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice
Budova františkánskeho kláštora a kláštorný kostol sa
nachádzajú v severnej časti mesta, na severnom okraji
historického centra. Kláštorný kostol je pozdĺžnou osou
orientovaný v smere V-Z, s hlavným vstupom zo západnej
strany, budova kláštora je pristavaná južne ku kostolu,
pozdĺžnou osou orientovaná v smere S-J, avšak rozšírená
novodobou východnou prístavbou sa dispozícia značke
zmenila. Kláštor s kostolom bol vybudovaný v rokoch
1673-75.

Kaplnka drevená – Kaplnka Piety
Kaplnka je umiestnená na juhovýchodnom okraji
námestia okolo rímskokatolíckeho kostola, za jeho
ohradeným areálom na styku Zámockej ulice
s ul. Mládeže. Predstavuje drobnú drevenú sakrálnu
architektúru na murovanom základe vybudovanú najskôr
v závere 18. storočia. Objekt bol v priebehu 20. storočia
viac krát predmetom drobných opráv.
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Božía muka
Božia muka je umiestnená v juhozápadnej časti ohradeného
areálu rímskokatolíckeho kostola, na Hlavnej ulici
v Stropkove. Božia muka predstavuje drobnú kamennú
architektúru vybudovanú v závere 19. storočia, podľa sčasti
zachovaného letopočtu na podstavci v roku 1888. Objekt
bol v priebehu 20. storočia viac krát predmetom drobných
opráv, prevažne však bola len obnovovaná výmaľba.

Socha na stĺpe – Platika Panny Márie
Socha je umiestnená na východnej strane ulice Mládeže,
v historickom centre Stropkova (na styku so Zámockou
ulicou, kde sa nachádza gotický kostol, kaštieľ a odkryté
fragmenty hradu). Prícestná socha stojí za plotom, ktorý
ohraničuje pozemok s rodinným domom. Kamenná
(pieskovcová) socha na podstavci bola vybudovaná v roku
1760, o čom svedčí letopočet v nápise na jej podstavci.

Socha na stĺpe – Platika Panny Márie
Kamenná replika neskorobarokovej sochy na kamennom
podstavci je umiestnená v severozápadnej časti areálu
rímskokatolíckeho farského kostola, originál sochy je
situovaný v depozitári Mestského úradu. Socha na
podstavci vznikla v roku 1760, o čom svedčí letopočet na
podstavci. V roku 1868 bola renovovaná, o čom svedčí
nápis na drieku stĺpa („RENOVATA 1868“), ktorý dnes
už nie je kompletne čitateľný.

24

Socha sv. Floriána
Kamenná pieskovcová replika neskorobarokovej sochy na
kamennom podstavci je umiestnená v juhozápadnej časti
areálu rímskokatolíckeho farského kostola, originál sochy je
situovaný v depozitári Mestského úradu. Kamenná
(pieskovcová) socha na podstavci vznikla v roku 1760,
o čom svedčí letopočet na jej podstavci. V roku 1868 bola
renovovaná, o čom svedčí nápis na drieku stĺpa
(„RENOVATA 1868“), ktorý dnes už nie je čitateľný.

Slúžnovský dom/prícestný hostinec
Objekt bývalého slúžnovského domu je
umiestnený v južnej časti mesta, na okraji
historického centra, na zarovnanej pravobrežnej
terase potoka Hlinky. Objekt je pozdĺžnou osou
orientovaný v smere S-J s hlavným vstupom
z východnej strany.

6.7 Významné osobnosti mesta
František Ferdinand Karol Ľudovít Jozef Mária arcivojvoda Rakúsky - d`Este
Habsbursko – Lotrínsky
Bol to následník Rakúsko – Uhorského trónu a synovec cisára Františka Jozefa I. Narodil sa
18.12.1863 v Štajerskom Hradci (dnes Graz). Jeho otec bol Karol Ľudovít Rakúsko –
Uhorský a matka Mária Annunciata Neapolsko – Sicílska. V septembri roku 1911 sa v okolí
Stropkova a konali vojenské manévre, ktoré mali pripraviť rakúsko – uhorskú armádu na
obranu Karpát. Následník trónu prišiel do mesta 12. septembra 1914. Manévre skončili 15.
septembra a na druhý deň následník trónu odcestoval do Viedne. Počas leta roku 1914
zahynul atentátom v Sarajeve. Jeho vražda bola zámienkou na vyhlásenie svetovej vojny.
V roku 1916 zomrel František Jozef I. a na trón sa dostal Karol IV. Následníctvo naňho prešlo
tak, že po smrti Františka Ferdinanda mal trón pripadnúť jeho bratovi Otovi, no ten zomrel
a tak trón prešiel na Otovho syna Karola.
Jozef Žanony
Narodil sa v roku 1837 a na miesto richtára nastúpil v roku 1879. Smrť ho zastihla 11.9.1911
(74 rokov), deň pred príchodom následníka trónu do Stropkova, ktorý sa zúčastnil rakúskouhorských manévrov. Funkciu richtára vykonával 32 rokov. Jeho manželkou bola Anna
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Žanonyová (rod. Gombárová), ktorá nás opustila v roku 1914 vo veku 76 rokov. Jozef Žanony
sa zaslúžil o veľký rozvoj nášho mesta. Bol členom obecného zastupiteľstva od 70. rokov 19.
st. Pod jeho vedením bola vybudovaná nová škola a to po dlhom úsilí aj ostatných
Stropkovčanov v roku 1901; v roku 1905 zásluhou obecného zastupiteľstva vznikla ľudová
knižnica V roku 1908 sa stal aj jedným z členov školskej rady. Už krátko po začatí jeho
funkcie richtára navštívil Stropkov Pavol Országh Hviezdoslav. Stropkov sa v roku 1911
pripravoval na príchod následníka trónu a mesto na zveľadenie dostalo aj štátny príspevok.
Bola vybudovaná kanalizácia, bol opravený vodovod, opravili sa cesty, vybetónovali sa
chodníky, bol zregulovaný aj potok pretekajúci cez mesto, posilnilo sa verejné osvetlenie, do
poriadku sa dali aj protipožiarne nádrže a opravili sa verejné studne. Rekonštrukciou prešiel aj
kaštieľ a domy na Hlavnej ulici. Jozef Žanony dal vysadiť lipy, ktoré dnes zdobia areál
kostola (Zámockej ulice).
Lukáš Vereš (Vyšehradský)
Narodil sa 14. novembra 1895 a zomrel v roku 1945. Jeho manželkou bola Anna Žanonyová
(Vyšehradská), s ktorou mal 2 deti. Bol zaťom Jozefa Žanonyho, ktorý zastával úrad richtára
v rokoch 1912 – 1916.
Podľa slov jeho manželky mal v sebe kopec energie a tú nemohol uplatniť pri sedavej práci na
úrade, preto začal hrať futbal. Futbal sa stal jeho koníčkom, keď v jeden deň pri kopaní na
bránku sa prišli pozerať na nich stropkovskí mládenci. Futbal sa im zapáčil, pretože dovtedy
v Stropkove tento šport nebol veľmi známy a Lukáš následne vytvoril futbalovú jedenástku,
ktorú trénoval. Nakoniec sa mu podarilo zaregistrovať stropkovské mužstvo a celá jedenástka
bola pozvaná do Giraltoviec, kde odohrali úspešný priateľský zápas. Po úspechu pozval Lukáš
mužstvo Giraltoviec do Stropkova. Lukáš bol samozrejme kapitánom mužstva a všemožne sa
snažil zohnať veci, ktoré sú k futbalu nevyhnutné. Samozrejme nechýbali stánky
s občerstvením a pivom. Diváci všetkých vekových kategórií naše mužstvo povzbudzovali
a zápas ich chytil za srdce. Nakoniec mužstvo Lukáša Vereša vyhralo. Tak vzniklo
stropkovské futbalové mužstvo Lukáša Vereša. Toto boli začiatky futbalu v našom meste,
ktorý je dodnes veľmi živý. Futbalový klub bol v Stropkove oficiálne založený v roku 1924.
Metod Dominik Trčka
Hieromučeník Metod Dominik Trčka sa narodil 6.7.1886 vo Frýdlante nad Ostravicí. V roku
1903 vstúpil do noviciátu redemptoristov (Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa) a sľub
zložil 25.8.1904. Za kňaza bol vysvätený v Prahe 17.7.1910. V roku 1919 začal prácu
s gréckokatolíkmi, pre ktorú bol vybraný. Prijal meno Metod a prestúpil k byzantskej
liturgii. V roku 1921 založil rád redemptoristov v Stropkove a od roku 1924 sa stal
predstaveným kláštora. V roku 1931 sa komunita presťahovala a v Michalovciach vznikol
nový kláštor redemptoristov, kde sa opäť stal predstaveným kláštora. Nová viceprovincia
redemptoristov byzantského obradu bola založená v roku 1945 a Metod sa stal prvým
viceprovinciálom. Po nástupe komunistickej moci narážal na jej odpor. V roku 1949 boli
redemptoristi v Michalovciach zrušení a všetci rehoľníci boli 13.4.1950 prevezení do táborov.
Uskutočnila sa tzv. komunistická Akcia „K“. Na základe vykonštruovaných obvinení (pokus
o útek do zahraničia) bol odsúdený na 12 rokov väzenia. Väznený bol v Ilave, v Mírove (tam
bol väznený aj Andrej Hlinka), v Brne a v roku 1958 bol preložený do Leopoldova. Izolovali
ho na samotku, kde dostal zápal pľúc a na toto ochorenie 23.3.1959 zomrel. Bol pochovaný
na väzenskom cintoríne, no po obnove cirkvi previezli jeho ostatky do Michaloviec. Odpočíva
v tamojšej Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha. V roku 1990 bol súdne rehabilitovaný a
blahorečený bol 4.11.2001 v Ríme pápežom Jánom Pavlom II.
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Pavol Országh Hviezdoslav
Narodil sa 2.2.1869 vo Vyšnom Kubíne a zomrel 8.11. 1921 v Dolnom Kubíne vo veku 72
rokov, kde je aj pochovaný. Jeho pseudonymy – Hviezdoslav a Jozef Zbranský. Pavol
Országh bol slovenský spisovateľ, básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ a právnik. V roku
1876 sa oženil s Ilonou Novákovou. V rokoch 1870 – 1872 študoval právo v Prešove. Počas
tohto pobytu zavítal aj do Stropkova, kde hľadal svojich predkov. Išlo o Helenu Országhovú,
vdovu po Gabrielovi Perínskom, ktorý zomrel v roku 1567. Počas jeho pobytu v Stropkove
niekedy v rokoch 1871 - 1872 napísal krátku rozpravu o meste pod názvom „Stropkov“.
Báseň bola napísaná v 4 zlomkoch a prakticky sa v zborníku Nové Obzory 4 z roku 1962 (str.
231 - 241) nachádza na 7 stranách (Tento zborník si môžete požičať aj v našej stropkovskej
knižnici). Autorom štúdie je Peter Liba. Mesto na jeho počesť dalo zhotoviť aj bronzovú
bustu.
Žigmund Petheő de Gerse
Bol v poradí piatym členom rodu s menom Žigmund (Žigmund V.). Pochádzal z mocného
šľachtického rodu, ktorý mal svoje korene v Slavónsku, presnejšie v chorvátskom meste
Gerša. Rod sa vyznačoval tým, že jeho členovia boli prísnymi katolíkmi a zastávali významné
funkcie na kráľovskom dvore. Jeho rodičmi boli Žigmund (IV.) a Eva Pacótová. Manželkou
mu bola Eva Forgáčová. Hoci sa samotný Žigmund nestal pokračovateľom rodu, ktorý mal
svoje hlavné sídlo práve v Stropkove, veľmi výrazne sa zapísal do dejín Stropkova. Mal titul
baróna, bol radcom a komorníkom kráľovského majestátu, vicegenerálom horného Uhorska –
košickým kapitánom a najvyšším Onódskym kapitánom i Zemplínskym županom. V roku
1664 pre svoj rod získal titul grófa. Keď sa blížilo turecké nebezpečenstvo, tak Žigmund
nariadil posilniť stropkovské opevnenie a zrenovovať kostol. Pamiatkou na toto nariadenie sa
stala reliéfna renesančná tabuľa, ktorá bola pôvodne osadená na južnej strane kostolnej veže
a zhotovená v roku 1661. Jej originál sa nachádza pri vstupe do kaštieľa. Ďalej sa zaslúžil
o zakorenenie františkánom v našom meste. Listinou vydanou dňa 25. augusta 1665 dal do
večnej držby tomuto rádu kláštor s kostolom a záhradu. Františkáni prišli do Stropkova
z Poľska a v 20. storočí mesto opustili. Treťou významnou udalosťou, ktorá sa spája so
Žigmundom bolo založenie Bratstva blahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej. Žigmund, ako
svetský patrón kostola, tento rád založil spolu s pátrom Filipom, generálom Kongregácie
najsvätejšej Trojice radu karmelitánov. Bulu o tejto významnej udalosti vydal pápež Klement
IX. 11. mája 1669 a tak sa Stropkov stal najstarším pútnickým miestom na Slovensku, kde
bola oslavovaná práve Panna Mária Karmelská. Žigmund pred 21. augustom 1675 na hrade
v Stropkove zomrel a pochovaný je v krypte pod farským kostolom. Práve on položil akúsi
obrannú líniu pred reformáciou a Turkami, ktorí ohrozovali kresťanov a celé Uhorsko. Všetci
stropkovskí Peteovci sa stali silnými spojencami katolíckych Habsburgovcov.

7. Plnenie funkcií mesta
7.1 Výchova a vzdelávanie
Mesto Stropkov v záujme zabezpečenia prosperity a rozvoja zohľadňujúc
predovšetkým zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov spracovalo koncepciu školstva na
obdobie rokov 2019 – 2023. Koncepcia vychádza z úloh, ktoré sú deklarované v školskej
legislatíve a dokumentoch schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Do oblasti školstva a pedagogiky preniká množstvo nových koncepcií a modelov zo

27

zahraničia. Naše školstvo sa môže týmto množstvom koncepcií inšpirovať, posúdiť ich
a vybrať si tie, ktoré sú pre školu vhodné a prínosné. Týmto sa dáva možnosť prispôsobiť sa
podmienkam regiónu, školy, ale aj jednotlivým učiteľom, deťom a žiakom. Dôvodom
spracovania koncepcie bolo vytvoriť dostatok možností a podnetov rozvinúť u každého
dieťaťa a žiaka svoj potenciál, vytvoriť vhodné a rovnoprávne podmienky na vzdelávanie,
dostupnosť a vyrovnané šance so zreteľom na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
(SZP), sociálne vylúčených spoločenstiev, deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre
rozvoj detí talentovaných v jednotlivých oblastiach do maximálnej možnej miery. Mesto
Stropkov má vo svojich školách dostatok kvalifikovaných učiteľov, prostredníctvom ktorých
je možné realizovať predstavy rodičov, učiteľov a žiakov o výchove a vzdelávaní.
Mesto Stropkov určuje strategické priority, záujmové oblasti a aktivity, ktoré je
potrené napĺňať a podporovať pre zabezpečenie rozvoja mesta pre oblasť školstva. Na svojom
území má 2 materské školy, ktorých súčasťou sú elokované pracoviská, 4 základné školy,
ktorých súčasťou sú centrá voľného času a 2 základné umelecké školy. Z toho je mesto
Stropkov zriaďovateľom 2 MŠ, 3 ZŠ a 1 ZUŠ F. Veselého . Na území mesta sú dve stredné
odborné školy a to SOŠ služieb a SOŠ elektrotechnická , 1 gymnázium (zriaďovateľom týchto
škôl je Prešovský samosprávny kraj) a 1 súkromné odborné učilište. V meste je 1 Cirkevná
základná škola sv. Petra a Pavla, ktorej zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad v Košiciach a 1
Súkromná základná umelecká škola. Pre záujmovú a mimoškolskú činnosť detí a mládeže
samospráva ako i ďalšie subjekty a inštitúcie pôsobiace na tomto území ponúkajú širokú škálu
možností kultúrnych a osvetových podujatí, v meste Stropkov je vybudovaná sieť centier
voľného času (pri každej ZŠ ako jej súčasť), ktorá vytvára priestor pre zmysluplné trávenie
voľného času a rovnako podporuje osobnostný rozvoj detí a mládeže. Koncepcia rozvoja
školstva mesta Stropkov vychádza zo zamerania škôl. Školy poskytujú vzdelávanie žiakom
s rôznorodým potenciálom, s nadaním, talentom, ale aj znevýhodnením, žiakom zo sociálne
znevýhodneného prostredia a žiakom so zdravotným znevýhodnením.
PREHĽAD O POČTE ŽIAKOV, PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ MESTA K 15. 09. 2019
Počet detí a žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ
Materské školy

358

o 5 detí menej ako v minulom šk. roku

Základné školy

1157

o 7 žiakov viac ako v minulom šk. roku

462

o 22 žiakov viac ako v minulom šk. roku

1940

o 24 žiakov viac ako v minulom šk. roku

ZUŠ F. Veselého
Spolu:

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Počet žiakov v 0-tom a 1. ročníku základných škôl v meste Stropkov
ZŠ Hrnčiarska č. 795/61, SP
ZŠ Mlynská 697/7, SP

8+15
47

o 2 žiakov viac ako v minulom šk. roku
o 22 menej ako v minulom šk. roku

ZŠ Konštantínova 1751/64,SP

45+6

o 7 žiakov menej ako v minulom šk. roku,
toho v 0-tom ročníku 6 žiakov

Spolu:

121

o 27 žiakov menej ako v minulom šk. roku

z

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok
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Počet žiakov v deviatom ročníku základných škôl v meste Stropkov
ZŠ Hrnčiarska č. 795/61, SP

8+9

o 1 žiaka viac ako v minulom šk. roku

ZŠ Mlynská 697/7, SP

61

o 1 žiaka viac ako v minulom šk. roku

ZŠ Konštantínova 1751/64,SP

49

o 1 žiaka viac ako v minulom šk. roku

Spolu:

127

o 3 žiakov viac ako v minulom šk. roku

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Počet pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
Materské školy

32

rovnako ako v minulom šk. roku

Základné školy

107

o 2 menej ako v minulom šk. roku

ZUŠ F. Veselého

23

o 1 viac ako v minulom šk. roku

FAUNA CVČ
Spolu:

0
162

o 1 zamestnanca menej ako v minulom šk. roku

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Počet nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
Materské školy

22

rovnako ako v minulom šk. roku

Základné školy

54

o 3 zamestnancov viac ako v minulom šk. roku

ZUŠ F. Veselého

2

o 1 viac ako v minulom šk. roku

FAUNA CVČ

4

o 1 viac ako v minulom šk. roku

Spolu:

82

o 5 zamestnancov viac ako v minulom šk. roku

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Počty žiakov v ŠKD a CVČ
Počet žiakov v ŠKD

350

o 5 žiakov viac ako v minulom šk. roku

Počet oddelení ŠKD

12

o 1 oddelenie viac ako v min. šk. roku

Počet žiakov v CVČ

967

o 11 žiakov menej ako v minulom šk. roku

Počet krúžkov v CVČ

69

o 1 krúžok menej ako v minulom šk. roku

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Všetky vyššie štatistické údaje v uvedených školách a školských zariadeniach sú
aktuálne k 15. 09. 2019, na základe týchto údajov budú poskytnuté finančné prostriedky pre
školy a školské zariadenia na sledujúci kalendárny rok 2020.

Materské školy
Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporuje
osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej,
rozvíja schopnosti a zručností. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s jej
individuálnymi a vekovými osobitosťami. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie
prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.
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Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov
Materská škola prevádzkuje 8 tried s výchovným jazykom slovenským. Sedem tried je
homogénnych a jedna trieda v elokovanom pracovisku na Bokšanskej ulici je heterogénna
s deťmi od 2 do 6 rokov. Materská škola je právnym subjektom. Celkový počet prijatých detí je
196 (o 4 deti viac, ako v minulom školskom roku). V elokovanom pracovisku na Bokšanskej
ulici je 24 (rovnako ako v minulom školskom roku). Materskú školu v súčasnosti navštevujú
deti od 2 do 6 rokov, prednostne boli prijímané deti 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou. V súčasnosti navštevujú materskú školu aj deti z priľahlých obcí.
V areáli školy sú dve pieskoviská, 1 pieskovisko v el. pracovisku Bokša, oddychové
lavičky, 5 športových zostáv. Všetky triedy sú po materiálnej stránke vybavené na dobrej
úrovni.
Personálne obsadenie školy
Pedagogickí zamestnanci

17

z toho 1 riaditeľka a 1 zástupkyňa,
(1 učiteľka je na MD)

Nepedagogickí zamestnanci

4

1 údržbári a 3 upratovačky

Zamestnanci ŠJ

7

1 vedúca ŠJ, 5 kuchárky a 1 kuch.-uprat.

Spolu:

28
Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov
Materská škola je od 1. 1. 2014 právnym subjektom a prevádzkuje celkom 7 tried
s celkovým 7 tried s celkovým počtom 162 detí. V MŠ A. Hlinku je 6 tried s počtom 142detí
a v elokovanom pracovisku na Vranovskej 1438/10 je 20 detí. Škola s celodennou výchovou
a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom podľa podmienok mesta a potrieb
zákonných zástupcov.Školu navštevujú deti od dvoch do šiestich rokov a deti s odloženou
školskou dochádzkou. V súčasnosti navštevujú materskú školu aj deti z priľahlých obcí.
Areál je vybavený detskými kovovými preliezkami a pieskoviskami. Budova
materskej školy ako aj jednotlivé priestory zodpovedajú jej veku. Vnútorné vybavenie
jednotlivých tried sa postupne dopĺňa a modernizuje novým vybavením v rámci pridelených
finančných prostriedkov. Priestory materskej školy sú čisté, vymaľované. Deti majú dostatok
hračiek. Boli zakúpené nové koberce, nábytok do triedy, šatňové skrinky do šatní. Do el.
pracoviska boli dokúpené didaktické pomôcky.
Personálne obsadenie školy
Pedagogickí zamestnanci

15

z toho 1 riaditeľka a 1 zástupkyňa

Nepedagogickí zamestnanci

6

2 údržbári a 4 upratovačky

Zamestnanci ŠJ

5

1 vedúca ŠJ, 4 kuchárky

Spolu:

26

rovnako ako v min. šk. roku

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Základné školy:
Základná škola je výchovno-vzdelávacia inštitúcia poskytujúca povinné základné
všeobecné vzdelanie deťom a mládeži vo veku 6-15 rokov. Mesto Stropkov je zriaďovateľom
troch základných škôl s právnou subjektivitou, ktoré v školskom roku k 15.9. 2020 budú
poskytovať vzdelanie 1 157 žiakom. Plneorganizované základné školy sú rozpočtovými
30

organizáciami mesta - mesto Stropkov vystupuje ako zriaďovateľ. Školu zastupuje samostatný
riadiaci pracovník – riaditeľ. Zriaďovateľom CZŠ sv. Petra a Pavla, ktorá je na území mesta je
Arcibiskupský úrad v Košiciach. V meste Stropkov je jedna súkromná ZUŠ.

Základná škola, Hrnčiarska 795/61, Stropkov
Na výchovno-vzdelávaciu činnosť škola bude využívať 15 tried (z toho 6 špeciálnych),
multimediálnu odbornú učebňu prírodovedných predmetov, dve učebne výpočtovej techniky,
cvičnú školskú kuchynku, spoločenskú miestnosť s videom, školskú knižnicu s miestnosťou
pre sledovanie TV a DVD, malú a veľkú telocvičňu a športový areál s detským ihriskom,
učebňu techniky a školskú jedáleň.

Základná škola, Hrnčiarska 795/61, Stropkov
Počet žiakov

168

o 7 žiakov viac ako v min. šk. roku

v špeciálnych triedach

49

o 16 žiakov menej ako v min. šk. roku

V 0-tom ročníku

8

novovzniknutý

16

rovnako ako v min. šk. roku

špeciálne triedy

6

o 1 triedu menej ako v min. šk. roku

0-tý ročník

1

novovzniknutý

počet tried

5

rovnako ako v min. šk. roku (4+1

0-tý ročník

1

novovzniknutý

špeciálne triedy

0

o 1 triedu menej ako v min. šk. roku

počet žiakov

77

o 8 žiakov viac ako v min. šk. roku

v špeciálnych triedach

0

počet žiakov v 1. ročníku

15

o 6 žiakov menej ako v min. šk. roku

počet tried

11

rovnaký počet tried

špeciálne triedy

6

rovnaký počet tried

počet žiakov

91

o 1 žiakov menej ako v min. šk. roku

v špeciálnych triedach

48

o 2 žiakov menej ako v min. šk. roku

počet oddelení v ŠKD

2

o 1 ŠKD viac ako v min. šk. roku

počet detí v ŠKD

40

o 14 žiakov menej ako v min. šk. roku

počet krúžkov CVČ

8

o 5 krúžky menej ako v min. šk. roku

počet členov CVČ

150

o 10 žiakov viac ako v min. šk. roku

Počet stravníkov v ŠJ

497

Počet tried

I. stupeň

II. stupeň

z toho stravníkov žiakov

168+
250czš

z toho stravník dospelý

39+30

z toho stravníkov cudzích

10
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Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Personálne obsadenie školy
Pedagogickí zamestnanci

22

z toho 1 riaditeľ a 1 zástupca

Nepedagogickí zamestnanci

5

2 školníci, 1 upratovačka, 1 sekretárka,
1 chránená dielňa

Zamestnanci ŠJ

6

1 vedúca ŠJ, 5 kuchárok

Spolu:

33

rovnako ako v min. šk. roku

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa realizuje v triede, šk. knižnici, miestnosti
s TV, školskom areáli s detským ihriskom a v blízkom okolí školy. Do budovy školy je
vybudovaný bezbariérový hlavný vstup, vstupný vestibul školy je vybavený nájazdovou
rampou a vodiacou plošinou na poschodie a k telocvični. Do vybraných tried sú odstránené
prahy a tiež sú upravené sociálne zariadenia. Škola ma vlastnú školskú jedáleň, ktorá
poskytuje stravu aj pre CZŠ sv. Petra a Pavla. Vykurovanie sa zabezpečuje vlastnou plynovou
kotolňou.

Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
ZŠ je škola pavilónového typu. Hlavný pavilón je v centrálnej zóne školy, v jeho
priestoroch je školská jedáleň, školský bufet, školská knižnica a priestory pre CVČ. Na poschodí
je zborovňa, kancelárie vedenia školy, oddelenia ŠKD, multimediálna učebňa. V piatich
pavilónoch A, B, C, D, N sú klasické triedy, ktoré sú moderne vybavené a upravené. V N
pavilóne na poschodí sú 2 odborné učebne pre anglický jazyk a odborná učebňa dejepisu
a geografie. V F pavilóne sa nachádzajú odborné učebne, a to: 2 učebne informatiky, 2 odborné
učebne techniky. Na poschodí sa nachádzajú laboratória chémie, biológie a malá aula /na
vyučovanie nemeckého a ruského jazyka/. Súčasťou tohto pavilónu je aj odborná učebňa fyziky.
V E pavilóne je školská telocvičňa a malá telocvičňa, ktorej súčasťou je tanečná sála.
V priestoroch školy sa nachádza aj tzv. domček, kde sú priestory pre školníkov, pomocného
skladníka, pomocné dielne a novozriadená kuchynka pre vyučovanie techniky a ekonomiky
domácnosti. V zadnej časti školy sa nachádza altánok , ktorý slúži aj na vyučovanie v teréne. Pri
vstupe do areálu školy sa nachádza veľké detské ihrisko, ktoré prešlo renováciou, zakúpením
pyramídy zostrojený bol veľký altánok na hry a vyučovanie a slúži najmä pre žiakov ŠKD.
Arborétum a centrálny park slúžia na relaxáciu žiakov a zamestnancov školy. Pri vstupnej bráne
je umiestnený kontajner – vrátnica so stálou službou.

Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
Počet žiakov

580 o 4 žiakov viac ako v min. šk. roku
v klasických triedach

459 o 2 žiakov viac ako v min. šk. roku

v športových triedach

121 o 2 žiakov viac ako v min. šk. roku

Počet tried

27

rovnako ako v min. šk. roku

klasické triedy

22

rovnako ako v min. šk. roku

športové triedy

5

rovnako ako v min. šk. roku

počet tried

12

rovnako ako v min. šk. roku

I. stupeň

32

klasické triedy

12

rovnako ako v min. šk. roku

športové triedy

0

bez zmeny

počet žiakov

242 o 9 žiakov menej ako v min. šk. roku

v klasických triedach

242 o 9 žiakov menej ako v min. šk. roku

v športových triedach

0

bez zmeny

počet žiakov v 1. ročníku

47

o 20 žiakov menej ako v min. šk. roku

počet tried

15

rovnako ako v min. šk. roku

klasické triedy

10

rovnako ako v min. šk. roku

športové triedy

5

rovnako ako v min. šk. roku

II. stupeň

počet žiakov

338 o 13 žiakov viac ako v min. šk. roku

v klasických triedach

217 o 10 žiakov viac ako v min. šk. roku

v športových triedach

121 o 3 žiakov viac ako v min. šk. roku

počet oddelení v ŠKD

6

rovnako ako v min. šk. roku

počet detí v ŠKD

173 o 12 žiakov menej ako v min. šk. roku

počet krúžkov CVČ

29

o 8 krúžkov menej ako v min. šk. roku

počet členov CVČ

408

menej ako v min. šk. roku

Počet odborných učební

12

rovnako ako v min. šk. roku

Počet stravníkov v ŠJ

500

z toho stravníkov žiakov

440

z toho stravník dospelý

60

z toho stravníkov cudzích

20

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Personálne obsadenie školy
Pedagogickí zamestnanci

51

z toho 1 riaditeľ a 3 zástupcovia

Nepedagogickí zamestnanci

11

o 1 viac- 4 školníci, 6 upratovačky, 1 sekretárka,

Zamestnanci ŠJ

8

o 2 viac - 1 vedúca ŠJ, 7 kuchárky

Spolu:

70

o 3 zamestnancov viac ako v min. šk. roku

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov
Základná škola je plne organizovaná škola a je samostatným právnym subjektom. V jednej
budove sú základná škola a gymnázium. Areál školy tvoria: hlavná budova, telocvičňa,
posilňovňa, školská jedáleň, krytá plaváreň, športoviská – futbalové ihrisko s atletickou
dráhou, doskočisko a vrhačský sektor, tenisové kurty a multifunkčné ihrisko. Elokované
pracovisko, v ktorom bol 0-tý ročník v budove na Ul. Mládeže bol vyradený zo siete škôl .
Zmodernizované boli učebne chémie, fyziky, technickej a počítačovej učebne.
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Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov
Počet žiakov

409

o 4 žiakov menej ako v min. šk. roku

Počet tried

19

o 1 triedu menej ako v min. šk. roku

triedy 0-tého ročníka

1

rovnako ako v min. šk. roku

počet tried

9

rovnako ako v min. šk. roku

triedy 0-tého ročníka

1

rovnako ako v min. šk. roku

I. stupeň

počet žiakov

173

o 10 žiakov menej ako v min. šk. roku

počet žiakov v 1. ročníku

45

o 2 žiakov viac ako v min. šk. roku

počet žiakov v 0. ročníku

6

o 9 žiakov menej ako v min. šk. roku

počet tried

10

rovnaký počet

počet žiakov

236

o 6 žiakov viac ako v min. šk. roku

II. stupeň

počet oddelení v ŠKD

4

rovnaký počet

počet detí v ŠKD

137

o 9 žiakov viac ako v min. šk. roku

počet krúžkov CVČ

32

rovnaký počet

počet členov CVČ

409

o 4 žiakov menej ako v min. šk. roku

počet odborných učební

8

počet stravníkov v ŠJ

652

z toho žiakov

499

z toho dospelých

103

z toho cudzích
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Personálne obsadenie školy
Pedagogickí zamestnanci

34

o 2 zamestnancov menej,1 riaditeľ, 2 zástupkyne

Nepedagogickí zamestnanci

15

1 sekretárka, 1 školník,1 údržbár, 1 vrátnik,
5 upratovačiek, 6 zamestnancov krytej plavárne

Zamestnanci ŠJ

9

1 vedúca, 1 adm. pracovník, 7 kuchárok

Spolu:

58

o 2 zamestnanca menej ako v min. šk. roku

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Základná umelecká škola Františka Veselého, Športová 833/4, Stropkov
ZUŠ poskytuje odborné vzdelanie v štyroch umeleckých odboroch a pripravuje žiakov
na štúdium v učebných a študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania
a na konzervatóriách. Zabezpečuje prevažne štúdium pre žiakov základnej školy, detí
predškolského veku, ale aj študentov stredných škôl, vysokých škôl a dospelých.
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Škola sídli vo vlastnej budove na ul. Športovej č. 833/4, v ktorej prebieha vyučovanie
vo všetkých odboroch. Na vyučovaním v LDO bola vytvorená tanečná sála, ktorá spĺňa
všetky kritéria tanečnej sály.

Základná umelecká škola F. Veselého, Športová 833/4, Stropkov
Počet žiakov
Počet odborov:

462

o 21 žiakov viac ako v min. šk. roku

4

rovnaký počet ako v minulom roku

Počet žiakov v hudobnom odbore

191

o 47 žiakov menej ako v min. šk. roku

Počet žiakov v tanečnom odbore

82

o 22 žiakov viac ako v min. šk. roku

Počet žiakov vo výtvarnom odbore

172

o 37 žiakov viac ako v min. šk. roku

Počet žiakov v lit.-dramat. odbore

17

o 9 žiakov viac ako v min. šk. roku

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

Personálne obsadenie školy
Pedagogickí zamestnanci

23

2 vedenie školy

počet učiteľov HO

17

o 1 učiteľa menej ako v min. šk. roku

počet učiteľov VO

2

rovnaký počet ako v minulom roku

počet učiteľov LDO

3

o 2 učiteľov viac ako v min. šk. roku

počet učiteľov TO

1

rovnaký počet

Nepedagogickí zamestnanci

2

1 školník, 1 pomocná administratívna sila

Spolu:

25

o 1 zamestnanca viac ako v min. šk. roku

Údaje v treťom stĺpci sú za predchádzajúci školský rok

7.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste poskytujú obvodní i odborní lekári. Nemocnica
Stropkov je členom siete nemocníc SVET ZDRAVIA. Zameriava sa primárne na následnú
zdravotnú starostlivosť. V súčasnosti sa na pracovisku nachádza oddelenie dlhodobo chorých,
dom ošetrovateľskej starostlivosti, FBRL. Interná a geriatrická ambulancia.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na rozšírenie odborných ambulancií.

7.3 Sociáne zabezpečenie
Sociálne služby mesto zabezpečuje prostredníctvom:
 Denného centra poskytovaním zvýhodneného stravovania pre dôchodcov
 Formou opatrovateľských služieb v domácnostiach opatrovaných
 Komunitného centra – činnosť je zameraná predovšetkým na prácu s deťmi
predškolského a školského veku, s mládežou a aj s rodičmi s detí
 Terénnej sociálnej práce – projekt je realizovaný prostredníctvom 4 terénnych
sociálnych pracovníkov a 2 asistentov terénnych sociálnych pracovníkov
zamestnaných na plný pracovný úväzok. Cieľom projektu je poskytovanie poradenstva
a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie.
Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou,
35

vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí. Činnosti na podporu a
zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín, na
zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti. Poskytovanie poradenstva v
oblasti zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu deti a dospelých, zlepšenia
dochádzky detí do školy, zmysluplného využívania voľného času, najmä u detí a
mládeže, získavania návykov a zručností potrebných k riadnemu užívaniu obydlí.
Sociálne služby v meste ešte zabezpečuje:
 Domov sociálnych služieb Stropkov – zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj.
Poskytuje sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní ( živnostenský
zákon ) v znení neskorších predpisov a riadi sa Všeobecným záväzným
nariadením ( VZN ) Prešovského samosprávneho kraja č. 43/2014 , ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb,určení
sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a
krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samostatného kraja
v znení VZN č.30/2012.
 Nový Domov – je to súkromné zariadenie pre seniorov s vyšším štandardom
sociálnych
služieb.
Ľuďom
v
dôchodkovom
veku
ponúka kvalitné
služby prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné
potreby a požiadavky

7.4 Kultúra
Mesto Stropkov v oblasti kultúry, ktorá je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou
ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej
kultúrnej ponuky danej širšej návštevníckej verejnosti mesta. Je prejavom a symptómom
spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu. Buduje sa a odvíja od
kultúrnej úrovne obyvateľstva, tradícií, ale predovšetkým od spoločensko-ekonomického
potenciálu a materiálno technického zabezpečenia vybavenia kultúrnych inštitúcií.
Na území mesta v oblasti kultúry pôsobí viacero subjektov s rôznou organizačno-právnou
formou, materiálnymi a finančnými podmienkami pre činnosť. Činnosť v oblasti kultúry
v meste Stropkov zabezpečuje odbor školstva a kultúry mestského úradu, kino, mestská
knižnica, turisticko-informačné centrum a Mestské múzeum a galéria v Stropkove.
Odbor školstva a kultúry sídli v budove kultúrneho strediska, ktorá je súčasťou budovy
mestského úradu:
– zabezpečuje vystúpenia amatérskych, profesionálnych umelcov, spolupodieľa sa na
organizovaní rôznych výstav, súťažných prehliadok a festivalov, usporadúva a spolupodieľa
sa na príprave a organizovaní rôznych kultúrnych podujatí pri príležitosti rôznych
významných kultúrno-historických výročí, štátnych sviatkov.
Pod odborom školstva a kultúry priamo pôsobia tieto súbory záujmovo-umeleckej činnosti:
Divadelný ochotnícky súbor ONDAVAN – rok vzniku 1966
Divadlo mladých NO TAK – 1987
Detský spevácky zbor MAĽOVANÝ SVET – 1978
Mestská kapela HAPPY TOGETHER - 2015
Stropkovský fotoklub - 2011
Okrem týchto subjektov na území mesta pôsobia ešte tieto súbory: Folklórny súbor
STROPKOVČAN, folklórna spevácka skupina STROPKOVČANI, miešaný spevácky zbor
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KARMEL, Zbor s v. Cyrila a Metoda pri kláštore a chráme redemptoristov, Klub nezávislých
fotografov, Stropkovskí slobodní umelci a mnohé iné súbory, ktoré pôsobia pri školských
zariadeniach v meste.
Kino Stropkov: - obnovilo svoju činnosť po viac ako 18 ročnej prestávke, kedy kino v meste
absentovalo. Po rozsiahlej rekonštrukcii budovy kultúrneho stredisko obnovilo svoju činnosť
v roku 2015 a jeho návštevnosť od otvorenia až k 31. 12. 2019) bola 29 860.
Zabezpečuje premietanie filmov rôzneho žánru a druhu na základe ponuky a dopytu občanov.
Mestská knižnica: - zhromažďuje a požičiava knihy, časopisy a náučnú literatúru a to
absenčne a prezenčne, poskytuje informačné služby prostredníctvom medziknižničnej
výpožičnej služby, rezerváciu knižničných dokumentov, konzultačné služby, absenčne
absenčné vypožičiavanie zvukových nahrávok kníh a iných zvukových dokumentov pre
nevidiacich a slabozrakých používateľov, organizuje kolektívne podujatia s využitím
literatúry a rôzne iné kultúrnospoločenské podujatia.
Turisticko- informačné centrum: poskytuje regionálne informácie z oblasti cestovného
ruchu. Informácie poskytuje na tel. čísle: +421 54 486 8880, elektronickou
poštou tic@stropkov.sk a priamo na prevádzke. Disponuje databázou ubytovacích a
stravovacích zariadení, poskytovateľov služieb, firiem, organizácií, inštitúcií, zdravotníckych
zariadení, ktoré sú neustále aktualizované. Špecializuje sa na predaj publikácií a
propagačných materiálov o Stropkove a Slovensku, pohľadníc a darčekových predmetov.
Mestské múzeum a galéria: sídli v budove Kaštieľa. V múzejnej časti možno vidieť stálu
výstavu bábik, rôznych predmetov a fotografií viažucich sa k dejinám mesta Stropkov a k
životu v ňom. Okrem toho sa tu pravidelne obmieňajú rozličné, neraz mimoriadne zaujímavé
krátkodobé tematické výstavy. V priestoroch mestskej galérie pomenovanej po stropkovskom
rodákovi, akademickom maliarovi Františkovi Veselom, možno obdivovať reprezentatívny
výber z jeho tvorby, ako i príležitostné výstavy výtvarných diel iných autorov.
V reprezentačnej - obradnej sále kaštieľa sa konajú všetky významné kultúrnospoločenské
podujatia ale aj uvítanie detí, sobáše a v týchto priestoroch zasadá aj mestské zastupiteľstvo.
Fotogaléria Stropkovského fotoklubu pri Turisticko-informačnom centre – v týchto
priestoroch mesto v spolupráci s členmi stropkovského fotoklubu organizujú rôzne klubové
a autorské výstavy fotografií
Podujatia a udalosti:
615 výročie prvej písomnej zmienky o meste. Slávnostný galaprogram sa uskutočnil
17. marca 2019 v divadelnej sále kultúrneho strediska. V programe prezentoval mestský
historik informácie o prvej písomnej zmienke spolu s jej fotodokumentáciou, ktorú má mesto
k dispozícii. V kultúrnom programe vystúpia žiaci tunajších základných umeleckých škôl,
historická hudba Igrici a Poddukelský umelecký ľudový súbor. Všetkým návštevníkom
podujatia bola venovaná pamätná minca vydaná pri tejto príležitosti. Ďalším prekvapením
bolo predstavenie mestskej pečate, ktorá vychádza z historického originálu z roku 1570.
Používaná bude na dekorovanie listín odovzdávaných pri slávnostných príležitostiach.
Vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru bolo realizovanie s finančnou
podporou Fondu na podporu umenia národnostných menšín.
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Veľkonočná výstava - kraslíc, veľkonočných dekorácií a prútených výrobkov
s medzinárodnou účasťou, spojená s predajom, ktorá každoročne obohacuje a spríjemňuje
predveľkonočné obdobie. Návštevníci toto podujatie navštevujú v hojnom počte.
Stropkovský jarmok - ktorého tradícia bola obnovená v roku 1995, je právom hodnotený
ako jeden z najatraktívnejších na východe Slovenska. Počas prvého augustového víkendu do
Stropkova prúdia tisíce ľudí zo Slovenska i zahraničia. Hlavnými účinkujúcimi piatkového
programu bola poľská formácia Tolhaje prezentujúca folklórnu hudbu pohraničia v
jedinečnom štýle a vrcholom večera bol koncert skupiny Hex. Pre deti v piatok to bolo
v interaktívne predstavenie Baby band s pesničkami Fíha a tralala. Sobotný večer patril
prešovskej reggae kapele Akustika a vyvrcholením večera bol koncert Jany Kirschner. Počas
obidvoch večerov sa po skončení hlavného programu žrebovala bohatá tombola. Bohato bola
zastúpená aj ulička remesiel v ktorej v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom
vo Svidníku sa realizoval projekt Remeslo má zlaté dno. Verejnosť sa mala možnosť
oboznámiť prostredníctvom tvorivých dielní ale aj vyskúšať si remeslá: brašnárstvo, tkanie
na krosnách, povrazníctvo, zvonolejárstvo, drevorezbu motorovou pílou i ďalšie tradičné
remeslá. Pre najmenších prebehla v uličke v sobotu popoludní Papierová tvorivá dielňa,
Zábavné popoludnie s Usmievankou a ďalšie pútavé akcie.
Dni medu od roku 2006 kedy sa konala v našom mesta národná výstava včelárstva a odvtedy
sa každoročne konajú Stropkovské dni medu, ktoré sa tešia veľkej obľube. Súčasťou
podujatia, ktoré sa organizuje v spolupráci so ZO SZV v Stropkove je výtvarná súťaž pre deti
na tému „Včelár a včelári očami detí, súťaž o Najkrajší medovník, tvorivá dielňa zdobenia
medovníkov ako aj súťaž o najlepší med okresu Stropkov. Počas obidvoch dní prebieha
ochutnávka medu. V sobotu podujatie patrí najmä odbornej verejnosti. Počas celého dňa je
zabezpečený predaj včelárskych potrieb, medu , medovníkov a v divadelnej sále prebiehajú
rôzne odborné prednášky.
Vianočné remeselné trhy
Predajcovia počas vianočných trhov ponúkali na predaj typický vianočný tovar ako med,
ľudovoumelecké výrobky, tkané keramiku, sviečky, vianočné ozdoby, výrobky z kožušiny,
čiapky, šály, rukavice, háčkované výrobky, tradičné rodinné bylinkové produkty, plstené
výrobky, bižutériu, rôzne drevorezby, kované kríže a svietniky, náboženské potreby, sviečky
a rôzne iné ručne zhotovené výrobky vhodné ako darčeky. Svoje výrobky prezentovali aj
klienti DDBM, DSS a Nového domova. Nechýbali ani stánky s občerstvením – medovina,
langoše, trdelníky, zemiakové špirály, varené víno, grog, grilované špeciality, pop-corn,
cukrová vata, cukrovinky, či primátorsky punč.
Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program : vystúpenie detí zo základných škôl
v meste, zborov v meste, vystúpenie Tatiany Cichej v ktorej podaní sme si vypočuli vianočné
piesne a koledy a záver patril dedinskej folklórnej skupine DUBINČAN z Dubinného
z vianočným pásmom obohatený spevom kolied a vinšov.

7.5 Šport
Športové kluby v meste Stropkov:
- MŠK Tesla Stropkov
- JUNIOR Stropkov
- FO SOKOL Sitníky
- Mestský volejbalový klub Stropkov
- Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Stropkov
- Klub bežcov Stropkov
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Stolnotenisový mestský klub Stropkov
Klub slovenský turistov SLÁVIA Stropkov
Športový klub Bokša
Motokrosový klub Stropkov
Šachový klub Stropkov + Svidník
Klub silového trojboja mesta Stropkov
JD ŠKB oddiel boxu Stropkov
NO - TAK bike team Stropkov
Základná organizácia chovateľov poštových holubov Stropkov
Slovenská poľovnícka komora, Obvodná poľovnícka komora Stropkov
ŠPORT PARTNER, Stropkov
Jazdecká spoločnosť BECHERA Stropkov
Športový klub mladých Stropkov

7.6 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste:
- Mestský podnik služba zabezpečuje: výstavbu, údržbu a správu miestnych
komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, športových zariadení,
nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie
čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia, správu
trhoviska a verejného WC
- Hotel Ondava, Penzión Poľovníček, Penzión u Pepina, Penzión Nezabúdka –
ubytovacie a stravovacie služby
Najvýznamnejší priemysel v meste:
- TESLA, a.s., Stropkov, ktorá si udržuje dominantné postavenie v rámci regiónu a
má aj významné postavenie v Prešovskom kraji. Predmetom činnosti je vývoj,
výroba, predaj a servis výrobkov telekomunikačnej techniky, najmä koncových
telefónnych prístrojov, ďalšiu sortimentnú skladbu tvoria výrobky
elektroinštalačného charakteru (zásuvky, spínače, rúrky a hadice), kovania a
zámky pre nábytkársky a drevársky priemysel, výrobky z plastov pre
potravinársky priemysel, domáca dorozumievacia technika, registračné
pokladnice, výroba foriem a nástrojov, konštrukčné prvky pre elektrotechnický
priemysel a ďalšie komponenty.
- Ďalšou výrobnou firmou je Stroptel, s.r.o., Stropkov, ktorá v regióne pôsobí už
niekoľko rokov. Ide o perspektívny a moderný podnik, ktorého hlavnou výrobnou
činnosťou je výroba transformátorov.
- Hlavným predstaviteľom strojárskeho priemyslu je závod spoločnosti Kovo Sipox,
a.s., Stropkov. Od roku založenia v r. 1950 predstavuje KOVO SIPOX 65-ročnú
tradíciu v spracovaní ocele a plechu, vo výrobe strojov a montážnych prvkov pre
nákladné autá, skladových kontajnerov, kancelárskych kontajnerov, anitárnych
kontajnerov, špeciálnych kontajnerov, fekálnych tankov, vŕtačiek a brúsiek.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste:
- Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
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8. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Stropkov bol rozpočet mesta na rok
2019.
Mesto Stropkov 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. Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený
ako prebytkový. Bežný rozpočet bol navrhnutý ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol
zostavený ako schodkový. Rozpočet finančných operácií bol zostavený ako schodkový.
Schodok kapitálového rozpočtu a schodok rozpočtu finančných operácií bol vysporiadaný
prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok hospodárenia t.j. rozdiel medzi príjmami
a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol rozpočtovaný
prebytkový v sume 1 720 €.
Hospodárenie Mesta Stropkov sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019
Rozpočet mesta bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 uznesením č. 14.
Rozpočet mesta bol zmenený päťkrát.
- prvá zmena bola schválená dňa 10.4.2019 uznesením MsZ č. 49
- druhá zmena bola schválená dňa 19.6.2019 uznesením MsZ č. 71
- tretia zmena bola schválená dňa 15.8.2019 uznesením MsZ č. 91
- štvrtá zmena bola schválená dňa 10.10.2019 primátorom mesta v zmysle uznesenia MsZ
č. 88/2011 a zobratá na vedomie MsZ dňa 11.12.2019 uznesením č. 105 bod a) písm. 1.
- piata zmena bola schválená dňa 11.12.2019 uznesením MsZ č. 105

8.1 Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2019
V roku 2019 bol rozpočet mesta po úpravách v príjmovej časti schválený v objeme
11 707 728 €. Jeho plnenie je na 104,29 %, čo predstavuje sumu 12 210 227,67 €.
Výdajová časť rozpočtu bola plnená v objeme 11 304 660,53 €, t.j. 99,17 % oproti
ročnému rozpočtu 11 399 095 €. Rozdiel rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov vrátane
finančných operácií je 905 567,14 €. Výsledok hospodárenia bez finančných operácií je
prebytok v sume 598 241,66 €.

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Prebytok +/Schodok -

Rozpočet
schválený

Rozpočet
po zmenách

Skutočné plnenie
príjmov/čerpanie
výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

10 601 443

11 707 728

12 210 228

104,29 %

9 490 628
1 110 815
0
10 599 723

10 010 962
1 212 319
484 447
11 399 095

10 431 930
1 170 501
607 797
11 304 661

104,21 %
96,55 %
125,46 %
99,17

9 044 271
1 384 457
170 995

9 738 431
1 483 544
177 120

9 574 929
1 429 261
300 471

98,32 %
96,34 %
169,64 %

+ 1 720

+ 308 633

+ 905 567
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Prehľad plnenia rozpočtu hospodárstva mesta v členení na bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet a finančné operácie(ďalej len FO) :

Bežné
príjmy
Kapitálové
príjmy
FO
príjmové

Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
FO
výdavkové

Rok 2019
v EUR

Rok 2018
v EUR

Rok 2017
v EUR

Rok 2016
v EUR

Rok 2015
v EUR

Rok 2014
v EUR

Rok 2013
v EUR

Rok 2012
v EUR

10 431 930

9 135 620

8 189 404

7 714 148

6 872 357

6 393 125

6 107 445

6 024 510

1 170 501

766 555

756 648

1 853 247

259 448

55 369

235 062

217 306

607 797

754 443

576 473

1 097 634

1 478 810

422 250

163 198

37 996

Rok 2019
v EUR
9 574 929

Rok 2018
v EUR
8 369 065

Rok 2017
v EUR
7 521 764

Rok 2016
v EUR
6 817 379

Rok 2015
v EUR
6 363 985

Rok 2014
v EUR
5 996 410

Rok 2013
v EUR
5 872 383

Rok 2012
v EUR
5 860 530

1 429 261

1 008 918

1 414 866

1 805 948

1 719 238

390 915

204 547

209 636

300 471

263 307

222 922

1 539 913

223 958

214 290

471 566

160 929

Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2019 podľa rozpočtovej klasifikácie je nasledovný:
v EUR
Ukazovateľ - príjmy
110 Dane z príjmov
120 Dane z majetku
130 Dane za tovary a služby
100 Daňové príjmy - spolu
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva
220 Administratívne poplatky
230 Kapitálové príjmy
240 Úroky z domácich vkladov
290 Iné nedaňové príjmy
200 Nedaňové príjmy – spolu
310 Tuzemské bežné granty a transfery
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery
300 Granty a transfery – spolu
410 Príjmy z domácich úverov, pôžičiek
450 Príjmy z ostatných finančných oper.
400 Príjmy z transakcií spolu
500 Prijaté úvery a výpomoci
Príjmy – spolu

Schválený
Rozpočet
rozpočet
po zmenách
2019
2019
4 752 700
4 930 012
366 000
372 123
228 379
234 895
5 347 079
5 537 030
192 477
210 577
662 036
636 386
64 505
124 345
400
800
32 000
66 832
951 418
1 038 940
3 256 636
3 559 337
1 046 310
1 087 974
4 302 946
4 647 311
0
0
0
284 447
0
284 447
0
200 000
10 601 443 11 707 728

Skutočnosť
k 31.12.2019
5 014 354
385 410
235 640
5 635 404
202 474
751 154
108 168
940
235 982
1 298 718
3 605 976
1 062 333
4 668 309
0
407 797
404 797
200 000
12 210 228

%
plnenia
101,71
103,57
100,32
103,60
96,15
118,03
173,19
117,50
353,10
125,00
101,31
97,64
100,45
00,00
111,92
111,92
100,00
104,29
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Plnenie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie je
nasledovný:
v EUR
Ukazovateľ – bežné výdavky
0111 Výdavky obce
0112 Finančná a rozpočtová oblasť
0132 Rámcové plánovacia a štatistické
služby ( Akčný plán rozvoja okresu,
Komunitný plán, Progr. odpadového
hospodárstva mesta Stropkov na
roky 2016 -2026 v súlade s POH
Prešovského kraja)
0133 Iné všeobecné služby – matrika
0170 Transakcie verejného dlhu
0220 Civilná ochrana
0310 Policajné služby
0310 Policajné služby – projekt: Miestne
občianske a poriadkové služby
0412 Všeobecná pracovná oblasť –
projekt. „Bezpečné mesto“
0412 Všeobecná pracovná oblasť projekt: „ Terénna sociálna práca
v obciach“
0412 Všeobecná pracovná oblasť –
Aktivačné práce
0412 Všeobecná pracovná oblasť –
Grantová podpora
0443 Výstavba
0451 Cestná doprava
0473 Cestovný ruch
0510 Nakladanie s odpadmi
0520 Nakladanie s odpadovými vodami
0540 Ochrana prírody a krajiny
0560 Ochrana životného prostredia
0610 Rozvoj bývania
0620 Rozvoj obcí
0640 Verejné osvetlenia
0660 Bývanie a obč. vybavenosť – HPP
0660 Bývanie a obč. vybavenosť –
Mestský informačný systém
0660 Bývanie a obč. vybavenosť - WC
0660 Bývanie a obč. vybavenosť –
Odvodnenie 16.bj. ul. Mlynská
0660 Bývanie a obč. vybavenosť – Správa
bytov firmou Byhos s.r.o.
0660 Bývanie a občianska vybavenosť
inde neklasifikovaná (Dotácia pre fy Byhos
s.r.o. na opravu teplovodných rozvodov)
0760 Zdravotníctvo inde neklasifikované
0810 Rekreačné a športové služby

Schválený
Rozpočet
rozpočet
po zmenách
2019
2019
1 001 352
1 136 098
6 950
6 950
0
25 820

Skutočnosť
k 31.12.2019

%
plnenia

1 072 705
5 991
25 820

94,42
86,20
100,00

18 310
22 634
0
142 546
73 976

17 635
22 656
0
138 799
84 417

17 871
21 901
0
133 729
75 478

101,34
96,67
00,00
96,35
89,41

23 209

25 711

23 650

91,98

31 748

42 374

40 382

95,30

26 224

74 617

72 586

97,28

10 400

10 400

10 400

100,00

13 500
223 454
22 219
286 491
82 937
86 797
0
500
7 550
76 513
5 532

22 340
216 354
28 831
289 292
95 809
98 641
0
13 664
7 730
113 313
7 097

11 391
201 459
24 490
272 623
90 210
58 351
0
6 364
7 255
112 387
6 747

50,99
93,12
84,94
94,24
94,16
59,15
00,00
47,80
93,86
99,18
95,07

1 000
24 890

3 080
24 890

3 076
24 890

99,87
100,00

0
14 000

2 678
14 000

1 678
23 961

62,66
171,15

10 000

10 000

10 000

100,00

2 800
182 315

2 800
303 338

2 800
287 101

100,00
94,65
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0820
0820
0820
0820
0820
0820
0840
0840
0840
0911
0912
0912
0912
0950
0950
0950
0950
0960
0960
0950
0950
0950
0950
0980
1020
1020
1040
1070
1070
1070
1070
1090

Kultúrne služby – Kultúrne centrum
Knižnice
Múzeá a galérie
Kino
Ostatné kultúrne služby
Kultúrne služby - ZPOZ
Náboženské a iné spol. služby
Členské príspevky
Náboženské a iné spol. služby
Cintorínske a pohrebné služby
Náboženské a iné spol. služby –
Grantový program
Predškolská výchova
Základné vzdelanie
Športová hala
Plaváreň
Školské kluby detí
CVČ pri ZŠ
Zariadenia pre záujmové
vzdelávanie – ZUŠ
Centrá voľného času – FAUNA
Školské stravovanie v ZŠ
Školské stravovanie v MŠ
Školské kluby detí pri CZŠ
CVČ pri CZŠ
Zariadenia pre záujmové
vzdelávanie – ZUŠ súkromná
Inej obci na činnosť CVČ
Metodické centrá
Zariadenia sociálnych služieb –
Denné centrum (Klub dôchodcov)
Ďalšie sociálne služby – staroba
Opatrovateľská služba
Rodina a deti
Ďalšie dávky sociálneho
zabezpečenia - záškoláctvo
Dávky sociálnej pomoci
Grantový program - príspevok
Arcidiecéznej charite Košice na
zabezpečenie opatrovateľskej služby
Grantový program - príspevok
DDBM
Sociálne zabezpečenie inde
neklasifikované (Dotácia rodičom na
podporu výchovy k stravovacím
návykom detí s osobitným
stravovaním – diéty)

212 747
82 815
23 040
31 740
59 740
3 855
4 555

215 032
80 238
27 400
32 440
59 228
4 205
4 948

222 685
66 238
14 710
25 656
52 465
1 750
4 855

103,56
82,55
53,69
79,09
88,58
41,62
98,12

42 889

75 192

75 192

100,00

3 000

16 100

15 986

99,29

821 918
2 683 553
35 600
160 500
192 832
119 782
385 286

845 737
2 754 767
42 600
160 500
193 132
119 867
385 286

850 132
2 800 012
42 590
171 015
196 501
119 033
383 958

100,52
101,64
99,98
106,55
101,74
99,30
99,66

85 655
601 158
216 123
38 700
12 393
449 294

112 514
707 455
236 095
38 700
12 393
449 294

106 240
744 831
222 815
38 700
12 393
449 294

94,42
105,28
94,38
100,00
100,00
100,00

1 000
21 811
25 684

1 000
21 682
38 735

432
19 719
32 625

43,20
90,95
84,23

500

500

450

90,00

2 180
5 400

2 180
5 400

0
4 051

0,00
75,02

172 000
145 000

152 000
98 077

150 558
98 137

99,05
100,06

0

6 000

6 000

100,00

0

400

410

102,50

Bežné výdavky – spolu
9 044 271 9 738 431
9 574 929
98,32
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie je
nasledovný:
v EUR
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Ukazovateľ – kapitálové výdavky
0111 Výdavky obce
(Projekt: MsÚ Stropkov –
zníženie energetickej náročnosti
budovy“, kúpa auta.)
0310 Mestská polícia
0443 Výstavba
0451 Cestná doprava
0510 Nakladanie s odpadmi
(Vybudovanie polopodzemných
stojísk na odpad.)
0610 Rozvoj bývania
0640 Verejné osvetlenie
0660 Bývanie a občianska vybavenosť
inde neklasifikovaná – HPP
(Úhrada naviac prác pri
rekonštrukcií HPP na základe
súdneho zmieru, doplnenie PD na
výjazd z HPP.)
0810 Rekreačné a športové služby
Majetkové vysporiadanie
nehnuteľnosti v areáli Letného
kúpaliska s firmou KM Systém
s.r.o., Prešov
0810 Rekreačné a športové služby
Vypracovanie PD na mraziacu
techniky pre Zimný štadión,
vypracovanie PD požiarnej
ochrany zimného štadióna
0810 Rekreačné a športové služby
Dotácia pre m.p. Služba na
vybudovanie vodovodnej prípojky
k akumulačným nádržiam pre
závlahový systém v areáli
futbalového štadióna
0810 Rekreačné a športové služby
Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku
v areáli Pod vlekom – doplatok
pozastávky
0810 Rekreačné a športové služby
Majetkové vysporiadanie budov
v areáli Pod vlekom s TJ SLÁVIA
Stopkov
0810 Rekreačné a športové služby
Projekt: Rzeszów a Stropkov –
spolupráca v oblasti kultúry
pohraničia (Výstavba
vyhliadkovej veže a altánkov.
Naviac práce– dohoda o urovnaní)
0810 Rekreačné a športové služby
Rekonštrukcia areálu tenisových
kurtov

Schválený
Rozpočet
rozpočet
po zmenách
2019
2019
713 459
728 494

Skutočnosť
k 31.12.2019

%
plnenia

724 293

99,42

0
5 300
210 000
52 000

580
6 120
227 000
66 380

540
4 720
197 647
66 364

93,10
77,12
87,07
99,98

37 000
0
40 000

47 371
7 500
200 4546

40 195
7 496
200 456

84,85
99,95
100,00

25 000

0

0

0,00

0

3 400

3 440

101,18

0

2 300

2 300

100,00

0

500

500

100,00

0

13 439

9 985

74,30

0

2 400

2 400

100,00

0

4 300

5 800

134,88
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0810 Rekreačné a športové služby
Chata ZŠ Mlynská – nákup
pozemku na Valkove
0820 Kultúrne centrum – MsKS
Nákup a montáž klimatizácie do
spoločenskej sály, nákup a montáž
ozvučenia do spoločenskej sály
0820 Knižnice
Projekt: KIS Tritius – nákup
Knižničného informačného
systému
0820 Múzeá a galérie
(Rekonštrukcia a úpravy
kamerového systému, osadenie
mreží do podzemných priestorov
kaštieľa.)
09111 Predškolská výchova – Materské
školy m.r.o.
Projekt: „Výstavba materskej
školy pre MRK (Pod Laščíkom)“
09211 ZŠ ul. Mlynská
Zateplenie strechy a štítovej steny
telocvične na ul. Matice slovenskej
09211 ZŠ ul. Mlynská
Projekt: Modernizácia učební
pre ZŠ Stropkov
09211 ZŠ ul. Konštantínova
Nákup traktorovej kosačky
0950 FAUNA – Centrum voľného času
(Dobudovanie voliery pre surikaty)
09603 ŠJ pri ZŠ ul. Mlynská
Nákup varného kotla, nákup
bojlera

Kapitálové výdavky – spolu

0

500

500

100,00

0

6 800

6 849

100,72

0

8 242

7 656

92,89

0

8 220

3 220

44,23

0

17 880

17 880

100,00

115 562

116 562

116 922

100,31

0

5 000

5 000

100,00

3 000

3 100

3 118

100,58

0

7 000

1 980

28,29

1 384 457

1 483 544

1 429 261

96,34

183 136

Plnenie rozpočtu finančných výdavkových operácií za rok 2019 podľa funkčnej
klasifikácie je nasledovný:
v EUR
Ukazovateľ – finančné operácie
0170 Transakcie verejného dlhu –
splácanie istín z úverov
0170 Transakcie verejného dlhu –
vrátenie finančnej zábezpeky

Finančné operácie výdavkové - spolu

Schválený
Rozpočet
rozpočet
po zmenách
2019
2019
170 995
169 039

Skutočnosť
k 31.12.2019

%
plnenia

169 039

100,00

0

8 081

131 432

1 626,43

170 995

177 120

300 471

169,64

Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2019 podľa
nasledovný:

ekonomickej klasifikácie je
v EUR
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Ukazovateľ - výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
650 Splácanie úrokov a platieb z úverov
710 Obstaranie kapitálových aktív
720 Kapitálové transfery
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné
výpomoci, účasť na majetku a ostatné
výdavkové operácie
820 Splácanie istín

Výdavky - spolu

Schválený
rozpočet
2019
3 890 198
1 426 373
1 901 902
1 803 764
22 034
1 384 457
0
0

Rozpočet po
zmenách
2019
4 012 767
1 461 392
2 342 528
1 899 688
22 056
1 475 144
8 400
8 081

170 995

10 599 723

Skutočnosť
k 31.12.2019

%
plnenia

4 112 529
1 483 225
2 154 400
1 802 900
21 875
1 420 861
8 400
131 432

102,49
101,49
91,97
94,91
99,18
96,32
100,00
1 626,43

169 039

169 039

100,00

11 399 095

11 304 661

99,17

8.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Mesto Stropkov skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2019 takto:
Rozpočet príjmov – plnenie
Bežné príjmy
10 431 930,08 EUR
Kapitálové príjmy
1 170 501,28 EUR
Spolu
11 602 431,36 EUR
Rozpočet výdavkov – plnenie
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu
Vyčíslenie výsledku hospodárenia (bez finančných operácií)
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu spolu
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu spolu
Prebytok
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového
rozpočtu (po vylúčení finančných operácií)
Finančné operácie – plnenie:
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Zostatok disponibilných zdrojov na účte
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :
(po vylúčení finančných operácií)
Rozdiel z finančných operácií
Zostatok disponibilných zdrojov

9 574 928,88 EUR
1 429 260,82 EUR
11 004 189,70 EUR

11 602 431,36 EUR
11 004 189,70 EUR
+ 598 241,66 EUR
+ 598 241,66 EUR
607 796,31 EUR
300 470,83 EUR
+ 307 325,48 EUR
+ 598 241,66 EUR
+ 307 325,48 EUR
+ 905 567,14 EUR
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Na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok
2019 boli nasledovné výsledky:
Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu
Výdavky bežného rozpočtu predstavujú sumu
Schodok/prebytok bežného rozpočtu predstavuje sumu

10 431 930,08 EUR
9 574 928,88 EUR
+ 857 001,20 EUR

Príjmy kapitálového rozpočtu predstavujú sumu
Výdavky kapitálového rozpočtu predstavujú sumu
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu predstavuje sumu

1 170 501,28 EUR
1 429 260,82 EUR
- 258 759,54 EUR

Finančné operácie príjmové predstavujú sumu
Finančné operácie výdavkové predstavujú sumu
Schodok/prebytok finančných operácií predstavuje sumu

607 796,31 EUR
300 470,83 EUR
+ 307 325,48 EUR

Prevaha príjmov nad výdavkami

+ 905 567,14 EUR

Výsledok hospodárenia Mesta Stropkov za rok 2019 zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10
odst. 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 je prebytok v sume
598 241,66 € (t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu).
Prebytok rozpočtu bol navrhnutý na použitie nasledovne:
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 prebytku vylučujú:
A) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 282 792,33 €, a to na :
- na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov v sume 1 618,01 € ide o nedočerpanie
finančných prostriedkov , ktoré budú použité na stanovený účel v roku 2020 (I.ZŠ –888,54
€, II.ZŠ– 587,84 €, III. ZŠ–141,63 €),
- na zakúpenie 3 ks externých defibrilátorov – dotácia z Úradu vlády SR v sume 6 000 €,
- na úhradu stravného pre deti v hmotnej núdzi pri materských školách 7 732,80 € (Materská
škola A. Hlinku 3 478,80 €, MŠ Matice slovenskej 4 254 €) - ide o vrátenie finančných
prostriedkov do ŠR SR, ktoré bolo zrealizované 21.2.2020,
- na úhradu stravného pre deti v hmotnej núdzi pri základných školách 45 457,20 € (I.ZŠ
10 107,60 €, II.ZŠ 22 754,40 €, III. ZŠ 12 595,20 €) - ide o vrátenie finančných
prostriedkov do ŠR SR, ktoré bolo zrealizované 21.2.2020,
- na rekreačné poukazy v sume 1 310 € - ide o nedočerpanie finančných prostriedkov, ktoré
budú použité na stanovený účel v roku 2020,
(I.ZŠ –0,00 €, II.ZŠ– 808,00 €, III. ZŠ–502,00 €),
- na výkon osobitného príjemcu 320,09 € - ide o nedočerpanie finančných prostriedkov,
ktoré budú použité na stanovený účel v roku 2020.
- od rodičov za stravu detí v školských jedálňach v sume 40 103,49 € (ZŠ Hrnčiarska
3 242,06 €, ZŠ Mlynská 8 580,63 €, ZŠ Konštantínova 14 412,02 €, MŠ Andreja Hlinku
8 348,36 €, MŠ Matice slovenskej 5 520,42 €.),
- zostatok finančných prostriedkov na sponzorskom účte pri III. ZŠ v sume 2 119 ,05 €,
- zostatok finančných prostriedkov na podnikateľskom účte pri III. ZŠ 2 857,19 €,
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- finančná náhrada za výrub drevín v k. ú. Stropkov a Bokša v rozsahu potrebnom na
realizáciu líniovej stavby "I/15 Stropkov, preložka cesty" v sume 175 275 € - použitie
finančných prostriedkov za výrub drevín je účelovo určené podľa § 8 odst. 1 zákona NR
SR o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. .
B) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 110 985,74 €.
- účelová dotácia z Úradu vlády SR na vybudovanie miestnej komunikácie v HPP v sume
100 000,00 €,
- účelová dotácia z Úradu vlády SR na vybudovanie miestnej komunikácie Nový riadok –
Akad. Pavlova v sume 100 000 €,
- účelová dotácia z Úradu vlády SR na výmenu technológie na zimnom štadióne v sume
100 000 €,
- účelová dotácia z MV SR na doplnenie kamerového systému v meste Stropkov v sume
8 000 €.
Nevyčerpané účelové finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky je možné použiť
v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Nevyčerpané účelové finančné prostriedky bežné a kapitálové spolu predstavujú sumu
370 438,10 €. Jedna sa o nedočerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu,
rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré boli poskytnuté v roku
2019. Uvedené finančné prostriedky v roku 2020 sú zapojené do rozpočtu cez príjmové
finančné operácie.
Výsledok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov
je v sume:
Výsledok hospodárenia ( prebytok):......................................................... + 598 241,66 €
Nevyčerpané účelové finančné prostriedky:................................................. - 590 792,83 €
Výsledok hospodárenia bez účelových finančných prostriedkov ......... + 7 448,83 €
Podľa § 10 ods. 6. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu aj finančné operácie, ktorými sa
vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú návratné zdroje financovania
a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta
Stropkov za rok 2019 je prebytok vo výške 307 325,48 €.
Z tohto prebytku sa vylučujú účelovo určené finančné prostriedky v sume 389,60 €. Ide
o nasledovné finančné prostriedky:
- nedočerpané účelové finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky z Fondu na
podporu umenia v sume 389,60 € v rámci projektu Tritius – ide o vrátenie fin. prostr. do
ŠR SR.
Výsledok finančných operácií po odpočítaní účelovo určených finančných prostriedkov
je prebytok 306 935,88 €.
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Základ pre výpočet do fondov je 314 384,71 €
V zmysle § 15 odsek 4)) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec vytvára rezervný fond vo výške
určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku bežného a kapitálového
rozpočtu. Vzhľadom na kladný rozdiel vypočítaný podľa § 16 zák. č. 583/2004 Z.z. t.j. rozdiel
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, po odpočítaní účelovo
určených finančných prostriedkov a vysporiadaní schodku rozpočtu finančných operácií,
vzniká povinnosť tvorby rezervného fondu a účelových fondov.
Zostatok finančných prostriedkov v sume 314 384,71 € navrhujeme previesť do
rezervného fondu (v tom: finančné prostriedky súvisiace so správou bytového fondu firmou
Byhos s.r.o. predstavuje sumu 17 096,83 €, výdavky súvisiace s opravou a údržbou
spravovaných bytov a prevádzkové výdavky súvisiace so správou bytov predstavujú čiastku
23 961,32 €.)
Príjmy za predaj bytov a vrátky nesplatenej časti bytu predstavujú sumu 42,17 €.
(Exekučné splátky za byt od p. Vlasty Dzuricovej v roku 2019 boli v sume 42,17 €.) Tieto
príjmy v sume 42,13 € boli použité na projektové dokumentácie na miestne komunikácie.
Zostatok finančných prostriedkov za predaj bytov v roku 2019 neevidujeme.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame usporiadanie rozpočtového
2019.
Položka
Príjmy
Výdavky
Bežný rozpočet
10 431 930,08
9 574 928,88
Kapitálový rozpočet
1 170 501,28
1 429 260,82
Prebytok
Vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov
Prebytok po vylúčení účelovo určených finančných
prostriedkov
Finančné operácie
607 796,31
300 470,83
Vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov
Prebytok po vylúčení účelovo určených finančných
prostriedkov
Prevod zostatku do peňažných fondov mesta

hospodárenia za rok
Rozdiel
857 001,20
- 258 759,54
598 241,66
590 792,83
+ 7 448,83
+ 307 325,48
389,60
306 935,88
314 384,71

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2019
Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2019 predstavuje sumu
905 567,14 €. Z predmetného zostatku účelové finančné prostriedky na bežné výdavky sú
v sume 282 792,83 €, na kapitálové výdavky sú v sume 308 000,00 € a účelové finančné
prostriedky finančných operácií sú v sume 389,60 € , t.j. spolu 591 182,43 €.
Uvedené účelové finančné prostriedky budú použité v súlade s ich účelovým určením v roku
2020. Základ pre výpočet do fondov je 314 384,71 €. Tieto finančné prostriedky
navrhujeme previesť do rezervného fondu.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Stropkove č. 156 z 11. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva dňa 26.5.2020 bolo schválené celoročné hospodárenie Mesta Stropkov za
rok 2019 bez výhrad a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019.
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8.3 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií
SLUŽBA, m. p.
Plnenie ukazovateľov tržieb a nákladov k 31.12.2019:
1. Výnosy celkom
2 112 853,09 €
2. Príspevok na prevádzku z rozpočtu mesta
818 688,00 €
3. Náklady celkovo
2 079 009,57 €
5. Výsledok hospodárenia pred zdanením
+ 33 843,52 €
6. Výsledok hospodárenia po zdanení
+ 27 096,48 €
Výsledok hospodárenia - zisk v sume 27 096,48 € bol prevedený do rezervného fondu
príspevkovej organizácie SLUŽBA m.p. .
Mestská nemocnica v Stropkove
Plnenie ukazovateľov tržieb a nákladov k 31.12.2019:
1. Výnosy celkom
2 950,00 €
2. Príspevok na prevádzku z rozpočtu mesta
2 800,00 €
3. Náklady celkovo
2 930,75 €
5. Výsledok hospodárenia pred zdanením
+ 19,25 €
6. Výsledok hospodárenia po zdanení
+ 19,25 €
Výsledok hospodárenia – zisk v sume 19,25 € bol prevedený do rezervného fondu
príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice v Stropkove.

8.4 Výsledky hospodárenia organizácií poverených správou majetku mesta
a účtujúcich o tomto majetku v samostatnom okruhu účtovníctva mesta
BYHOS s.r.o.
Obchodná spoločnosť Byhos s.r.o. spravuje tepelné hospodárstvo mesta Stropkov na
základe nájomnej zmluvy zo dňa 10.12.2008. O tomto majetku účtuje v samostatnom okruhu.
1. Výnosy celkovo
823 542,50 €
2. Náklady celkovo
821 571,74 €
3. Výsledok hospodárenia pred zdanením
+ 1 970,76 €
4. Daň
1 795,94 €
5. Výsledok hospodárenia po zdanení
+ 174,82 €
Správa mestských bytov (Byhos, s.r.o.)
Správu mestských bytov na základe uzatvorenej
mandátnej zmluvy o správe
zabezpečoval Byhos, s.r.o.. O tomto majetku účtuje v samostatnom okruhu.
1. Výnosy celkovo
18 774,28 €
2. Náklady celkovo
103 799,43 €
3. Výsledok hospodárenia pred zdanením
- 85 025,15 €
4. Výsledok hospodárenia po zdanení
- 85 025,15 €
Nemocnica Stropkov s.r.o.
Obchodná spoločnosť Nemocnica Stropkov, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou so
100 % účasťou Mesta Stropkov. Predmetom podnikania bolo okrem iných činností hlavne
poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Rozhodnutím valného zhromaždenia Nemocnica Stropkov s.r.o. vstúpila dňa 16.12.2008 do
likvidácie. Oznam o vyhlásení likvidácie bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 10/2009
dňa 16.1.2009. Okresný súd v Prešove vyhlásil na majetok dlžníka Nemocnica Stropkov,
s.r.o. v likvidácii, so sídlom Akad. Pavlova 321/10,091 01 Stropkov, IČO: 36 499 528
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konkurz uznesením: sp. zn. 3K/19/2011 –123 zo dňa 24.6.2011. Oznam o konkurze bol
uverejnený v Obchodnom vestníku č. 127/2011 dňa 1.7.2011 (K007504, sp.zn. 3K19/2011).
Okresný súd v Prešove pre nedostatok majetku úpadcu zrušil konkurz uznesením sp.zn.
3K/19/2011-160 ICS: 8111211182 zo dňa 25.2.2013
Rozhodnutím valného zhromaždenia Mestská lekáreň Stropkov s.r.o. vstúpila dňa
9.12.2008 do likvidácie. Oznam o vyhlásení likvidácie bol uverejnený v Obchodnom vestníku
č. 10/2009 dňa 16.1.2009. Mestská lekáreň bola zriadená Mestskou nemocnicou Stropkov
s.r.o. so 100 % účasťou.
MŠK TESLA STROPKOV, s.r.o.
Obchodná spoločnosť MŠK TESLA STROPKOV, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou so
100 % účasťou Mesta Stropkov. Hlavným predmetom činnosti tejto spoločnosti je realizácia
športovej činnosti v oblasti kolektívnych športov – futbalu, usporadúvanie športových
podujatí a prevádzka športových zariadení. O tomto majetku účtuje v samostatnom okruhu.
1. Výnosy celkovo
166 657,22 €
2. Náklady celkovo
165 116,09 €
3. Výsledok hospodárenia pred zdanením
- 1 541,13 €
4. Výsledok hospodárenia po zdanení
- 1 541,13 €

8.5 Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

12 210 228

Schválený
rozpočet na
rok 2020
11 338 311

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet na
rok 2022

10 366 075

10 576 713

10 431 930
1 170 501
607 797

10 271 060
451 880
615 371

10 366 075
0
0

10 576 713
0
0

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Prebytok +/Schodok -

11 304 661

11 336 826

10 147 597

10 216 226

9 574 929
1 429 261
300 471

10 014 921
1 104 779
217 126

9 843 848
172 100
131 649

9 942 609
185 172
88 445

+ 905 567

+ 1 485

+ 218 478

+ 360 487
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9. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
9.1 Bilancia aktív a pasív k 31.12 2019 v EUR
9.1.1 Za materskú účtovnú jednotku
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho :
Zásoby
Zúčt. medzi subj. ver. správy
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
SPOLU

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Oceňovacie rozdiely z prec. majetku
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subj. ver. správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Časové rozlíšenie
SPOLU

2019
2018
2017
2016
19 711 842,11 19 242 284,71 19 694 201,17 20 673 512,99
36 075,34
34 022,30
4 218,54
2 366,67
17 462 534,94 16 994 897,39 17 476 717,61 18 457 881,30
2 213 231,83 2 213 365,02 2 213 265,02 2 213 265,02
9 490 357,77 9 210 684,49 9 424 573,65 8 847 093,64
11 407,73
6 446,74
6 159,88
4 220,44
7 640 445,70 7 835 499,53 7 987 481,35 7 298 171,54
314 780,94
278 715,60
235 447,10
100 260,47
1 523 723,40 1 090 022,62 1 194 988,69 1 278 928,27
0
0
0
0
0
0
325,55
302,21
67 090,34
157 066,75
29 202 525,43 28 453 271,41 29 185 865,16 29 677 673,38

2019
2018
2017
2016
20 696 818,01 20 517 853,77 20 471 229,53 20 468 010,98
0
0
0,00
0,00
20 696 818,01 20 517 853,77 20 471 229,53 20 468 010,98
2 219 240,48 2 104 069,96 2 373 534,08 2 328 624,59
1 680,00
1 750,00
1 670,00
324 226,48
138 663,84
2 092,11
1 208 459,41 1 290 890,86 1 300 629,05
377 795,59
442 635,73
689 131,13
307 079,00
230 129,53
380 011,79
6 286 466,94 5 831 347,68 6 341 101,55
29 202 252,43 28 453 271,41 29 185 865,16

1 750,00
46 364,89
1 344 986,10
376 959,28
558 564,32
6 881 037,81
29 677 673,38
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9.1.2 Za konsolidovaný celok
Hlavné údaje z konsolidovanej súvahy:
P.č.
A
A.I
A.II
A.III
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V

Položka aktív
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Poskytnuté návratné výpomoci
dlhodobé
Poskytnuté návratné výpomoci
B.VII krátkodobé
C
Časové rozlíšenie

2019
32 439 122,62
29 283 769,7
36 075,34
26 985 700,09
2 261 994,27
3 081 497,52
96 912,98
22 960,00

2018
31 661 974,03
29 226 724,42
34 022,30
26 930 834,25
2 261 867,87
2 371 386,19
57 485,37

2017
31 432 744,61
28 871 298,65
4 218,54
26 672 092,65
2 194 987,46
2 429 173,42
65 498,13

2016
31 790 959,70
28 857 195,34
2 366,67
25 654 841,21
2 199 987,46
2 697 733,99
78 262,10

3 214,58
674 258,61
2 284 151,35

7,00
78,93
583 416,12
1 730 398,77

31 597,41
52 195,82
366 906,71
1 912 975,35

0

0

0

24 884,55
175 653,12
310 315,22
2 108 619,00
1
0

0

0

0

0

73 855,40

63 863,42

132 272,54

236 030,37

2019
32 439 122,62
21 045 072,64
0,00
0,00
21 045 072,64

2018
31 661 974,03
20 737 881,86
0,00
0,00
20 737 881,86

2017
31 432 744,61
20 664 080,20
0,00
0,00
20 664 080,20

2016
31 790 959,70
21 051 241,31
0,00
0,00
21 051 240,87

20 807 877,90

20 667 129,98

20 724 546,45

20 967 656,76

237 194,74
4 524 424,93
269 639,05

70 751,88
4 343 838,41
414 284,13

-60 466,25
3 608 099,78
388 846,71

83 584,11
3 473 746,17
346 514,96

1 229 846,54
1 231 881,86
1 439 040,02
354 017,46
6 869 625,05

992 030,34
1 311 469,67
1 395 924,74
230 129,53
6 580 253,76

5 948,56
1 331 948,03
1 476 404,69
404 951,79
7 160 564,63

46 364,89
1 357 229,59
1 106 772,41
619 864,32
7 265 972,22

B.VI

P.č.

Položka pasív
Pasíva spolu
A
Vlastné imanie
A.I
Oceňovacie rozdiely
A.II Fondy
A.III Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok
A.III.1 hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné
A.III.2 obdobie
B
Záväzky
B.I
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami
B.II verejnej správy
B.III Dlhodobé záväzky
B.IV Krátkodobé záväzky
B.V Bankové úvery a výpomoci
C
Časové rozlíšenie
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9.2 Vývoj pohľadávok a záväzkov
9.2.1 Za materskú účtovnú jednotku
a) Pohľadávky

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2018
145 792,99

Stav
k 31.12 2019
210 226,55

Pohľadávky po lehote splatnosti

437 009,47

431 383,58

Záväzky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2018
1 725 395,12

Stav
k 31.12 2019
1 585 435,95

Záväzky po lehote splatnosti

8 131,47

819,05

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2018
327 394,74

Stav
k 31.12 2019
993 637,55

Pohľadávky po lehote splatnosti

256 100,31

10 539,64

Pohľadávky

b) Záväzky
Záväzky

9.2.2 Za konsolidovaný celok
a) Pohľadávky
Pohľadávky

b) Záväzky

Záväzky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2018
2 638 602,23

Stav
k 31.12 2019
2 607 142,05

Záväzky po lehote splatnosti

68 792,18

63 779,83

Záväzky
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10. Hospodársky výsledok za rok 2019 – vývoj nákladov a výnosov
za materskú účtovná jednotku a konsolidovaný celok
a) Za materskú účtovnú jednotku
Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát materskej účtovnej jednotky
2019

2018

2017

2016

50 Spotrebované nákupy
51 Služby
52 Osobné náklady
53 Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú
54 činnosť
Odpisy, rezervy a oprav. pol. a
55 zúčt. čas. rozlíšenia
56 Finančné náklady
57 Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady
58 z odvodu príjmov
Náklady spolu

193 529,16
486 579,09
1 508 118,22
23 652,81

185 783,13
436 050,69
1 253 111,07
15 442,26

166 388,51
601 226,01
1 158 038,55
16 467,23

143 621,95
382 404,59
1 124 473,73
16 742,38

103 228,28

184 921,07

251 497,07

73 603,43

770 093,84
37 512,79
52,02

712 779,19
39 634,23
0

715 151,70
40 816,25
0

882 479,34
41 973,29
0

4 409 851,77
7 532 617,98

4 003 052,13
6 830 773,77

3 586 364,57
6 535 949,89

3 247 265,61
5 912 564,32

60 Tržby za vlastné výkony a tovar
Zníženie stavu
61 vnútroorganizačných zásob
62 Aktivácia
Daňové a colné výnosy
63 z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej
64 činnosti
Zúčt. rezerv a opr. položiek a
65 účtovanie čas. rozlíšenia
66 Finančné výnosy
67 Mimoriadné výnosy
Výnosy z transferov a
69 rozpočtových príjmov v obciach
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
59 Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po
zdanení

171 285,93

148 702,96

186 713,74

156 614,12

0
0

0
0

0
0

0
0

5 682 205,69

5 155 760,04

4 726 109,73

4 340 085,89

498 239,15

392 690,23

479 436,44

212 338,39

1 750,00
940,22
0,00

1 670,00
27 109,31
808,06

3 409,11
1 003,62
0

4 833,10
421,36
0

1 356 569,22
7 710 990,21

1 150 856,17
6 877 596,77

1 128 446,77
6 525 119,41

1 269 328,73
5 983 621,59

178 372,23
178,57

46 823,00
124,61

-10 830,48
134,21

71 057,27
68,71

178 193,66

46 698,39

-10 964,69

70 988,56

Položka
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b) Za konsolidovaný celok
Hlavné údaje z konsolidovaného výkazu ziskov a strát 2019

Položka
50 Spotrebované nákupy
51 Služby
52 Osobné náklady
53 Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú
54 činnosť
Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt.
55 čas.rozlíšenia
56 Finančné náklady
57 Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z
58 odvodu príjmov
Náklady spolu
60 Tržby za vlastné výkony a tovar
Zníženie stavu vnútroorganizačných
61 zásob
62 Aktivácia

2019
1 834 474,65
1 083 615,48
6 775 321,78
62 032,69

2018
1 625 420,64
973 945,37
5 871 309,26
23 653,41

2017
1 669 226,77
1 143 301,00
5 560 930,57
25 896,48

2016
1 654 502,26
764 983,14
5 142 113,29
26 444,02

274 081,50

264 677,43

328 097,24

166 711,86

1 662 339,75
85 524,01
52,02

1 472 105,61
79 873,73
0

1 369 788,82
71 569,60
0

1 499 207,23
75 984,92
0

775 675,77
816 305,06
705 115,80
12 553 117,65 11 127 290,51 10 872 926,28

655 365,04
9 985 311,76

1 921 555,05

1 804 346,10

1 878 405,94

1 800 712,30

0
29 106,19

0
24 658,39

0
0,00

0
100 727,68

63 Daňové a colné výnosy z poplatkov
5 674 748,34 5 148 354,95 4 719 244,67 4 330 529,26
Ostatné výnosy z prevádzkovej
64 činnosti
554 145,96
464 266,69
570 758,70
338 419,66
Zúčt. rezerv a opr.položiek a
65 účtovanie čas.rozlíšenia
182 145,40
42 378,31
26 867,68
878,27
12 644,04
27 560,48
13 913,04
11 017,97
66 Finančné výnosy
67 Mimoriadné výnosy
0
1 695,45
0
0
Výnosy z transferov a rozpočtových
69 príjmov v obciach
4 426 626,11 3 687 856,13 3 517 315,36 3 489 599,47
Výnosy spolu
12 800 971,09 11 201 116,50 10 821 861,00 10 080 145,81
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
247 853,44
73 825,99
-52 065,28
94 834,05
10
658,70
3
074,11
8
400,97
11 249,94
59 Daň z príjmov
70 751,88
-60 466,25
83 84,11
Výsledok hospodárenia po zdanení 237 194,74

56

11. Ostatné dôležité informácie
11.1 Prijaté granty a transfery
Bežné granty a transfery
P.č.

Poskytovateľ

Mesto Stropkov
1. MDVaRR SR
2. MDVaRR SR
3.

Suma v €

Účel

4 413
13 914

Výkon štátnej správy na úseku bývania
Výkon štátnej správy na úseku stavebného
poriadku
Výkon štátnej správy na úseku životného
prostredia

4.

Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné
prostredie
MDVaRR SR

996

5.

MV SR

3 619

6.
7.
8.
9.

Okresný úrad Stropkov
Okresný úrad Stropkov
MV SR
MPSVaR SR

18 976
10 750
15 209
63 843

460

10. ÚPSVaR
11. ÚPSVaR
12. ÚPSVaR

21 530
13 104
44 444

13. MK SR
14. Okresný úrad Prešov,
organizačný odbor
15. Program cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A
Poľsko Slovensko 20142020. VUC Prešovského
samosprávneho kraja 10 %
2 705,45 €.
16. MK SR

2 857
2 003

17. MK SR
18. Program cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A
Poľsko Slovensko 20142020. Ministerstvo rozvoja
financií Poľska–85 % EFRR
12 336,68 €, MPa RV SR
10 % - 4 003,49 €.
19. VÚC Prešovského
samosprávneho kraja

Výkon štátnej správy na úseku
špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie
Výkon štátnej správy na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra obyvateľov SR
Dotácia na voľby prezidenta
Dotácia na voľby europoslancov
Výkon štátnej správy na úseku matriky
Účelové finančné prostriedky na úhradu
nákladov projektu: „Miestne občianske
poriadkové služby v meste Stropkov“
Aktivačné práce
Chránená dielňa
Dotácia na bežné výdavky pre podporu
reg. zamestnanosti
Za kultúrne poukazy
Starostlivosť o vojnové hroby

2 705

Projekt: „Karpatský plenér dreveného
umenia“. Ide o projekt cezhraničnej
spolupráce Slovensko – Poľsko t.j.
Stropkov – Korczyna.

700

Projekt: “615 výročie prvej písomnej
zmienky o Stropkove (vystúpenie FS
PUĽS)“ – dotácia z Fondu na podporu
umenia
Účelový dar na projekt: Kultúra
národnostných menšín
Projekt: „Rzeszow a Stropkov –
spolupráca v oblasti pohraničia“

500
16 340

3 900

Dotácia na Workout ihrisko
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20. Slovenský futbalový zväz
21. Úrad vlády Slovenskej
republiky
22. Východoslovenská
vodárenská spoločnosť
23. Fond sociálneho rozvoja
24. ÚPSVaR
25. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
26.
27.
28.
29.

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
30. Obce
31. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
32. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
33. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
34. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
35. ÚPSVaR
36. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
37. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
38. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
39. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
40. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
41. Metodicko-pedagogické
centrum
42. Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
43. ÚPSVaR
44. ÚPSVaR

SPOLU MESTO:

6 745

Dotácia na rekonštrukciu futbalového
ihriska
6 000
Dotácia na zakúpenie 3 ks externých
defibrilátorov
5 000
Dar na podporu futbalového klubu MŠK
TESLA Stropkov
43 497
Projekt: Terénna sociálna práca v obciach
9 932
Dotácia na bežné výdavky pre podporu
reg. zamestnanosti pre CVČ FAUNA
17 218
Účelový príspevok pre MŠ na výchovu
a vzdelávanie pre deti rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky
25 841
Hmotná núdza – stravné MŠ
199
Hmotná núdza – školské potreby MŠ
145 128
Hmotná núdza – stravné ZŠ
32 544
Účelové prostriedky na vzdelávacie
poukazy pre záujmové vzdelávanie
17 544
Účelová dotácia z rozpočtu obcí na
činnosť CVČ
2 493 311 Normatívne finančné prostriedky na
prenesený výkon štátnej správy pre
základné školy , z toho: plaváreň 25 000 €
22 451
Účelové finančné prostriedky na úhradu
cestovných nákladov na dopravu žiakov
31 350
Účelové finančné prostriedky na
skvalitnenie podmienok na výchovu
a vzdelávanie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
84 232
Účelové finančné prostriedky na
zdravotného asistenta
9 429
Hmotná núdza – školské potreby ZŠ
4 604
Účelové finančné prostriedky na nákup
učebníc
800
Účelové finančné prostriedky za
mimoriadne výsledky žiakov
13 838
Účelové finančné prostriedky na lyžiarsky
kurz
11 525 Účelové finančné prostriedky na školu
v prírode
7 682
Účelové finančné prostriedky na
odchodné
5 415
Účelové finančné prostriedky na
rekreačné poukazy
23 221 Projekt: Škola otvorená všetkým pri I. ZŠ
16 166
149 707
3 981

Výkon štátnej správy na úseku školského
úradu
Výkon osobitného príjemcu

Záškoláctvo - Prijaté finančné
prostriedky na položke záškoláctvo sú
použité na predmetný účel vo výške
skutočných príjmov

3 427 623
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Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou :
45. Obchodné spoločnosti
3 963
-grant pre ŠJ pri I. ZŠ - 119,87 €
- grant pre ŠJ pri II. ZŠ - 80,07 €
- grant pre ŠJ pri III. ZŠ - 1 825,13 €
- grant MŠ A. Hlinku - 350 € od SFZ
Dajme spolu gól
- grant MŠ A. Hlinku - 1 170 € Nadácia
TESCO - Projekt: Dieťa + Pohyb +
Zdravé srdiečko
- grant MŠ M. slovenskej - 350 € od SFZ
Dajme spolu gól
- grant MŠ M. slovenskej - 68 € od fy
TAURIS
SPOLU: 3 963,07 €
46. Obchodná spoločnosť,
413
I. ZŠ - Grant Nadácia Knihy školám
nadácia a pod.
PETIT ACADEMI
47. Okresný úrad Prešov, odbor
280
Realizácia športových súťaží - príjemca
školstva
CVČ pri I. ZŠ v sume 280,21 €
48. Okresný úrad Prešov, odbor
2 001
Realizácia športových súťaží SAŠŠ –
školstva
príjemca CVČ pri II.ZŠ v sume 2 000,76 €
49. Okresný úrad Prešov, odbor
587
Realizácia športových súťaží - príjemca
školstva
CVČ pri III. ZŠ v sume 587,50 €
50. ÚPSVaR
6 845
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 6 531,91 € + príspevok na
dobrovoľnícku činnosť 312,86 €- príjemca
MŠ A. Hlinku
51. ÚPSVaR
25 670
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 24 992,52 € + príspevok na
dobrovoľnícku činnosť 677,88 € príjemca MŠ M. slovenskej
52. Základná škola
7 156
Zisk z podnikateľskej činnosti – svadby ŠJ
pri III. ZŠ
53. ÚPSVaR
7 260
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 7 259,81 € - príjemca I. ZŠ
54. ÚPSVaR
23 592
Príspevok na podporu reg. zamestnanosti
v sume 4 215,65 € - príjemca II. ZŠ +
19 376,46 € chránená dielňa pre Športovú
halu pri II. ZŠ
55. MŠVVaŠ,
55 718
Projekt pri II. ZŠ: „ Úspech patrí každému
sekcia štrukturálnych fondov
– zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
EÚ
v základných školách“
56. MŠVVaŠ,
44 868
Projekt pri III. ZŠ: „ Úspech patrí
sekcia štrukturálnych fondov
každému – zvýšenie inkluzívnosti
EÚ
vzdelávania v základných školách“
SPOLU: Rozpočtové organizácie
178 352
s právnou subjektivitou
Granty a transfery spolu:
3 605 976
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Kapitálové granty a transfery
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Slovenský futbalový zväz

Suma v €
8 000
17 254,96

3.

Program cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A
Poľsko Slovensko 20142020. Ministerstvo rozvoja
financií Poľska 85 %
EFRR - 72 426,94 €,
MPaRV SR 10 % 8 520,81 €.

80 947,75

4.

Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej
republiky

651 130,71

5.

Dotácia z Úradu vlády SR

100 000

Dotácia z Úradu vlády SR

100 000

Dotácia z Úradu vlády SR

100 000

Dotácia z Úradu vlády SR

5 000

SPOLU

Investičná akcia
Doplnenie kamerového systému
v meste Stropkov
Refundácia výdavkov z roku 2018 pri
rekonštrukcií tribúny futbalového
štadióna. Na bežných výdavkoch bolo
zrefundovaných 6 745 €.
Projekt: "Rzeszow a Stropkov spolupráca v oblasti kultúry
pohraničia". V roku 2019 bolo
zrefundovaných 80 948 €. V roku 2018
bolo zrefundovaných 3 753,77 €
(Celkový rozpočet: 235 593,67 €.
Z toho pre Stropkov 129 434,76€ EFRR 110 019,50 €, ŠR SR: 19 415,26
€, spoluúčasť mesta 6 471,79 €).
Grant na projekt: "MsÚ Stropkov zníženie
energetickej
náročnosti
budovy"(Celkový rozpočet po verejnom
obstarávaní: 732 261,41 €. Z toho NFP
695 648,33 €, spoluúčasť mesta
36 613,08 €, neoprávnené výdavky
20,21 €. Bežné výdavky projektu:
energetický certifikát 4 596 €, dočasný
pútač a stála tabuľa 1 380 €, projektový
manažér 18 000 € t.j. spolu 23 976 €
z toho NFP 22 777,20 €, spoluúčasť
mesta 1 198,80 €. Kapitálové výdavky
projektu: stavebné práce 673 705,62 €,
oprávnené výdavky 673 685,41 €,
stavebný dozor 14 800 €, oprávnené
výdavky 14 800 €,
PD 19 800 €
oprávnené výdavky - uhradená v roku
2015 v sume 19 920 €, t.j. spolu
oprávnené výdavky 708 285,41 € z toho
NFP 672 871,14 €, spoluúčasť mesta
35 414,27 €, neoprávnené výdavky
20,20 €.)
Dotácia pre vybudovanie miestnej
komunikácie na prepojenie ulíc Nový
Riadok – Akad. Pavlova
Dotácia pre vybudovanie výjazdovej
komunikácie z HPP, na preložku NN
vedenia a VO pre vybudovanie
výjazdovej komunikácie z HPP
Dotácia pre výmenu technológie na
zimnom štadióne
Dotácia pre ZŠ na ul. Konštantínovej na
nákup kosačky

1 062 333,42
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11.2 Poskytnuté dotácie
Mesto Stropkov v roku 2018 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 2/2006 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, na podporu podnikania a zamestnanosti. Dotácie
boli poskytnuté na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta. Dotácia na
podporu regionálnej zamestnanosti a dotácia na zabezpečenie opatrovateľskej služby boli poskytnuté
v zmysle účelových zmlúv.
Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie
- bežné výdavky

-1-2Dotácie občianskym
združeniam a nadáciam
Slovenský červený kríž, Oceňovanie
územný spolok Svidník bezpríspevkových darcov krvi
Únia nevidiacich
Úhrada časti nákladov
a slabozrakých Slovenska súvisiacich s realizáciou
projektu: „Dotkni sa prstom
histórie“ - a to doslovne
nielen v prenesenom slova
zmysle. V rámci tohto
projektu bola zrealizovaná
návšteva knižnice pre
nevidiacich, tlačiarne
písomností pre nevidiacich,
rehabilitačného strediska pre
nevidiacich v Levoči ako aj
návšteva kostola sv. Jakuba
v Levoči.
Únia žien Slovenska –
Čiastočná úhrada nákladov
Krajská organizácia
súvisiacich s činnosťou
Prešov
Okresnej organizácie Únie
žien Slovenska v roku 2019.
Slovenský zväz
Úhrada časti prevádzkových
chovateľov – základná
nákladov spojených
organizácia
s organizovaním XV.
Stropkov
Oblastnej výstavy drobných
zvierat, ktorá sa uskutočnila v
dňoch 13.9.2019 – 15.9.2019
v areáli Pod vlekom.
Cirkevná základná škola Úhrada časti prevádzkových
sv. Petra a Pavla v
nákladov spojených
Stropkove
s organizovaním a realizáciou
24. ročníka súťaže základných
škôl a 8. ročných gymnázií
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Arcibiskupstva – Košice
v prednese mládežníckych
krešťanských piesní PIESEŇ
PRE SV. OTCA, ktorá sa

Suma
Suma
Rozdiel
poskytnutých použitých
(stĺ.2 prostriedkov prostriedkov stĺ.3 )
v roku 2019 v roku 2019
-3-

-4-

-5-

300,00

300,00

-

200,00

200,00

-

200,00

200,00

-

300,00

300,00

-

300,00

300,00

-
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Občianske združenie
STROPEK
Gymnázium Stropkov

Mesto Prešov

Mesto Prešov

uskutočnila dňa 23.5.2019
v divadelnej sále mesta
Stropkov.
Úhrada časti nákladov na
zakúpenie súčastí krojového
vybavenia pre folklórny súbor
Stropkovčan.
Čiastočná úhrada nákladov
spojených s usporiadaním
osláv 70. výročia vzniku
školy.
Dotácia mestu Prešov na
pomoc ľuďom z bytového
domu na Mukačevskej ulici
postihnutých tragickým
výbuchom
Príspevok z benefičného
koncertu mestu Prešov na
pomoc ľuďom z bytového
domu na Mukačevskej ulici
postihnutých tragickým
výbuchom

Dotácie cirkvám
a cirkevnej charite

Rímskokatolícka cirkev, Úhrada časti nákladov
farnosť Stropkov
spojených s organizovaním
podujatia Deň rodiny, ktoré sa
uskutoční dňa 25.8.2019 na
námestí SNP v Stropkove.
Gréckokatolícka cirkev, Úhrada časti prevádzkových
farnosť Stropkov
nákladov spojených
s organizovaním 18. ročníka
Stropkovského Metodovho
Memoriálu v sume 500 EUR.
Pravoslávna cirkevná obec, Úhrada časti nákladov
farnosť Stropkov
súvisiacich s realizáciou
ozvučenia v Pravoslávnom
chráme v Stropkove (Chrám –
Položenie rúcha presvätej
Bohorodičky).
Gréckokatolícka cirkev, Úhrada časti nákladov
farnosť blahosloveného súvisiacich s výstavbou
hieromučeníka Vasiľa
multifunkčnej budovy pri
Hopka
chráme blaženého Vasiľa
Hopka v Stropkove.
Gréckokatolícka cirkev, Úhrada časti nákladov
farnosť Stropkov-Bokša spojených s výstavbou novej
budovy farského úradu.
Chrámový zbor sv. Cyrila Čiastočná úhrada nákladov
a Metoda pri kláštore
súvisiacich so zakúpením
otcov redemptoristov
jednotného oblečenia pre
členov zboru.

500,00

500,00

-

1 000,00

1 000,00

-

3 000,00

3 000,00

-

1 086,00

1 086,00

-

-

-

-

1 800,00

1 800,00

-

500,00

500,00

-

1 000,00

1 000,00

-

2 000,00

2 000,00

-

3 000,00

3 000,00

-

800,00

800,00

-
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Dotácie na podporu športu

Futbalový oddiel SOKOL Úhrada časti prevádzkových
Sitníky
nákladov na činnosť
futbalového oddielu v roku
2019.
Slovenský rybársky zväz, Čiastočná úhrada nákladov
miestna organizácia
spojených s realizáciou
Stropkov
pretekov v love rýb udicou,
ktoré sa uskutočnili 11.5.2019
na vodnej nádrži Ondava.
Mestský volejbalový klub Úhrada časti materiálového
Stropkov
zabezpečenia
a prevádzkových nákladov
spojených s činnosťou
jednotlivých družstiev MVK
Stropkov počas roka 2019.
Účasť jednotlivých družstiev
MVK Stropkov v dlhodobých
súťažiach riadených SVF
a Oblastným výborom SVF –
oblasť východ, ako aj
finálových turnajoch
majstrovstiev SR počas roka
2019.
Klub bežcov Stropkov
Úhrada časti prevádzkových
nákladov spojených
s organizovaním 39. ročníka
cestného behu „Stropkovská
dvadsiatka“, 8. ročníka
cestného behu „Stropkovská
desiatka“ a detského behu
ulicami Stropkova „Beh pre
mamičku“, ktoré sa
uskutočnia dňa 12.5.2019.
Úhrada časti materiálového
zabezpečenia
a prevádzkových nákladov
spojených s činnosťou Klubu
bežcov počas roka 2019.
Stolnotenisový mestský Úhrada časti prevádzkových
klub Stropkov
nákladov súvisiacich s
činnosťou Stolnotenisového
mestského klubu Stropkov
v roku 2019.
Klub slovenských turistov Úhrada časti prevádzkových
Slávia Stropkov
nákladov na dopravu
spojených s organizovaním
medzinárodného zrazu
turistov v Police na Metují Česká republika v dňoch 14.2.
– 17.2.2019.
Úhrada časti materiálového
zabezpečenia
a prevádzkových nákladov

4 500,00

4 500,00

-

300,00

300,00

-

10 500,00

10 500,00

-

1 000,00

1 000,00

-

500,00

500,00

-

500,00

500,00

-
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Športový klub BOKŠA

spojených s činnosťou Klubu
slovenských turistov počas
roka 2019.
Úhrada časti prevádzkových
nákladov súvisiacich s
činnosťou Športového klubu
BOKŠA v roku 2019.

300,00

300,00

-

Motokrosový klub
Stropkov

Úhrada časti
prevádzkových nákladov
súvisiacich s organizáciou
pretekov Cassovia capu
v endure a motokrose
v areáli na Bankovskej
hure, ktoré sa uskutočnili
dňa 30.6.2019.

500,00

500,00

-

Klub silového trojboja
mesta Stropkov

Úhrada časti prevádzkových
nákladov súvisiacich s
činnosťou Klubu silového
trojboja mesta Stropkov
v roku 2019.
Úhrada časti prevádzkových
nákladov spojených
s organizovaním Ondavského
cyklomaratónu, ktorý sa
uskutočnil dňa 13.7.2019 na
Námestí SNP v Stropkove.
Úhrada časti nákladov
spojených s oceňovaním
členov SZCHPH sezóna
2019.
Úhrada časti prevádzkových
nákladov na nákup zeminy,
materiálu a náradia
potrebného pre opravu
a údržbu cyklotrate č. 1 –
singletrack, tiahnucu sa
približne 2 km cez les určenú
na zjazd, ktorá sa využíva pri
organizovaní Ondavského
cyklomaratónu a tiež menej
náročnú trasu č. 2 dlhú
približne 1,5 km.

500,00

500,00

-

700,00

700,00

-

150,00

150,00

-

400,00

400,00

-

Úhrada časti prevádzkových
nákladov spojených
s organizovaním 39. ročníka
Stropkovskej Zlatej Podkovy.

500,00

500,00

-

NO – TAK bike team
Stropkov

Slovenský zväz
chovateľov poštových
holubov, ZO Stropkov
mesto
ŠPORT PARTNER
STROPKOV

Jazdecká spoločnosť
BECHERA Stropkov
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Dotácie na podporu
regionálnej
zamestnanosti
Stanislav Potoma PS

Dotácia na podporu regionálnej
zamestnanosti

10 600,00

Dotácia na zabezpečenie
opatrovateľskej služby
v meste Stropkov
Arcidiécezna charita
Dotácia na zabezpečenie
90 060,00
Košice
opatrovateľskej služby pre
občanov s TP na území mesta
za rok 2019.
Arcidiécezna charita
Príspevok Arcidiecéznej
8 076,59
Košice
charite Košice na doplatenie
vyšších nákladov pri
zabezpečovaní
opatrovateľskej služby pre
občanov s TP na území mesta
v roku 2019.
Dotácia neziskovým
organizáciám
Dom detí Božieho
Úhrada časti nákladov
6 000,00
milosrdenstva
spojených s poskytovaním
sociálnych služieb v Dome
detí Božieho milosrdenstva, n.
o. v zmysle zákona č.
448/2008 o sociálnych
službách.
Park zvierat n.o.
Úhrada časti nákladov
250,00
spojených s prevádzkou Park
zvierat, n.o.
Dotácia obchodným
spoločnostiam
MŠK Tesla Stropkov
Úhrada prevádzkových
105 000,00
s.r.o.
nákladov
Byhos spol. s r.o.
Dotácia na čiastočnú úhradu
10 000,00
nákladov rekonštrukcie
potrubia v teplovodnom
kanály na ul. Hlavnej medzi
budovami obchodné centrum
ZOS a bytovými domami
teslacká E1 a teslacká E2.
SPOLU:
266 322,59

10 400,00

200,00

60 006,83

30 053,17

8 076,59

-

6 000,00

-

250,00

-

105 000,00

-

10 000,00

-

236 069,42 30 253,17

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.2/2006 o
dotáciách.
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11.3 Záväzky mesta z prijatých návratných zdrojov financovania
Mesto Stropkov k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
307 079,00 €
- voči ŠFRB
1 212 389,10 €
1) Mesto uzatvorilo v roku 2009 Zmluvu o úvere na výstavbu II. kazety skládky TKO
vo výške 678 158,53 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 25.10.2019, splátky
úveru sú mesačné vo výške 6 060,- € s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo výške
zostatku úveru. Prvá splátka je 26.7.2010 a splátky sú realizované k 25. dňu
mesiaca. Splátky úrokov mesačné k 1. dňu, počnúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim
po mesiaci , v ktorom bolo uskutočnené prvé čerpanie úveru. Úroková sadzba je:
6 mesačný EURIBOR + úrokové rozpätie 1,8 % p.a. .
Zabezpečenie úveru je zmenkou. Úver je čerpaný z Dexia banky po novom Prima banky.
Z predmetného úveru v roku 2009 bolo čerpaných 81 449,82 € a v roku 2010 bolo
čerpaných 580 989,90 €. Zostatok úveru v sume 15 718,81 € bol dočerpaný v roku 2011.
2) V roku 2011 mesto uzatvorilo zmluvu o úvere na financovanie projektu: Centrum
námestie – I., II. a III. etapa (tzv. výstavby spevnených plôch na Námestí SNP)
vo výške 242 316,00 €.
Úver je zo VÚB a.s. ako dlhodobý s dobou splatnosti do 25.6.2021. Prvá splátka istiny
úveru je 25.1.2012. Frekvencia splátok úveru je mesačné k 25. dňu v mesiaci v sume
2 125 €. Posledná splátka úveru je 25.6.2021 v sume 2 191 €. Úroková sadzba je
6 mesačný EURIBOR + marža banky 1,63 % p.a. . Zabezpečenie úveru blankozmenkou
spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. Z predmetného úveru v roku
2011 bolo čerpaných 100 % .
3) V roku 2014 mesto uzatvorilo zmluvu o úvere na financovanie projektu: Rekonštrukcia
miestnych komunikácií v Stropkove vo výške 300 000,- €. Úver je z VÚB a.s. ako
dlhodobý s dobou splatnosti do 25.11.2021. Prvá splátka istiny úveru je 25.2.2014.
Frekvencia splátok úveru je mesačné k 25. dňu v mesiaci v sume 3 289 €. Posledná
splátka úveru je 25.11.2021. Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky
1,65 % p.a. . Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom
práve k blankozmenke. Splátka istiny sa mení počnúc od 25.11.2018 do 25.9.2021 je vo
výške 3 126 €. Posledná splátka bude 25.10.2021 vo výške 3 117 €.
4) V roku 2019 mesto uzatvorilo zmluvu o úvere na financovanie projektu: Rekonštrukcia
hnedého priemyselného parku v Stropkove – úhrada hodnoty naviac prác vo výške
200 000,- €. Úver je z VÚB a.s. ako strednodobý s dobou splatnosti do 25.11.2024. Prvá
splátka istiny úveru je 25.1.2020. Frekvencia splátok úveru je mesačné k 25. dňu
v mesiaci v sume 3 400 €. Posledná splátka úveru je 25.11.2024 vo výške 2 800
€.Úroková sadzba je 12 mesačný EURIBOR + marža banky 0,38 % p.a. . Zabezpečenie
úveru je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke.
Z predmetného úveru v mesiaci december v roku 2019 bolo čerpaných 100 %.
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P.č.

Druh bankového
úveru

Výška
prijatého
úveru v €

Splatená Nesplatená Zabezpečenie Splatnosť
menovitá menovita
úveru
hodnota
hodnota
úveru v € úveru v €
k 31.12.2019
1. Úver na výstavbu II. 678 158,53 678 158,53
0,00
Zmenka
25.10.2019
kazety skládky TKO
(Úverová zmluva
podpísaná na sumu
678 158,53 €.)
2. Úver na financovanie 242 316,00 204 000,00 38 316,00
25.6.2021
projektu: Centrum –
námestie Stropkov I.,
II. a III. etapa (tzv.
výstavba spevnených
plôch na Námestí
SNP)
(Úverová zmluva je
podpísaná na sumu
242 316,00 €)
3. Úver na financovanie 300 000,00 231 237,00 68 763,00 Blankozmenka 25.11.2021
projektu:
„Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií“
(Úverová zmluva
podpísaná na sumu
300 000,00 €.)
4. Úver na financovanie 200 000,00
0,00
200 000,00 Blankozmenka 25.11.2024
naviac prác pri
rekonštrukcií Hnedého
priemyselného parku
v Stropkove
SPOLU:
307 079,00
P.č.

Druh úveru

Výška
prijatého
úveru v €

1. Štátny fond rozvoja
bývania -Úver na
výstavbu 20 b.j. pre
sociálne odkázané
rodiny
2. Štátny fond rozvoja
bývania -Úver na
výstavbu 10 b.j. pre
sociálne odkázané
rodiny
3. Štátny fond rozvoja
bývania -Úver na
výstavbu 2x15 b.j. pre
sociálne odkázané
rodiny
SPOLU:

Úroková Zabezpečenie Zostatok Splatnosť
sadzba
úveru
k 31.12.2019 v roku
v%
V€

295 093,94

4,4

163 612,83

1,2

1,0
1 056 720,00

1 515 426,77

Bytový dom
20 b.j.

179 070,47

Bytové domy
88 963,45
B/1a C/1
s
príslušenstvom
Bytové domy
2x15 b.j
944 355,18
s príslušenstvo
m na ul.
Ciolkovského
1 212 389,10

2031

2034

2046
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11.4 Ratingové hodnotenie hospodárenia Mesta Stropkov
Dňa 5.6.2020 bolo mestu oznámene, že Ratingový výbor EUROPEAN RATING
AGENCY, a.s. na svojom zasadnutí dňa 5.6.2020 schválil aktualizované nevyžiadané
ratingové hodnotenie mesta Stropkov za rok 2019. V rámci tohto oznámenia bola mestu
zaslaná ratingová správa, ktorá obsahuje výrok o ratingovom hodnotení a zhrnutie ratingovej
analýzy. V rámci tohto hodnotenia bolo mestu Stropkov pridelené Dlhodobé ratingové
hodnotenie v kategórií transakcií v domácej mene A- (negatívný výhľad) a Krátkodobé
ratingové hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému
hodnoteniu S2.
Toto nevyžiadané ratingové hodnotenie a jeho výhľad, ktoré spracovala
ratingová agentúra EUROPEAN RATING AGENCY a.s., Bratislava bolo mestu
prvýkrát oznámené dňa 28.6.2017. Ratingové hodnotenie vykonala agentúra bezplatne
pre 20 vybraných miest na Slovensku, medzi ktoré patrilo aj mesto Stropkov. V rámci
tohto hodnotenia bolo mestu Stropkov pridelené Dlhodobé ratingové hodnotenie
v kategórií transakcií v domácej mene A- (stabilný výhľad) a Krátkodobé ratingové
hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému
hodnoteniu S2. V histórií ratingového hodnotenia mesta Stropkov to bolo najlepšie
ohodnotenie.
Uvedené ratingové hodnotenie za rok 2016 si mesto udržalo aj v rokoch 2017 a 2018.
Za hodnotený rok 2019 s výhľadom na rok 2020 sa Dlhodobé ratingové hodnotenie
v kategórií transakcií v domácej mene mení z A- (stabilný výhľad) na A- (negatívny výhľad).
Negatívny ratingový výhľad bol stanovený v súvislosti s pandémiou COVID 19, čo má za
následok nižšie príjmy, hlavne príjmy na položke výnos dane z príjmov fyzických osôb a tým
očakávaného rizika zvýšenej miery úverovej zadlženosti a schodku bežného rozpočtu.
Negatívny výhľad počíta, že rating s najväčšou pravdepodobnosťou zostane nezmenený
v horizonte 12 mesiacov.
Prvýkrát bolo ratingové hodnotenie hospodárenia Mesta Stropkov spracované v roku
2005, kedy mestu bolo pridelené ratingové hodnotenie BB- stabilný výhľad. V roku 2006
mestu bolo pridelené ratingové hodnotenie BB pozitívny výhľad. Dlhodobé ratingové
hodnotenie v kategórií transakcií v domácej mene BB + (stabilný výhľad) a Krátkodobé
ratingové hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému
hodnoteniu S3, mesto Stropkov dlhodobo vykazovalo od roku 2007 do roku 2012, t.j. 6
rokov. V roku 2013 bolo mestu Stropkov pridelené dlhodobé ratingové hodnotenie
v kategórií transakcií v domácej mene BB + (pozitívny výhľad). Krátkodobé ratingové
hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu
je S3. Ratingové hodnotenie hospodárenia Mesta Stropkov za rok 2014 a rok 2015 spracované
nebolo. Všetky ratingové hodnotenia mesta Stropkov vykonávala firma EUROPEAN
RATING AGENCY, a.s., Uršulínska 3, Bratislava.
Do roku 2016 najlepšie ratingové hodnotenie, ktoré mestu bolo pridelené je
dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v domácej mene BB + (pozitívny
výhľad) a krátkodobé ratingové hodnotenie zodpovedajúce uvedenému dlhodobému
ratingovému hodnoteniu S3.
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11.5 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie zrealizované v roku 2019:
a) Mesto
 Realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ v rámci projektu: „MsÚ zníženie
energetickej náročnosti budovy“ v sume 685 435 €

-

-

-

 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 194 287 €
Podstatná rekonštrukcia a výstavba bola týchto komunikácií a chodníkov:
Úprava nádvoria bytových domov Dallas na ulici A. Pavlova v hodnote 74 171,05 €.
Práce pozostávali z odvodnenia plôch parkovísk, ciest a chodníkov, výstavby parkovísk
s počtom 22 státi s povrchovou úpravou zámková dlažba, z rekonštrukcie podložia
jestvujúcej cesty a novej povrchovej asfaltovej úpravy vrátane nových obrubníkov,
dopravného značenia a oporného múru pri parkovisku.
Asfaltová úprava pred garážami na ul. Hlavnej v hodnote 17 223,83 €. Práce
pozostávali z odfrézovania pôvodnej spevnenej betónovej plochy
Asfaltová úprava časti ul. Jarkovej v hodnote 2 283,10 €. Práce pozostávali z úpravy
podložia a zrealizovania novej asfaltovej úpravy.
Asfaltová úprava ul. Majerská v hodnote 14 482,88 €. Práce pozostávali
z odfrézovania pôvodnej asfaltovej vrstvy, úpravy časti podložia, vyčistenie
a rekonštrukcia šácht a uličných vpústi, doplnenia chýbajúcich obrubníkov a novej
asfaltovej úpravy povrchu.
Vybudovanie parkoviska za domom služieb pri polyfunkčných domoch „Pod
Kamenicou“ v hodnote 81 380,12 €. Práce pozostávali zo zrealizovania nového
parkoviska a nasledujúcich objektov: kanalizácia a odvodnenie parkoviska, oporný múr
vrátane zábradlia, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, dopravné značenie
a sadovnícke úpravy.

 Opravy miestnych komunikácií boli zrealizované v sume 15 944 €.
Výrazné opravy sa týkali:
- Oprava chodníka ul. Budovateľská miestna časť Sitníky Stropkov v hodnote
6 462,94 €. Práce pozostávali z opravy časti chodníka na ulici Budovateľskej vrátane
výmeny obrubníkov, nového podložia a asfaltovej úpravy.
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-

Oprava povrchu chodníka na ul. Matice slovenskej v hodnote 8 691,88 €. Práce sa
realizovali na oprava chodníka od križovatky ul. Krátkej po križovatku ul. Matice
slovenskej. Realizovali sa oprava časti obrubníkov, podložia a novej asfaltovej úpravy.
 Vybudovanie polopodzemných stojísk na odpad v sume 66 364 €
Na uliciach Hrnčiarska a Matice slovenskej boli odovzdané ďalšie dve polopodzemné
kontajnerové stojiská. Obe pozostávajú z troch päťkubíkových kontajnerov na
komunálny odpad, po jednom 5-kubíkovom na papier a plasty a jeden je určený na
zber skla. Jedno takéto stojisko nahradí až 24 bežných kontajnerov na komunálny
odpad a zhruba 10 nádob na separovaný zber. Sú tam aj senzory na sledovanie ich
naplnenosti prostredníctvom mobilnej aplikácie.

 Zriadenie detského ihriska v sume 10 824 €

 Archeológia námestia v sume 24 000 €
Neďaleko kaštieľa sme začali realizovať druhú etapu prieskumu zameraného na
severovýchodnú časť niekdajšieho opevnenia stropkovského hradu. Archeológovia po
ukončení prác spracujú komplexnú správu, ktorá nám priblíži výsledky prieskumu a
bude podkladom pre ďalšie naše kroky smerujúce ku komplexnej rekonštrukcii tohto
historického územia. Už v prvých dňoch sa podarilo pomerne presne lokalizovať časť
hradného bastiónu a v sondách sa objavili aj fragmenty datované do prelomu
stredoveku a novoveku.

 Realizácia zateplenia strechy a štítovej steny telocvične na ul. Matice slovenskej
v sume 116 561,93 €

70



Fitness park pre Stropkovčanov v sume 5 064 €. Tento projekt bol realizovaný
vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja. Na Hrnčiarskej ulici bolo dané
do užívania 9 cvičebných zostáv určených na posilňovanie všetkých svalových
partií. Keďže v tejto lokalite sa už nachádza workoutové ihrisko určené pre
zdatnejších cvičencov i detské ihrisko pre najmenších, novým fitness parkom sme
rozšírili možnosti pohybových aktivít aj pre ľudí so slabšou kondíciou, prípadne
seniorov. Pretože práve pre túto cieľovú skupinu sú jednotlivé prvky určené.

b) Príspevková organizácia – Služba m.p.
 Rekonštrukcia vstupu do areálu letného kúpaliska, nové oplotenie zadnej časti areálu
kúpaliska v dĺžke 70 m, výmena brány pri vstupe do kúpaliska, rekonštrukcia
priestorov pre plavčíkov, pokladne, bufetu. Kúpalisko má nové osvetlenie, ozvučenie
i kamerový systém.

 Rekonštrukcia chodníka pri Cintorína a zároveň rekonštrukcia obvodného múru
cintorína, rekonštrukcia kaplnky na cintoríne

c) Obchodná spoločnosť – Byhos s.r.o.
 Vzhľadom na poruchy teplovodov pri ktorých dochádzalo k únikom vody bolo
potrebné vymeniť v okruhu kotolne K-6 časť teplovodného kanála v dĺžke cca 125
metrov, a to od šachty pred bytovým domom E1 – ul. Hlavná, napojenie obchodného
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zariadenia ZOS a E2 – ul. Mlynská. V tomto prípade došlo k výmene ÚK a TÚV. Bola
to investícia v hodnote 78 045 €.

11.6 Predpokladaný budúci vývoj činností
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Stropkove č. 108 zo dňa 11.12.2019 bol
schválený rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022. K termínu spracovania tejto
správy bol rozpočet mesta na rok 2020 upravený štyrikrát.
 Celkové príjmy rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2019 v sume 11 661 590,- €
 Celkové výdavky rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2019 sume 11 660 854,- €
Dlhodobým cieľom mesta je poskytnutie kvalitných služieb občanom, podnikateľom a
návštevníkom mesta, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, či už priamo, alebo prostredníctvom mestom zriadených alebo
založených organizácií.
V pláne na rok 2020 sú zahrnuté nové investície. V oblasti územného plánovania
je rozpočtovaná aktualizácia smerného územného plánu. Navrhuje sa aktualizácia ÚP
z dôvodu opakovaných žiadostí občanov mesta. V návrhu ide o zmeny a doplnky č.5, (ZaD
č.5), zahájenie schvaľovacieho procesu bude v septembri v roku 2020. Ukončenie procesu
schvaľovanie ZaD č. 5 bude v roku 2021. V oblasti podpora podnikateľských investícií bol
zrealizovaný nákup pozemku na vybudovanie výjazdovej komunikácie z HPP. Prebieha
realizácia výjazdovej komunikácie z Hnedého priemyselného parku, kde úhrady faktúr sú
plánované z dotácie z Úradu vlády SR v sume 100 000 €. V oblasti bezpečnosti je plánované
doplnenie kamerového systému v meste navýšením počtu kamier. Úhrady faktúr sú plánované
z dotácie zo ŠR SR v sume 8 000 € a spolufinancovanie z vlastných finančných prostriedkov
mesta je v sume 5 288 €. V oblasti odpadového hospodárstva je plánované vybudovanie
dvoch kontajnerových stojísk na zber komunálneho, drobného stavebného a separovaného
odpadu v lokalite na ul. Pod Laščíkom a v lokalite na ul. Orgovánová. Úhrady faktúr sú
plánované z dotácie MV SR v sume 5 560 € a z vlastných finančných prostriedkov mesta
v sume 309 €. Vo forme dotácie pre mestský podnik Služba bol poskytnutý kapitálový
transfer na čiastočnú úhradu nákupu repasovaného smetiarskeho vozidla. V oblasti miestnych
komunikácií prebieha rozsiahla oprava a rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií
v celkovom objeme cca 165 tis. EUR. Z týchto výdavkov najväčší výdavok v sume 100 000 €
je plánovaný za výstavbu prepojenia ulíc Nový Riadok a Akad. Pavlova. Úhrady faktúr
predmetného diela sú plánované z dotácie z Úradu vlády SR. V oblasti vzdelávania je
plánovaná rekonštrukcia kúpeľne Materskej školy na ul. Andreja Hlinku, na úpravu priestorov
Materskej školy na ul. Bokšanská je plánované obstaranie projektovej dokumentácie,
zrealizovaná bola výstavba oplotenia pri Materskej škole na ul. Matice slovenskej, prebiehajú
prípravné práce na realizáciu výstavby materskej školy pre MRK, prebieha realizácia
projektu: Modernizácia učební pre ZŠ Stropkov na ul. Konštantínovej v rámci ktorého bol
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zakúpený softvér a samostatné hnuteľné veci pre modernizáciu prírodovedných učební
(fyzikálna, biologická, chemická), jazykových učebni, polytechnických učebni a učebni IKT.
Bola zrealizovaná rekonštrukcia učební. Celková hodnota diela je rozpočtovaná v sume
190 136 €. Z dotačných finančných prostriedkov z EFRR a ŠR sú plánované úhrady faktúr
v sume 173 360 €. Plánovaný je nákup kontajnera pre vrátnicu pri Základnej škole na
ul. Matice slovenskej. V oblasti kultúry bola vypracovaná projektová dokumentácia na
Obnovu kultúrnej pamiatky Kaštieľ Stropkov. V oblasti športu je plánovaná výmena
technológie na zimnom štadióne a výstavba ľadovej plochy na zimnom štadióne v celkovom
objeme 350 000 €. Výdavky faktúr sú plánované v sume 100 000 € z dotácia z Úradu vlády
SR, v sume 100 000 € z dotácia VUC PSK a v sume 150 000 € z vlastných finančných
prostriedkov mesta. Vo forme dotácie pre m.p. služba bol poskytnutý kapitálový transfer na
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu letného kúpaliska.
Zrealizovaná bola rekonštrukcia a modernizáciu futbalového ihriska. Úhrady faktúr boli
plánované v sume 20 000 € od SFZ a v sume 7 822 € z vlastných finančných prostriedkov
mesta. Na majetkové vysporiadanie budov v areáli Pod vlekom s TJ SLÁVIA Stropkov je
rozpočtovaná splátka v čiastke 5 000 €. Pri majetkovom vysporiadaní bola dohodnutá suma
31 510,65 €. V roku 2020 je rozpočtovaná splátka 5 000 €, v roku 2021 je rozpočtovaná
splátka 6 500 € a v roku 2022 je rozpočtovaná splátka 6 572 €. Suma 13 439 € bola uhradená
v roku 2019. Výdavky v sume 117 517 € sú rozpočtované na výstavbu vyhliadkovej veže
v čiastke 50 689 € a na rekonštrukciu objektu Turistickej ubytovne pod vlekom v čiastke
66 828 €. Tieto výdavky sú rozpočtované v rámci projektu Karpatské výhľady na
cykloturistickom chodníku Stropkov – Korczyna. (Termín realizácie projektu: 6/201812/2020. CVP: 213 826,90 €, COVP 177 766,91 €, neoprávnené výdavky projektu
36 059,99 €, refundácia projektu 95 % t.j. 168 878,56 €, spolufinancovanie mesta je 5 % t.j.
8 888,34 €. Spolufinancovanie mesta + neoprávnené výdavky projektu = 44 948,33 €.
Financovanie projektu je refundáciou nákladov.) Vypracovaná bola projektová dokumentácia
na cyklochodník pre spojenie miest Stropkov a Svidník (Nižná Olšava – Duplín) a taktiež
bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu turistickej ubytovne Pod
vlekom. Zrealizovaná bola dotácia pre m.p. Služba na nákup antuky na tenisové kurty.
V oblasti prostredie pre život je plánované doplnenie dreveného pódia pod betlehem,
plánované je vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie verejného osvetlenia na
ul. Šandalská a Mlynská. Vo forme dotácie pre m.p. Služba bol zrealizovaný kapitálový
transfer na čiastočnú úhradu výdavkov súvisiacich s obstaraním novej vysokozdvižnej
plošiny. V rámci cintorínskych služieb bol m.p. Služba poukázaný kapitálový transfer na PD
na rozšírenie cintorína pre americký spôsob pochovávania a plánované je rozšírenie cintorína
pri americkom spôsobe pochovávania. V oblasti bývania je plánované zriadenie detského
ihriska v mestskej časti Bokša. Úhrady faktúr sú plánované v sume 5 000 € z dotácie VUC
PSK a v sume 1 250 € z vlastných finančných prostriedkov mesta. Prebieha archeológia
námestia SNP, zrealizované bolo vypracovanie architektonickej štúdie nadstavby obchodného
domu MIER s funkciou bývania a plánované je vypracovanie projektu pre územné
rozhodnutie pre nadstavbu nad Obchodný dom MIER. Plánované je vypracovanie projektovej
dokumentácie na opravy strechy bytových domov A10 a A20 a zároveň je plánovaná
realizácia odvodnenia predmetných bytových domov.
V oblasti administratíva je plánované vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu strechy nad vstupom do novej časti budovy MsÚ a taktiež je plánovaná
samotná rekonštrukcie predmetnej strechy. V rámci projektu: MsÚ – zníženie energetickej
náročnosti budovy je plánovaná úhrada naviac prác pri realizácií tohto projektu.
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12. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia:
Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.
Zoznam prebiehajúcich súdnych sporov k 31. 12.2019
1. EC-EDMA, s.r.o. c/a Mesto Stropkov vo veci zaplatenia peňažnej sumy vo výške
269.638,85 EUR s prísl.,
- v tomto konaní bolo súdom prvej inštancie predbežne rozhodnuté na základe
predbežného medzitýmneho rozsudku súdu prvej inštancie, že nárok žalobcu na
náhradu škody je daný, ale voči tomuto predbežnému medzitýmnemu rozsudku súdu
prvej inštancie bolo zo strany Mesta Stropkov dané odvolanie,
- naše odvolanie voči medzitýmnemu rozsudku súdu prvej inštancie bolo úspešné
a odvolací súd tento medzitýmny rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a vec vrátil späť
súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie s tým, aby súd prvej
inštancie rozhodol v medziach usmernenia a právneho názoru vysloveného odvolacím
súdom,
- dňa 3.2.2020 súd prvej inštancie na svojom poslednom pojednávaní rozhodol
v intenciách usmernenia a právneho názoru vysloveného odvolacím súdom a žalobu
žalobcu v celom rozsahu zamietol a žalovanému priznal náhradu trov súdneho sporu
v celom rozsahu.
2. Ján Bzdiľ, nar. 13.8.1961, 2. Andrea Bzdiľová, nar. 17.3.1975 c/a Mesto Stropkov,
o zaplatenie sumy vo výške 10.080,- EUR s prísl.
- v tomto súdnom konaní vedenom na Okresnom súde vo Svidníku prebieha
dokazovanie a v roku 2019 sa uskutočnilo len jedno pojednávanie vo veci samej s tým,
že tvrdíme že nemohlo dôjsť k platnému uzatvoreniu Dodatku č. 2 zo dňa 18.11.2010
k Dohode o podmienkach zriadenia a prevádzky prechodu pre chodcov uzatvorenej
dňa 17.10.2005 na základe ktorého by upratovanie podchodu mali zabezpečovať
žalobcovia za odplatu 280,-EUR mesačne, ktorú by malo hradiť Mesto Stropkov.
Taktiež uvádzam, že v priebehu roku 2019 súdny spor žalobcu spoločnosti PKB invest,
s. r. o., IČO: 36461733 c/a Mesto Stropkov vo veci zaplatenia peňažnej sumy vo výške
272.500,89 EUR s prísl. bol ukončený súdnym zmierom a v 3 súdnych sporoch žalobcu
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. c/a Mestu Stropkov, SR-Slovenskej správe
ciest, Prešovskému samosprávnemu kraju vo veci zaplatenia sumy vo výške 24.676,14 EUR
s prísl., ako aj vo veci zaplatenia sumy vo výške 17.069,71 EUR s prísl. a tiež vo veci
zaplatenia sumy vo výške 17.250,82 EUR s prísl. došlo zo strany žalobcu,
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. k späťvzatiu všetkých 3 súdnych žalôb
a následne boli súdom všetky 3 súdne spory zastavené, pričom žiadna zo strán sporu nemala
nárok na náhradu trov konania.
O iných súdnych sporoch, ktoré by mohli existovať alebo vznikli k 31.12.2019 voči Mestu
Stropkov nemám vedomosť.
Taktiež potvrdzujem, že ku dňu 31.12.2019 neevidujem zo strany Mesta Stropkov voči
mojej osobe žiadne neuhradené honoráre alebo výdavky za zastupovanie v súdnych sporoch.
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K 30.9.2020 nastali tieto zmeny v rámci vyššie uvedených súdnych sporov:
1. Spor EC-EDMA, s.r.o. c/a Mesto Stropkov vo veci zaplatenia peňažnej sumy
vo výške 269.638,85 EUR s prísl.,
- dňa 3.2.2020 súd prvej inštancie na svojom poslednom pojednávaní rozhodol v intenciách
usmernenia a právneho názoru vysloveného odvolacím súdom a žalobu žalobcu v celom
rozsahu zamietol a žalovanému priznal náhradu trov súdneho sporu v celom rozsahu.
- žalobca podal voči rozsudku o zamietnutí žaloby odvolanie.
2. Spor Ján Bzdiľ, nar. 13.8.1961, 2. Andrea Bzdiľová, nar. 17.3.1975 c/a Mesto
Stropkov, o zaplatenie sumy vo výške 10.080,- EUR s prísl.
- v tomto spore vedenom na Okresnom súde vo Svidníku prebieha dokazovanie a v roku 2020
sa neuskutočnilo ani žiadne pojednávanie vo veci a ani nebolo vydané žiadne rozhodnutie
O iných súdnych sporoch, ktoré by mohli existovať alebo vznikli k 30.9.2020 voči Mestu
Stropkov nemám vedomosť.

Stropkov, 1.11.2020
Vypracoval:
Ing. Ján Polák, vedúci odboru financií a správa daní
Prílohy:
· Schéma konsolidovaného celku Mesta Stropkov
· Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
· Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke
· Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
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