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Po skončení rozpočtového roka je mesto v zmysle § 16 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ( ďalej len zák. č. 583/2004 Z. z.)
povinné údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovať do záverečného účtu mesta.
Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za
rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie.
Pred samotným zostavením záverečného účtu mesto Želiezovce najskôr finančne usporiadalo
svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k založeným právnickým osobám (Eurospinn,
s.r.o.) príspevkovým organizáciám (Mestská knižnica) a rozpočtovým organizáciám (ZŠ Mierová
67, a ZŠ s VJM Komenského 1, CVČ na ul. Ľ. Štúra) s právnou subjektivitou, fyzickým osobám ‐
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu, ako aj
finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu
vyššieho územného celku.
Pri vypracovávaní záverečného účtu sa vychádza aj z výsledkov účtovnej závierky, a to z
jednotlivých účtovných výkazov, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej
závierke zostavené v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/25755/2007‐31.
1. Rozpočtové hospodárenie mesta Želiezovce
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta, ktorým sa riadilo financovanie úloh a
funkcií mesta v rozpočtovom roku 2010 bol rozpočet mesta Želiezovce, ktorý bol schválený
uznesením MsZ č. 232/2009 zo dňa 15.12.2009. Schválený rozpočet mesta Želiezovce bol v
priebehu rozpočtového roka 2010 upravený päťkrát, a to nasledovne:






I. zmena schválená uznesením MsZ č. 26/2010 zo dňa 25.2.2010
II. zmena schválená uznesením MsZ č. 66/2010 zo dňa 29.4.2010
III. zmena schválená uznesením MsZ č. 83/2010 zo dňa 27.5.2010
IV. zmena schválená uznesením MsZ č. 138/2010 zo dňa 16.7.2010
V. zmena bola schválená uznesením MsZ č. 211/2010 zo dňa 25.11.2010

Schválený
rozpočet

I. zmena
rozpočtu

II. zmena
rozpočtu

III. zmena
rozpočtu

IV. zmena
rozpočtu

IV. zmena
rozpočtu

v tis. Eur
Upravený
rozpočet

Bežný rozpočet
Príjmy

Výdavky

4 244,7

bez zmeny

62

bez zmeny

‐364,3

6

3 948,4

4 154,1

bez zmeny

117,3

bez zmeny

‐329,2

6

3 948,4

Kapitálový rozpočet
Príjmy

6 225,8

bez zmeny

‐56,6

bez zmeny

‐1 852,1

bez zmeny

Výdavky

6 666,8

3,1

40,1

32,1

‐1 636,1

bez zmeny

4 317,1
5 106,0

Finančné operácie
Príjmy

853,0

bez zmeny

64,9

32

259,5

1352,6

2 562,0

Výdavky

412,0

bez zmeny

bez zmeny

bez zmeny

385,4

‐385,4

412,0
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Čerpanie rozpočtu mesta Želiezovce k 31.12.2010 bolo nasledovné (v tis. Eur)
Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Bežné príjmy spolu

3 948,4

3 616,8

91,60

Bežné výdavky spolu

3 948,4

3 653,5

92,53

0

‐36,7

x

4 317,1

331

7,67

5 106,0

1 201,4

23,52

788,9

‐870,4

x

Príjmy spolu (bežné a kapitálové)

8 265,5

3 947,7

47,76

Výdavky spolu (bežné a kapitálové)

9 054,4

4 854,8

53,6

788,9

‐907,1

x

2 562,0

1 234,1

48,17

412

224,5

54,49

2 150

1 009,6

x

Celkové príjmy

10 827,5

5 181,9

47,85

Celkové výdavky

9 466,4

5 079,4

53,65

1 361,1

102,5

x

Rozdiel bežného rozpočtu ‐ prebytok

Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Rozdiel kapitálového rozpočtu ‐ schodok

Rozdiel ‐ schodok

Finančné operácie ‐ príjmy
Finančné operácie ‐ výdavky
Rozdiel ‐ prebytok

Výsledok hospodárenia rozpočtový

Od 1.1.2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia, to znamená
prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu, v účtovníctve nevykazuje. Prebytok a schodok rozpočtu sa zisťuje
mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov
zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia
rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu
mesta alebo rozpočtovej organizácie. Do plnenia rozpočtu mesta sa zahrnuli len tie rozpočtové príjmy,
rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku 2010.

Výsledok hospodárenia mesta Želiezovce k 31.12.2010 ( v tis. Eur)
Účtová trieda 6 celkom

3 792,1

Účtová trieda 5 celkom

3 515,3

Výsledok hospodárenia‐ účtovný (tr. 6 – tr. 5)

+ 276,8

Výsledok hospodárenia zistený v účtovníctve na základe novej metodiky účtovníctva bol zistený ako
rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.
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Plnenie príjmovej časti rozpočtu
I. Bežné príjmy v sume 3 616,8 tis Eur boli splnené na 91,60% a tvoria ich:
A./ Daňové príjmy ( v tis. Eur)
1.
Dane z príjmov a kapitálového majetku . Daň z príjmov poukazovaná územnej samospráve v zmysle
zák. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov sa vypočítava mesačne, a to nasledovne:
a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho
kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce
b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho
kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej
kategórie,
c) 40 % podľa počtu žiakov ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vrátane
neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
prepočítaného koeficientom ZUŠ a školského zariadenia
d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 60 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1.
januáru predchádzajúceho kalendárneho roka a financujú sa z nej samosprávne kompetencie mesta.
V rozpočtovom roku 2010 bola poukázaná daň z príjmov a kapitálového majetku v celkovej výške 1 396,6 tis.
Eur, čo predstavuje 100,33 %.
Ministerstvo financií SR na základe uznesenia vlády č. 868/2009 zo dňa 2.12.2009 poskytlo dotáciu v sume
97,3 tis. Eur. Jednalo sa o dotáciu účelovo určenú na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z
príjmov fyzických osôb.
B./ Dane z majetku. Jedným z najvýznamnejším vlastných daňových príjmov rozpočtu mesta je daň z
nehnuteľnosti, ktorá pozostáva z dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov je spravovaná
každoročne v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa každoročne upravujú sadzba
dane a poskytované úľavy z dane. Daň z nehnuteľnosti bola rozpočtovaná vo výške 414 tis. Eur. Plnenie vo
výške 390,1 tis. Eur predstavuje 94,23 %. Nenaplnenie príjmov na dani z nehnuteľnosti je zapríčinené zväčša
nedisciplinovanosťou daňových subjektov nerešpektovaním splátok dane a v nemalej miere aj daňovými
subjektami na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz. V týchto prípadoch namiesto daňového subjektu
nastupuje správca konkurznej podstaty a k úhrade daňových nedoplatkov dochádza až po speňažení
majetku úpadcu. V nemalej miere k uvedenému stavu prispela aj tak často spomínaná finančná kríza.
C/ Domáce dane na tovary a služby zahŕňajú miestne dane a miestny poplatok vyberaný podľa zák. č.
582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom tieto majú fakultatívny charakter, okrem poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je mesto povinné vyberať zo zákona. Mesto
Želiezovce na základe všeobecne záväzných nariadení zaviedlo a vyberalo:
 daň za psa
 daň za nevýherné hracie prístroje
 daň za predajné automaty
 daň za ubytovanie
 daň za užívanie verejného priestranstva
 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Celkové plnenie predstavuje 81,78 %. K nenaplneniu rozpočtu došlo na poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, kde väčšina neplatičov je sociálne odkázaná, u ktorých jediným zdrojom príjmu
sú sociálne dávky, ktoré nie sú postihnuteľné exekúciu.
D./ Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy celkom v sume 440,1 tis. € boli splnené na 77,03 %. K nenaplneniu príjmov došlo na
položkách :
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212002 – z prenajatých pozemkov z dôvodu úhrady nájomného za rok 2010 v januári 2011.
221004 – administratívne poplatky, a to na správnych poplatkoch za vydanie licencie na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, nakoľko nie všetci prevádzkovatelia požiadali o
vydanie licencie na rok 2011 v decembri 20010. Poplatok je splatný pri podaní žiadosti ako aj na ostatných
správnych poplatkoch, ktoré sa vyberajú na základe zákona o správnych poplatkoch a závisia od množstva
podaných žiadostí, ktoré podliehajú správnym poplatkom.
223001 – z predaja tovarov a služieb z dôvodu, že vyúčtovanie dodaných energií pre nájomníkov nebytových
priestorov bolo vyúčtované v mesiaci február 2011.
242 – úroky z vkladov. Jedná sa o vyplatené kreditné úroky bankou na základe zostatkov finančných
prostriedkov na jednotlivých účtoch.
K vyššiemu plneniu došlo na položke 212003 – z prenájmu budov najmä na nájomnom z prenájmu
Slobodárne, DOS a nájomných bytov na ul. Rákócziho, z dôvodu úspešnosti vymáhaniu pohľadávok.
E./ Granty a transfery
Granty a transfery v celkovej výške 1 215,4 tis. Eur predstavujú plnenie 89,92 %. Ide o príjmy zo štátneho
rozpočtu, z fondov EÚ a z rozpočtu vyššieho územného celku a z rozpočtov obcí, a to na základe oznámení
o výške poskytnutých príspevkov v zmysle platnej legislatívy, ktoré ku koncu rozpočtového roka podliehajú
zúčtovaniu voči poskytovateľovi.

II. Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy v celkovej výške 331 tis. Eur predstavujú plnenie 7,67 %. Pozostávajú z príjmov z predaja
kapitálových aktív , a to príjmy z predaja budov a pozemku bývalého bytového podniku v zmysle verejnej
obchodnej súťaže, splátky z predaja majetku pre Eurospinn s.r.o. , príjem z predaja pozemkov vrátane kina
vo vlastníctve mesta odsúhlasený mestským zastupiteľstvom.

III.

Príjmové finančné operácie

V rámci prevodov z rezervného fondu boli financované výdavky na splácanie istín ako investičné akcie
odsúhlasené MsZ v rámci schváleného programového rozpočtu mesta.
Financovanie investičných akcií mesta Želiezovce prebieha v zmysle schváleného rozpočtu (zmluvy o
termínovanom úvere č. 23/038/09 zo dňa 30.12.2009) čerpaním úveru v roku 2010 v celkovej výške 369,4 tis.
Eur, t.j. plnenie na 34,82 %.
Plánované čerpanie úveru „Eurofondy“ vykazuje plnenie vo výške 734,5 tis. Eur, t.j. čerpanie na 54,33 %.

Finančné usporiadanie vzťahov voči:
Právnickým osobám – o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN o dotáciách
za rok 2010
Číslo
zmluvy

Žiadateľ

Názov projektu

1/2010

ZMRS pri Gymnazium J. A.
Komenského VJM

XXXIV. Matematická súťaž

2/2010

ZMRS pri Gymnazium J. A.
Komenského VJM

3/2010

ZMRS pri Gymnazium J. A.
Komenského VJM

Schválená
dotácia

Vyúčtované Nečerpané

2 185,00 €

2 185,00 €

Deň Afriky

630,00 €

630,00 €

Deň detí a rodinný športový deň

620,00 €

620,00 €
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4/2010

Čistý Prameň ‐ Tiszta Forrás

Tradičným dedičstvom v Európe ‐
Tance z Medzilaboriec

5/2010

Čistý Prameň ‐ Tiszta Forrás

6/2010

Čistý Prameň ‐ Tiszta Forrás

751,68 €

751,68 €

"Ledva čakám" ‐ VII. Medzinárodný
ľudovo‐umelecký tábor pri Hrone

1 282,96 €

1 282,96 €

XV. Výročie založenia MFS Kincső

2 320,00 €

2 320,00 €

7/2010

Želiezovské hlasy ‐ Zselízi hangok, Činnosť speváckeho zboru Franza
Občianske združenie
Schuberta

1 167,36 €

1 167,36 €

8/2010

Želiezovské hlasy ‐ Zselízi hangok, Medzinárodná prehliadka speváckych
Občianske združenie
zborov

1 247,00 €

1 247,00 €

9/2010

Želiezovské hlasy ‐ Zselízi hangok, Jubilejný koncert z príležitosti 25. výr.
Občianske združenie
založenia Detského spev. Zboru

2 320,00 €

2 320,00 €

10/2010

Želiezovské hlasy ‐ Zselízi hangok, Účasť Detského speváckeho zboru Fr.
Občianske združenie
Schuberta na celoslovenskej súťaži

172,00 €

172,00 €

11/2010 Občianske združenie Blue Art

Keep It Cool ‐ multikulúrny festival,
10. ročník

1 740,00 €

1 740,00 €

12/2010
13/2010
14/2010
15/2010
16/2010

Stavanie mája
Deň detí
Deň Svodova
Letný detský tábor
Mikulášsky večierok

100,00 €
580,00 €
1 160,00 €
1 080,00 €
150,00 €

100,00 €
580,00 €
1 160,00 €
1 080,00 €
150,00 €

Dovidenia škola, ideme si odpočinúť

370,42 €

370,42 €

Občianske združenie Svodov
Občianske združenie Svodov
Občianske združenie Svodov
Občianske združenie Svodov
Občianske združenie Svodov

17/2010 Csemadok
18/2010

Združenie rodičov a priateľov
školy pri ZUŠ

Nadviazanie spolupráce so ZUŠ
Glucholazy

400,00 €

0,00 €

400,00 €

19/2010

Združenie rodičov a priateľov
školy pri ZUŠ

Nadviazanie spolupráce so ZUŠ Pécs ‐
MR

360,00 €

0,00 €

360,00 €

20/2010 Združenie rodičov pri ZŠ slov.

Spoznávame našu vlasť s priateľmi

240,00 €

0,00 €

240,00 €

21/2010 Združenie rodičov pri ZŠ slov.

Deň Zeme

199,58 €

199,58 €

22/2010 Združenie rodičov pri ZŠ slov.

Slovenskou ľudovou piesňou do
Európy

130,00 €

130,00 €

23/2010 Združenie rodičov pri ZŠ slov.

Veselá zebra

170,00 €

170,00 €

24/2010 Združenie rodičov pri ZŠ slov.

Škola v prírode

1 560,00 €

1 560,00 €

25/2010 Združenie rodičov pri ZŠ slov.

Poznajme Európu ‐ škola v prírode

1 755,00 €

1 755,00 €

700,00 €

700,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

203,00 €

203,00 €

Športová činnosť ‐ rok 2010

7 000,00 €

7 000,00 €

Želiezovský sumec ‐ Žiadosť na
činnosť rybárskej organizácie

1 500,00 €

1 500,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

116,00 €

0,00 €

116,00 €

290,00 €

0,00 €

290,00 €

34 000,00 € 32 094,00 €

1 906,00
€

26/2010

Združenie maďarských rodičov
na Slovensku ZŠ

27/2010

Združenie maďarských rodičov
na Slovensku ZŠ

28/2010

Združenie maďarských rodičov
na Slovensku ZŠ

29/2010 OZ MŠK Želiezovce
30/2010

Slovenský rybársky zväz,
Želiezovce

31/2010 Rímsko‐katolícka Cirkev
32/2010 Miestny odbor Matice Slovenskej
33/2010 Miestny odbor Matice Slovenskej

Leto plné radosti
"Lienka ‐ Školienka" Školy v prírode v
Kováčovej
"Od troch kráľov až do polnoci pred
škaredou popolcovou stredou"
karneval

Dni Svätého Jakuba
Založenie ochotníckého súboru ‐
Úsvit
Cezhraničná spolupráca so
Slovenskou komunitou v zahraničí
SPOLU
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BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2010 v Eur
Aktíva
V Eur
názov
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2010

KS k 31.12.2010

Zmena stavu +/‐

10 420 278,81

11 578 087,84

1 157 809,03

78 044,13

88 079,45

10 035,32

Dlhodobý hmotný majetok

8 845 297,25

9 993 070,96

1 147 773,71

Dlhodobý finančný majetok

1 496 937,43

1 496 937,43

0,00

781 239,45

849 487,31

68 247,86

13 269,28

9 765,98

‐3 503,30

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy

0,00

124 143,05

124 143,05

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

515 840,80

503 514,48

‐12 326,32

252 129,37

212 063,80

‐40 065,57

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
dlhodobé

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
krátkodobé

0,00

0,00

0,00

5 568,13

2 806,48

‐2 761,65

11 207 086,39

12 430 381,63

1 223 295,24

V tom
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
V tom
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
AKTÍVA SPOLU

Pasíva
V Eur
názov

ZS k 1.1.2010

KS k 31.12.2010

Zmena stavu +/‐

Vlastné imanie

7 922 329,46

8 475 276,42

552 946,96

Záväzky

2 612 867,59

3 361 421,02

748 553,43

Rezervy

160 501,28

57 397,91

‐103 103,37

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

138 389,87

0,00

‐ 138 389,87

17 873,57

7 387,61

‐10 485,96

378 374,27

483 797,40

105 423,13

1 917 728,60

2 812 838,10

895 109,50

671 889,34

593 684,19

‐78 205,15

11 207 086,39

12 430 381,63

1 223 295,24

V tom

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
PASÍVA SPOLU
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Na strane aktív t. j. majetok mesta vzrástol o +1 223 295,24 €. Tento nárast bol značne ovplyvnený
obstaraním dlhodobého hmotného majetku – investícií ako aj nehmotného majetku, ktoré po ukončení –
kolaudácii boli zaradené do majetku mesta. Zvýšil sa i stav pozemkov, získaných hlavne delimitáciou –
prevodom majetku z vlastníctva SR v zmysle zákona o majetku obcí. K zníženiu došlo na položke zásoby a
to najmä spotrebou kancelárskych a čistiacich potrieb. K zníženie pohľadávok došlo účinným vymáhaním
miestnych daní ako aj nájomného za bytové a nebytové priestory.
Na strane pasív, t. j. zdrojov krytia došlo k celkovému nárastu záväzkov o 748 553,43 € a to na
nasledovných položkách:

rezervy vytvorené na nevyčerpané dovolenky, prebiehajúce súdne spory a audítorské služby
predstavujú zníženie o 103,1 tis. Eur,

zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy – vykazovaný stav zostatkovej hodnoty DHM a DNM
rozpočtových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti mesta Želiezovce, ktoré sa vykazovali ku konca roka
2009 nesprávne v zmysle platnej legislatívy,

Krátkodobé záväzky – ide o faktúry dodávateľov v lehote splatnosti (energie, plyn, voda za mesiac
december), záväzky voči zamestnancom (výplata za mesiac december 2010), záväzky voči zdravotným
poisťovniam a sociálnej poisťovni (odvody za december 2010), záväzky voči daňovému úradu (daň zo mzdy
za december 2010).

Bankové úvery – boli uhradené dodávateľské investičné faktúry v zmysle schváleného
programového rozpočtu mesta na rok 2010 .
K poklesu na strane pasív došlo na položkách:

vlastní imanie v rámci ktorého v zmysle akruálneho účtovníctva na ktoré prešla samospráva od
1.1.2008 sa vykazuje zákonný rezervný fond, nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky, ktoré predstavujú nesplatené lízingy na služobné autá.

výnosy budúcich období – ide o zostatkové hodnoty nadobudnutého hmotného a nehmotného
majetku z cudzích zdrojov (ŠR, EU, úver), dopredu prijaté zálohy na nájomné za nebytové priestory

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2010
V Eur
Číslo úveru

Dátum
poskytnutia

Výška úveru

Amortizácia
úveru

234710 – Dexia Komunál eurofondy úver na
predfinancovanie projektov: Rekonštrukcia
ZŠ Mierova, CMZ, Rozvoj podnikateľskej
infraštruktúry (dom služieb)

03.11.2010

1 144 000,00

02.11.2011

639 388,82

2304810 – Dexia Komunál eurofondy úver
na predfinancovanie projektov: Regionálne
centrum na zhodnotenie BRO, Riešenie
kvality ovzdušia Želiezovce (nákup strojov)

03.11.2010

208 000,00

02.11.2011

0,00

230189 – po reštrukturalizácii úverov
230494, 230226, 231415

03.06.2009

1 050 450,00

2303809 – financovanie resp. refundácia
investičných akcií mesta Želiezovce

30.12.2009

1 237 000,00

Zostatok úveru

917 550,00
27.12.2019

661 570,62

medzisúčet
40234472002 – štátny fond rozvoja bývania
Zostatky na úverových účtoch k 31.12.2009

2 218 509,44
23.09.2002
x

594 328,66
x

x

2 812 838,10
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Podľa § 17 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:
a)

celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:

skutočné bežné príjmy k 31.12.2009 …........................... 3 882 257,35 €
stav bankových úverov k 31.12.2010 ............................... 2 218 509,44 €
celková suma dlhu k 31.12.2010 …................................. 57,14 %
(Tento stav zapríčiňuje čerpanie
„euroúveru“ na predfinancovanie investičných akcií mesta z nenávratných prostriedkov a to na realizáciu
projektov: rekonštrukcia verejných priestorov, rekonštrukcia domu služieb, rekonštrukcia základnej školy na
ul. Mierovej).
b)

suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady úrokov neprekročí 25 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

ročné splátky vrátane úrokov k 31.12.2010 …................. 448 420,80 €
skutočné bežné príjmy k 31.12.2009 …........................... 3 882 257,35 €
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov oproti skutočným bežným príjmom predchádzajúceho
rozpočtového roka predstavuje 11,55 %.
Do celkovej sumy dlhu mesta podľa § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z,. z. V znení neskorších predpisov sa
nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu mestských
nájomných bytov . V našom prípade ide o investičnú akciu „Bytový dom‐ 40 b. j. „

TVORBA A POUŽITIE FONDOV K 31.12.2010
V zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. mesto Želiezovce vytvorilo peňažné fondy z nasledovných
zdrojov:

prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok

zostatkov peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov.
Rezervný fond
bol tvorený povinne v zmysle § 15 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z., a to prídelom z výsledku rozpočtového
hospodárenia mesta Želiezovce za rok 2009 uznesením MsZ č. 105/2010 zo dňa 24.6.2010. Použitie
prostriedkov rezervného fondu bolo rozpočtované v rozpočte na rok 2010 na kapitálové výdavky mesta
Želiezovce v zmysle schváleného programového rozpočtu mesta na rok 2010, na dočerpanie zostatku
transferu zo ŠR na dopravné pre deti v hmotnej núdzi a na krytie výpadku výnosu dane z príjmov na výkon
samosprávnych funkcií .
Tvorba rezervného fondu

V celých Eur

Počiatočný stav k 1.1.2010

2 109,00

Prevod výsledku hospodárenia za rok 2009

149 382,30

Celkom
Čerpanie rezervného fondu
Kapitálové výdavky v zmysle schváleného rozpočtu
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2010

151 491,30
V celých Eur
151 091,74
399,56
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Fond rozvoja bývania
Tvorba fondu rozvoja bývania

V celých Eur

Počiatočný stav k 1.1.2010

22 169,33

Príjmy z predaja bytov, resp. splátky z minulých rokov

500,28

Kreditné úroky

20,41

Celkom
Čerpanie fondu rozvoja bývania

22 690,02
V celých Eur

Poplatky banke

68,93

Zostatok na fonde rozvoja bývania k 31.12.2010

22 621,09

Cestný fond
Účet cestného fondu bol zriadený z dôvodu povinnosti jeho tvorby vyplývajúcej pre mesto zo zákona č.
303/95 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Zdrojom fondu bol zostatok prostriedkov nevyčerpaných v
príslušnom roku získaných z podielu výnosov cestnej dane. Novelou zákona o rozpočtových pravidlách v
územnej samospráve vyššie uvedená povinnosť bola zrušená a z uvedeného dôvodu bude fond zrušený
v roku 2011.

Tvorba cestného fondu

V celých Eur

Počiatočný stav k 1.1.2010

78,04

Kreditné úroky

0,08

Celkom

78,12

Čerpanie cestného fondu

V celých Eur

Poplatky banke

27,96

Zostatok na cestnom fonde 31.12.2010

50,16

Fond opráv a údržby
Povinnosť tvorby fondu opráv a údržby vyplýva zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Prostriedky fondu sa používajú na zabezpečenie
údržby a opravy spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Užívatelia 40 b. j. platia
mesačné nájomné, z ktorého vlastník domu tvorí predmetný fond. V roku 2010 boli čerpané prostriedky
fondu na revíziu plynových kotlov v bytovom dome na ul. Rákócziho.
Tvorbu fondu opráv a údržby

V celých Eur

Počiatočný stav k 1.1.2010

72 124,30

Tvorba z nájomného

12 504,00

Kreditné úroky

87,09

Celkom
Čerpanie fondu opráv a údržby

84 715,39
V celých Eur

Čerpanie fondu

2 912,14

Poplatky banke

48,31

Zostatok na fonde opráv a údržby k 31.12.2010

81 754,94
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Fond následnej rekultivácie
Zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vyplýva prevádzkovateľovi skládky
odpadov vytvárať počas prevádzky skládky účelovú finančnú rezervu, ktorá sa použije na uzavretie skládky,
rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí. Nakoľko je skládka uzavretá predmetný účet bude
zrušený v roku 2011.
Tvorba fondu následnej rekultivácie

V celých Eur

Počiatočný stav k 1.1.2010

1,42

Kreditné úroky

0,00

Vklad na účet

40,00

Celkom

41,42

Čerpanie fondu následnej rekultivácie

V celých Eur

Poplatky banke

40,09

Zostatok na účte následnej rekultivácie k 31.12.2010

1,33

Sociálny fond
Tvorba sociálneho fondu MsÚ

V celých Eur

Počiatočný stav k 1.1.2010

1 689,24

Zákonný prídel MSÚ

8 011,17

Splátky pôžičiek

1 858,39

Kreditné úroky

3,61

Celkom
Čerpanie sociálneho fondu

11 562,41
V celých Eur

Na závodné stravovanie zamestnancov

10 222,00

Poskytnuté pôžičky zamestnancom

0,00

Kultúrne a spoločenské podujatia zamestnancov

155,00

Pracovné jubileá

183,00

Bankové poplatky

49,56

Celkom

10 609,56

Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2010
Tvorba sociálneho fondu školských zariadení

952,85
V celých Eur

Počiatočný stav k 1.1.2010

2 679,79

Zákonný prídel

2 157,06

Kreditný úrok

1,67

Celkom
Čerpanie sociálneho fondu

4 838,52
V celých Eur

Bankové poplatky

51,84

Rekreácie

0,00

Nákupné poukazy

1 215,00
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Posedenie

209,15

Príspevok na stravu

612,10

Životné jubileum

132,79

Celkom

2 220,88

Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2010

2 617,64

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
V roku 2010 malo mesto Želiezovce len jednu príspevkovú organizáciu, a to Mestskú knižnicu.
Hospodársky výsledok organizácie k 31.12.2010
Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

Výnosy celkom

51 646,52

13 551,89

Náklady celkom

54 050,16

13 431,69

Hospodársky výsledok

‐2 403,64

120,20

0,00

24,04

Daňová povinnosť

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti bude vykrytý z rezervného fondu príspevkovej organizácie. Zisk
z podnikateľskej činnosti po zdanení bude zdrojom rezervného fondu organizácie.

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ OCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVÝM PODIELOM MESTA ŽELIEZOVCE
Eurospinn, s.r.o. , Schubertova 45/A, Želiezovce, IČO: 43 834 221
v Eur
Náklady celkom

670 086,22

Výnosy celkom

607 961,03

Výsledok hospodárenia pred zdanením

62 125,19

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia

10 391,01

z toho
Odpisy prevyšujúce daňové odpisy

10 391,01

Ostatné nedaňové výdavky

399,35

Položky znižujúce výsledok hospodárenia

0,00

Základ dane

62 125

Daňová povinnosť

13 778,07

Výsledok hospodárenia po zdanení

48 347,00

Konateľ spoločnosti Sanamed Plus, s.r.o. V likvidácii so sídlom Želiezovce, SNP 2, IČO: 36 564 737
nepredložil účtovné výkazy za rok 2010.
Mesto Želiezovce v roku 2010 nevykonávalo podnikateľskú činnosť a neposkytlo záruky.

Spracovala.

Mgr. Alžbeta Kádasiová
prednostka MsÚ

Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta
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