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Dôvodová správa k záverečnému účtu Mesta Dunajská Streda 

za rok 2014 

Záverečným účtom rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich 

rozpočtové hospodárenie za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť určuje § 16 

zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. 

 

1. Rozbor hospodárenia Mesta Dunajská Streda za rok 2014 

Rozbor hospodárenia Mesta Dunajská Streda za rok 2014 bol spracovaný z dôvodu 

pravidelnej priebežnej kontroly a informovanosti o stave napĺňania príjmovej časti rozpočtu 

mesta a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu mesta. 

Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2014 bol spracovaný v súlade so zákonom 

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

a zohľadňuje aj ustanovenia 

- zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

- zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne 

normy. 

Z hľadiska metodickej správnosti rozpočet na rok 2014 rešpektuje rozpočtovú 

klasifikáciu pre rok 2014 v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa  

ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 

V rovnakom členení v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok 

bol zostavený aj viacročný rozpočet na roky 2015 a 2016, ktorý má iba orientačný charakter. 

Vo viacročnom rozpočte sú vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania 

prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným 

právnickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky 

z rozpočtu, k rozpočtu iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

 

 

 



2 

 

Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2015 

a 2016 bol schválený uznesením č. 37/576/2013 zo dňa 10.12.2013  nasledovne: 

Príjmová časť: 16.713.061,- Eur 

Výdavková časť:  16.713.061,- Eur 

Prebytok:    0,- Eur 

Schválený rozpočet počas roka 2014 bol viackrát zmenený nasledovne: 

Zmena č. 1/2014 bola schválená uznesením č.42/646/2014  zo dňa 24.06.2014. 

V rámci tejto zmeny sa v príjmovej časti rozpočtu  upresňuje výška podielových daní na 

základe prognózy Ministerstva financií. Navýšili sa plánované príjmy zo správnych poplatkov 

na základe priebežného plnenia rozpočtu a príjmy od obcí na činnosť Spoločného stavebného 

úradu. Upravili sa vlastné príjmy základných škôl na základe nových nájomných zmlúv 

a výška decentralizačnej dotácie na školstvo na základe oznámenia Ministerstva školstva SR. 

Do rozpočtu boli napájané príjmy zo schváleného grantu na OPIS a dotácia 

z Environmentálneho fondu na zateplenie budovy ZŠ Gyulu Szabóa. Ďalej sa navýšili 

prostriedky zapojené z rezervného fondu do príjmovej časti rozpočtu.  

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upravili limity výdavkov na školstvo na základe 

upravenej výšky decentralizačnej dotácie a kapitálové výdavky na školstvo. Upresnili sa 

výdavky na úhradu splátok úveru od ŠFRB a na nákup cenných papierov.  Do rozpočtu sa 

zaradili  výdavky na schválený projekt OPIS a navýšil sa limit kapitálových výdavkov na 

opravu miestnych komunikácií. Ďalej sa znížili limity výdavkov na zimné odpratávanie snehu 

na základe priebežného čerpania rozpočtu a presúvali sa prostriedky medzi dotačnými 

fondami športu a kultúry v prospech kultúry. V zmysle novej dohody s novým majoritným 

akcionárom FK DAC 1904 a.s. sa navýšila dotácia pre klub. Rozpočet mesta sa touto úpravou 

zmenil nasledovne: 

Príjmová časť: 19.414.936,- Eur 

Výdavková časť:   19.412.058,- Eur 

Prebytok:  2.878,- Eur 

Dňa 26. júna 2014 bola schválená druhá úprava rozpočtu č. 2/2014 v kompetencii 

primátora mesta. V rámci tejto úpravy sa v príjmovej časti rozpočtu nevykonali žiadne 

zmeny. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa robili presuny medzi prvkami jednotlivých 

podprogramov na základe priebežného plnenia rozpočtu.  Celkové výdavky a príjmy rozpočtu 

mesta sa touto úpravou zostali nezmenené: 

Príjmová časť:      19.414.936,- Eur 

Výdavková časť:   19.412.058,-Eur 

Prebytok: 2.878,- Eur 
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Zmena č.3/2014 bola schválená 8. júla 2014 uznesením č. 43/676/2014. V poradí už 

tretia novelizácia bola potrebná predovšetkým z toho dôvodu, nakoľko Mestské zastupiteľstvo 

na svojom predchádzajúcom zasadnutí rozhodlo o založení akciovej spoločnosti DAC Aréna 

a.s., a aby sa toto uznesenie mohlo realizovať bolo treba zabezpečiť finančné krytie nákladov 

na založenie spoločnosti. Rozpočet mesta sa touto úpravou zmenil nasledovne: 

Príjmová časť:     19.442.436,- Eur 

Výdavková časť:   19.439.558,- Eur 

Prebytok: 2.878,- Eur 

V poradí už štvrtá novelizácia rozpočtu č. 4/2014 bola schválená 23. septembra 2014 

uznesením č. 46/668/2014. v rámci tejto zmeny sa v príjmovej časti rozpočtu sa upravuje 

výška príjmov CVČ a zaradili sa vlastné príjmy CVČ, nakoľko Centrum voľného času sa stala 

od 1.7. 2014 organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou. Do rozpočtu sa zapájajú 

príjmy od poisťovne za poistné plnenie pre Ernesta Mészárosa, mimoriadna dotácia na opravu 

havarijného stavu budovy ZŠ Smetanov háj, dotácia na voľby a účelová dotácia od firmy 

Wertheim a.s.. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa navyšujú výdavky na služby MsÚ z dôvodu 

zaradenia výdavkov na voľby. V rámci programu 1. správa mesta sa vytvorili nové 

podprogramy. Upravil sa aj rozpočet CVČ a navýšil sa limit dotácie pre ZŠ Smetanov háj. 

Upresnili sa výdavky na dlhovú službu. Časť prostriedkov pôvodne určených na zriadenie 

zberného dvora sa presunuli na dotácie pre FK DAC 1904 a.s. Upravili sa výšky kapitálových 

výdavkov na verejné priestranstvá a komunikácie na základe výsledkov verejných obstarávaní 

a zaradili sa ďalšie akcie. Rozpočet mesta sa touto úpravou zmenil nasledovne: 

Príjmová časť:     19.526.292,- Eur 

Výdavková časť:  19.523.415,- Eur 

Prebytok:  2.877,- Eur 

 

Zmena č. 5/2014 bola schválená v kompetencii primátora mesta . V príjmovej časti sa 

nevykonali žiadne zmeny. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa v rámci jednotlivých programov 

a podprogramov presúvali prostriedky na základe skutočného čerpania. Vytvoril sa aj nový 

podprogram 6.1.6. Vyčistenie a revitalizácia vojenského cintorína Malé Blahovo, kde sa 

presunuli prostriedky z nevyčerpaných zdrojov na zriadenie zberného dvora. Celkové príjmy 

a výdavky rozpočtu sa nezmenili. 

Príjmová časť:    19.526.292,- Eur 

Výdavková časť:  19.523.415,- Eur 

Prebytok:  2.877,- Eur 
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Šiesta novelizácia rozpočtu mesta v roku 2014 bola vykonaná v kompetencii primátora 

mesta. Mestské zastupiteľstvo na svojom 46. zasadnutí prijalo uznesenie o odkúpení akcií 

spoločnosti Perfects a.s. a následne splnomocnil primátora mesta na vykonanie zmien 

v rozpočte mesta a to na úkor prebytku rozpočtu. Rozpočet mesta sa touto úpravou zmenil 

nasledovne: 

 

Príjmová časť:  19.526.292,- Eur 

Výdavková časť:  19.523.615,- Eur 

Prebytok:  2.677,- Eur 

 

 Posledná novelizácia rozpočtu mesta č.7/2014 bola vykonaná tiež v kompetencii 

primátora mesta. V príjmovej časti rozpočtu sa zaraďujú dotácie na projekty PRINED 

a EKOPOLIS, upresňuje sa výška decentralizačnej dotácie na školstvo na základe počtu detí 

zapísaných k 15.9.2014. Upresnila sa aj výška vlastných príjmov základných škôl na základe 

priebežného plnenia. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa kapitálové výdavky navyšujú v zmysle 

poverenia MsZ o náklady na dražbu nehnuteľnosti, zaraďujú sa výdavky na odstránenie 

havarijného stavu v budove MŠ Októbrová a náklady na schválené projekty PRINED 

a EKOPOLIS. Rozpočet mesta sa touto úpravou zmenil nasledovne: 

 

Príjmová časť:                19.658.834,- Eur 

Výdavková časť:             19.656.157,- Eur 

Prebytok:                                 2.677,- Eur 

 

Základnými cieľmi rozpočtu mesta na rok 2014 bolo vyrovnanie sa dôsledkami druhej 

vlny celosvetovej hospodárskej krízy cestou úsporných opatrení, zabezpečenie zdrojov na 

financovanie všetkých záväzkov Mesta Dunajská Streda vyplývajúcich z povinností 

ustanovených zákonmi, zabezpečenie financovania samosprávnych funkcií mesta v zmysle 

zákonov a zriaďovacích listín príspevkovej organizácie mesta a všetkých škôl a školských 

zariadení, zabezpečenie zdrojov na financovanie výdavkov spojených správou, údržbou 

a rozvojom majetku mesta, zabezpečenie splátok istiny a úrokov podľa uzatvorených 

úverových zmlúv, zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu záväzkov mesta. 

 

 

 

 

 



5 

 

PRÍJMY  (v  EUR)    

       

    Zmena 

rozp.č.7/2014 v 

celých EUR 

Plnenie 

k 31.12.2013 
Plnenie 

k 31.12.2014 
% 

    

Príjmy spolu 19.658.834 16.412.922 17.696.750 90,02 

bežné  15.013.995 14.932.778 15.009.617 99,97 

kapitálové 1.201.477 295.063 843.771 70,23 

príjmové  finančné operácie 3.443.362 1.185.081 1.843.362 53,53 

 

 

 

VÝDAJE  (v  EUR)    

       

    Zmena 

rozp.č.7/2014 v 

celých EUR 

Čerpanie 

k 31.12.2013 

Čerpanie 

k 31.12.2014 
% 

    

Výdavky spolu 19.656.157 15.878.060 16.827.286 85,61 

bežné  14.333.852 13.948.974 14.108.540 98,43 

kapitálové 2.981.194 1.355.541 1.986.859 66,65 

výdavkové  finančné operácie 2.341.111 573.545 731.887 31,26 

 

 

 

BEŽNÉ PRÍJMY  (v EUR)    

       

    Zmena 

rozp.č.7/2014 v 

celých EUR 

Plnenie 

k 31.12.2013 
Plnenie 

k 31.12.2014 
% 

    

Daňové príjmy  8.284.315 8.263.436 8.379.035 101,14 

- podielové 5.418.320 5.326.998 5.434.194 100,29 

- daň z nehnuteľností 1.750.000 1.731.058 1.738.503 99,34 

- domáce dane, tovary a služby 1.115.995 1.205.380 1.206.338 108,10 

Nedaňové príjmy 1.816.509 2.059.331  1.694.722 93,30 

- nájomné z majetku mesta 354.239 391.339 263.975 74,52 

- dividendy - - - - 

- administratívne poplatky 507.471 706.654 581.630 114,61 

- úroky 100 103 88 88,00 

- ostatné príjmy 954.699 961.235 849.029 88,93 

Transfery 4.913.171 4.610.011 4.935.859 100,46 

- transfery na rôznej úrovni 4.913.171 4.610.011 4.935.859 100,46 
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KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY  (v EUR) 

 
       

    Zmena 

rozp.č.7/2014 

v celých EUR 

Plnenie 

k 31.12.2013 
Plnenie 

 k 31. 12.2014 
% 

    

Kapitálové príjmy  1.201.477 295.063 843.771 70,23 

- obecných bytov 6.000 12.786 11.204 186,73 

- z predaja budov  972 602  

- z predaja pozemkov 55.270 26.239 96.756 175,06 

- 
z predaja kotolní a podz. Vedení 

pre Southerm s.r.o. 
85.000 85.000 85.000 100,00 

 granty InkuBusiness 420.907 41.928 650.211 154,48 

 granty rekonštrukcia ZŠ Kodálya - 67.775 -  

 

granty rekonštrukcia nám pred 

MsKS  
- 41.462 -  

 granty BECEP - 18.900 -  

 Granty - OPIS 450.000 - 0  

 Granty – ZŠ Gy. Szabóa 184.300 - 0  

           

 

 

 

 

 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  (v EUR) 

 
      

           

    Zmena 

rozp.č.7/2014  

v celých EUR 

Plnenie 

k 31.12.2013 
Plnenie  

k 31. 12.2014 
% 

    

Príjmové operácie  3.443.362 1.185.081 1.843.362 53,53 

- rezervný fond 418.362 445.178 418.362 100,00 

- od nefinančného subjektu - 15.000 -  

- z predaja majetkových účastí 225.000 225.000 225.000 100,00 

- kontokorentný úver - 499.903 -  

-  Bankové úvery 2.800.000 - 1.200.000 42,86 
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Bežné výdavky (v  EUR) Zmena rozp č.7/2014 

v celých EUR 

Čerpanie 

k 31.12.2013 
Čerpanie 

k 31.12.2014 

% 

 

SPOLU 14.333.852 13.948.974 14.108.540 98,43 

1. Správa mesta 2.060.226 1.985.895 2.041.680 99,10 

1.1. Správa MsÚ 1.831.436 1.760.692 1.813.728 99,03 

1.2 Spoločný stav. 154.852 150.529 155.833 100,63 

1.3. Štátny fond rozvoja a býv. 30.713 28.809 29.211 95,11 

1.4. Obecný školský úrad 43.225 43.075 42.907 99,26 

1.5.Správa rekreačnej chaty - 2.789 - - 

2. Školstvo 6.907.497 6.629.838 6.782.568 98,19 

2.1-2.9 MŠ 1.528.600 1.530.399 1.446.472 94,63 

2.10., 15, 16, 17, 18 ZŠ 4.670.457 4.420.722  4.654.671 99,66 

2.11. ZUŠ 377.000 380.718 377.138 100,04 

2.12.Centrum voľného času 84.371 117.612 84.866 100,59 

2.13 Spáva soc. zar. 207.810 174.976 180.168 86,70 

2.14 Cirkevná škola 6.630 5.411 6.630 100,00 

2.19 CVČ 32.629 - 32.624 99,98 

3. Dlhový program - - -  

4. Komunkiácie,manažment  100.270 100.668 84.909 84,68 

4.1 Informatika 27.000 30.427 22.275 82,50 

4.2.PR 20.000 16.519 9.623 48,12 

4.3  Mestské kultúrne slávnosti 25.000  21.936 24.942 99,77 

4.4. Mestský hlásnik 28.270 31.786 28.069 99,29 

5. Služby k obyvateľstvu 1.263.780 1.216.318 1.229.250 97,27 

5.1. Opatrovateľská  služba 149.000 133.376 132.932 89,22 

5.2. Tržnica, jarmok 50.500 48.311 47.910 94,87 

5.3. Domov zväzov a dôchodcov 9.780 7.509 8.519 87,11 

5.4. Verejné WC 7.300 5.060 6.784 92,93 

5.5 Zariadenie pre seniorov 1.047.200 1.018.113 1.033.105 98,65 

5.6. Komunitné centrum M. Blahovo - 3.949 -  

6. Životné prostredie 1.487.974 1.318.433 1.482.486 99,63 

6.1 Odpadové hospodárstvo 1.074.474 1.135.612 1.071.198 99,70 

6.2. Údržba zelene 403.500 173.000 403.499 100,00 

6.3. Deratizácia 10.000 9.821 7.789 77,89 

7. Bezpečnosť 337.900 318.987 333.355 98,65 

7.1. Mestská polícia  328.900 310.318 327.455 99,56 

7.2. Požiarna a civilná obrana 9.000 8.667 5.900 65,56 

8.Správa verejných priest. 972.715 986.587 941.898 96,83 

8.1 Komunikácie 120.000 202.852 113.693 94,74 

8.2 Detské ihriská/DDI/ 20.000 14.421 11.289 56,44 

8.3. Verejné osvetlenie 234.000 246.065 231.788 99,05 

8.4 Zrážková voda 300.000 211.999 290.513 96,84 

8.5. Zimné odpratávanie snehu 9.000 92.488 8.873 98,59 

8.6 Vianočná výzdoba mesta 20.000 27.790 19.909 99,55 
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8.7 Opr. a údrž. práce v meste 269.715 190.972 265.833 98,56 

9.Granty 1.203.490 1.339.807 1.212.395 100,74 

9.1 Kultúra 218.692 216.992 220.192 100,69 

9.2 Šport 231.900 81.565 230.483 99,39 

9.3.Sociálna sféra 161.080 181.581 170.519 105,86 

9.4.Doprava 82.000 62.000 82.001 100,00 

9.5. Školstvo 10.000 9.556 9.633 96,33 

9.6.Členské príspevky 15.000 14.797 14.749 98,33 

9.7. Obchodné spoločnosti 484.818 760.416 484.818 100,00 

9.8. Ostatné dotácie - 12.900 - - 

 

 

Kapitálové výdavky (v EUR)   

 Zmena rozp 

č.7/2014 v 

celých EUR 

Čerpanie k 

31.12.2013 

Čerpanie k 

31.12.2014 
% 

 

SPOLU 2.981.194 1.355.541 1.986.859 66,65 

1. Správa mesta 59.422 11.745 57.671 97,05 

1.1. Správa MsÚ 58.622 11.745 56.872 97,01 

1.2. Spoločný stavebný úrad 800 - 799 100,00 

2. Školstvo 438.261 - 250.978 57,27 

2.10. ZŠ Gyulu Szabóa 259.401 - 72.173 27,82 

2.11. ZUŠ 63.100 - 63.045 99,91 

2.15. ZŠ Zoltána Kodálya 95.760 - 95.760 100,00 

2.16. ZŠ Ármina Vámberyho 20.000 - 20.000 100,00 

3. Dlhový program - - -  

4. Komunikácie, manažment  495.000 13.335 22.301 4,50 

4.1 Informatika 495.000 13.335 22.301 4,50 

5. Služby k obyvateľstvu 107.120 243.424 40.561 37,87 

5.3. Dom zväzov a dôchodcov 4.320 - 4.321 100,00 

5.5 Zariadenie pre seniorov 102.800 102.800 36.241 35,25 

5.7. Komunitné centrum Malé Blahovo - 109.824 -  

5.8. Komunitné centrum Kračanská - 30.800 -  

6. Životné prostredie 112.098 - 39.989 35,67 

6.1 Odpadové hospodárstvo 112.098 - 39.989 35,67 

7.Bezpečnosť 13.880 55.200 12.580 90,63 

7.1. Kapitálové výdavky MsP 13.880 40.800 12.580 90,63 

7.3. Kamerový systém - Thermalpark - 14.400 -  

8.Správa ver. priestranstiev 1.640.643 869.472 1.448.012 88,26 

8.1 Komunikácie 1.122.707 128.105 1.061.963 94,59 

8.2 Detské ihriská/DDI/ 25.000 49.987 24.767 99,07 

8.3. Verejné osvetlenie 127.656 13.986 126.736 99,28 
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8.7. Ostatné opr. a údr. práce  365.280 677.394 234.546 64,21 

9. Dotácie, granty, členské príspevky 114.770 156.050 114.767 100,00 

9.7. Obchodné spoločnosti 114.7 70 156.050 114.767 100,00 

 

Zhodnotenie príjmovej časti rozpočtu mesta 

Plánované celkové príjmy rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2014 boli schválené 

vo výške 19.658.834,- Eur, z toho 

- bežné príjmy 15.013.995,- Eur 

- kapitálové príjmy 1.201.477,- Eur 

- príjmové finančné operácie  3.443.362,- Eur 

Za rok 2014 boli celkové príjmy naplnené na 17.696.750 ,- Eur, čo  prestavuje 90 % 

plánu. Podľa jednotlivých druhov rozpočtu bolo plnenie príjmovej časti rozpočtu nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

Bežné príjmy 15.013.995,- Eur 15.009.617,- Eur 99,9 

Kapitálové príjmy 1.201.477,- Eur 843.771,- Eur 70,2 

Príjmové finančné operácie  3.443.362,- Eur 1.843.362,- Eur 53,5 

 

Zhodnotenie plnenia bežných príjmov 

 Plán Skutočnosť % 

- Daňové príjmy 8.284.315  8.379.035 101,14

  

 

Podielové dane, daň z príjmov 

Z predpokladaného príjmu zo štátneho rozpočtu vo výške 5.418.320,- Eur boli 

k 31.12.2014 štátom poukázané finančné prostriedky v sume 5.434.194,24 Eur, čo 

predstavuje 100,2 % plnenie. Tento druh príjmu zo ŠR prepočítaného podľa jednotlivých 

kategórií obyvateľstva a koeficienta nadmorskej výšky  je tvorený z dane príjmov FO ako 

jediného príjmu zo štátneho rozpočtu.  

 

Súčasný systém prerozdelenia daní je platný od roku 2011. Výšky príjmu mesta sú 

ovplyvnené jednak rastom priemernej mzdy v národnom hospodárstve, vývojom 

zamestnanosti, rastúcim /znižujúcim/ sa počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území 
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mesta, s rastúcim/znižujúcim/ sa počtom prepočítaných žiakov a aj so zvyšujúcim sa počtom 

obyvateľov mesta starších ako 62 rokov.  

Daň z majetku 

Z rozpočtového predpisu 1.750.000,- Eur bol skutočný príjem 1.738.503,- Eur, čo 

predstavuje 99,3 %. Oproti roku 2013 príjmy z dane nehnuteľnosti veľmi mierne rástli 

napriek tomu evidujeme výrazný výpadok príjmov. Treba však zdôrazniť, že pretrváva 

celosvetová hospodárska kríza a platitelia dane sú čoraz nedisciplinovanejší oproti 

predchádzajúcim rokom.  

 

Domáce dane a tovary a služby 

Príjem z domácich daní a tovarov a služieb bol v roku 2014 plánovaný vo výške 

1.115.995,- Eur. Skutočný príjem k 31.12.2014 bol vyčíslený v sume 1.206.338,- Eur, čo 

predstavuje plnenie na 108,1 %. Plánovaný rozpočet a plnenie jednotlivých miestnych daní 

bolo   

 Plán Skutočnosť % 

- Daň za psa 15.000 15.977 106,5 

- Daň za predajné automaty 2.800 3.800 135,7 

- Daň z ubytovania 20.000 33.447 167,2 

- Daň za užívanie verejného pr 35.000 32.818 93,7 

- Žitnoostrovský jarmok 70.000 60.846 86,9 

- Poplatok za zber a uloženie od. 973.195 1.059.448 108,8 

 

Dane a poplatky boli rozpočtované väčšinou na úrovni roku 2013 nakoľko sa sadzby 

nemenili. Výšku jednotlivých daňových príjmov nie je možné úplne a presne rozpočtovať, na 

ich výšku má vplyv aktuálna situácia. Nové všeobecne záväzné nariadenie o chove psov 

určilo povinné čipovanie psov, následkom čoho sa viacerí majitelia psov prihlásili do 

evidencie platiteľov dane. S výberom poplatku za ubytovanie boli obrovské problémy preto 

sme navrhli zmeniť legislatívu, čo sa odzrkadlilo aj na plnení rozpočtu. Hlavne veľké hotely 

a penzióny nie sú ochotné dobrovoľne spolupracovať so správcom dane aj keď musíme 

konštatovať, že situácia sa oproti roku 2013 výrazne zlepšila. Asi najdiskutovanejšou 

problematikou je výber poplatku za zber a uloženie odpadov. Celkový výber oproti roku 2013 

sa nám zvýšil o 28.000,- Eur v dôsledku zaplatenie dane nemocnice s poliklinikou. 

V súčasnosti pristupujeme k tvrdšiemu vymáhaniu týchto nedoplatkov. Nepodarilo sa nám 

plniť plánovaný výber poplatkov za stánkové miesta na Žitnoostrovskom jarmoku, čo je 

dôsledkom zmeny legislatívy v oblasti colných a daňových zákonov, ktoré sa výrazne 

sprísnili. 
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 Plán Skutočnosť % 

- Nedaňové príjmy: 1.816.509 1.694.722 93,3

    

Príjem z nedaňových príjmov bol rozpočtovaný na 1.816.509.- Eur. Skutočný príjem 

k predstavoval 1.694.722.- Eur, čo je 93,3 % -né plnenie. Plánovaný rozpočet a plnenie 

jednotlivých nedaňových príjmov bolo nasledovné: 

 

 Plán Skutočnosť % 

- Nájomné z majetku mesta  354.239 263.975 74,5 

- nájomné z pozemkov 1.550 15.117 975,3 

- nájomné z nebytových priestorov 8.320 8.307 99,9 

- nájomné z nájomných bytov 201.000 187.661 90,0 

- nájomné z garáží 2.700 5.227 193,5 

- nájomné za parkovacie automaty 6.640 6.640 0 

- nájomné z budov 13.776 9.324 67,6 

- nájomné za parkovacie miesta 110.000 38.336 34,8 

 

Nájomné bolo rozpočtované na základe podpísaných nájomných zmlúv. Nájomné 

z nebytových priestorov vyberáme za prenájom mestského majetku. Najväčšie položky 

vyberáme od firmy Glória, Ollé Štefan a Nagy Karol.  Nájomné z nájomných bytov 

získavame za byty troch obytných blokov na sídlisku Východ a 27 bytových jednotiek na 

Kukučínovej ulici. Žiaľ musíme konštatovať, že až 60 % nájomníkov má evidované 

nedoplatky voči Mestskému úradu. Preto treba zmeniť legislatívu a sprísniť podmienky pri 

prideľovaní nájomných bytov. Výrazne sa nám podarilo prekročiť plánované príjmy 

z nájomného za voľné garáže v garážovom dome na sídlisku východ, nakoľko počas roka 

došlo k zmene legislatívy a podmienok prenájmu. Nájomné z budov vyberáme od obyvateľov 

núdzových bytov na Kračanskej ceste. Žiaľ aj keď nájomné a príspevok do GO fondu je 

symbolické s vyberaním nájomného sú obrovské problémy, čo odzrkadľuje aj plnenie plánu. 

Z príjmov  nájomného a z poplatku do GO fondu sa uhrádzajú opravy a údržby budov 

a kontajnerov na Kračanskej ceste. Nižší príjem za parkovacie miesta je dôsledkom toho, že 

sa nájomné platí následne po uplynutí štvrťroka a parkovacie družstvo doteraz neuhradilo 

nájomné za prvý štvrťrok 2014. Mesto sa snažilo vymáhať tieto nedoplatky, avšak parkovacie 

družstvo hneď po ukončení zmluvy zaniklo bez právneho nástupcu. Ďalším problémom boli 

ťahanice okolo schválenia novej VZN o parkovaní, v dôsledku čoho sa určitý čas nevyberalo 

žiadne parkovné. Nový prevádzkovateľ Municipal s.r.o. tiež neuhradil Mestu celú výšku 

nájomného, čo zdôvodňoval nedostatočným výberom parkovného.  
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 Plán Skutočnosť % 

- Administratívne poplatky 303.962 395.813 130 

 

- správne poplatky 40.000 63.970 159,9 

- výherné hracie prístroje 155.000 185.240 119,5 

- príjmy od obcí na SSÚ 63.362 62.855 99,1   

- ostatné poplatky -  5.270  

- príjmy SSÚ  30.000 52.968 176,5 

- rozkopávkové povolenia 7.000 9.250 132,1 

- reklamné tabule 8.600 16.259 189,0 

- pokuty  30.000 15.491 51,6 

Celkovo vyššie plnenie správnych poplatkov a poplatku za výherné hracie prístroje je  

dôsledkom zvýšenia taríf počas roka 2013 a jednorazový program na legalizáciu čiernych 

stavieb s pomocou ortofoto mapy. Potešujúce je na druhej strane vysoké plnenie príjmov 

spoločného stavebného úradu a vybraných správnych poplatkov, čo je dôsledkom určitého 

oživenia výstavby v meste. Pokuty boli vydané jednak mestskou políciou a jednak stavebným 

úradom za čierne stavby. Nižšie plnenie pokút je dôsledkom legislatívnych ťahaníc okolo 

parkovacieho systému. 

                               

 Plán Skutočnosť % 

Úroky  100 88,24 88,2  

 

Úroky sa plánovali na základe skúseností z predchádzajúcich rokov. Na nízke plnenie 

mali výrazný vplyv  nízke úrokové sadzby. 

 

- Za znečisťovanie ovzdušia             -                                    318                     - 

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia neboli plánované . 

 

 Plán Skutočnosť % 

- ostatné príjmy                                                     

- centrum sociálnej starostlivosti  80.000 85.049 106 

- opatrovateľská služba 17.000 15.404 90,6 

- CVČ 1.100  1.700 154,5 

-  CVČ so samostatnou právnou subj. 1.700 1.694 99,6 

- MŠ Benedek Elek 5.912 5.043 85,3 

- MŠ Jesenského 8.897 10.081 113,3 

- MŠ Komenského 9.530 7.099 74,5 

- MŠ nám.SNP 6.998 6.057 86,5 

- MŠ nám. Priateľstva 12.322 11.079 89,9 

- MŠ Ružový háj 6.147 5.314 86,4 

- MŠ Rybný trh 12.195 10.226 83,8 
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- MŠ Októbrová 7.001 6.695 95,6 

- MŠ Széchenyiho  6.407 6.255 97,6 

- Zariadenie pre seniorov 516.400 451.812 87,4 

- ZŠ Gyulu Szabóa 36.000 33.734 93,7 

- ZŠ Kodálya  50.000 54.048 108 

- ZŠ Ármina Vámbéryho 55.000 50.309 91,5 

- ZŠ Jilemnického 55.000 54.088 98,3 

- ZŠ Smetanov háj 98.000 89.118 90,9 

- ZUŠ 47.000 47.138 100,3 

-  poistné plnenia 27.829  -   - 

- výťažok z lotérií 35.000 10.532 30,1 

- refundácie 12.000 15.377 128,1 

- príjmy z recyklačného fondu 4.474 1.581 28,2 

- príjmy od NsP – hliadková služba 15.216 20.288 133,3 

- vratky – preplatok na energiách  -  289 

- príjmy od Wertheim  -  1.080 

- ostatné príjmy  -  12.384 

 

Príjmy od materských,  základných škôl a zariadenia pre seniorov boli rozpočtované 

na základe skutočnosti roka 2013 . Treba však poznamenať, že všetky príjmy boli vrátené do 

výdavkovej časti rozpočtu týchto zariadení. Od roku 2011 výber a administratívu všetkých 

poplatkov pri materských školách zabezpečuje finančný odbor mestského úradu. Vysoké 

plnenie príjmov od NsP na hliadkovú službu je dôsledkom toho, že nemocnica uhradila aj 

nedoplatky z predchádzajúceho roku. Veľký problém máme s poisťovňou Kooperatíva a.s., 

ktorá doteraz neuhradila poistné plnenia v dvoch poistných prípadoch. Pravdepodobne poistné 

plnenia budeme vymáhať súdnou cestou. 

 Do ostatných príjmov boli zaúčtované rôzne dary na usporiadanie spoločenských 

akcií.  

 

 Plán Skutočnosť % 

- Transfery 4.913.171   4.935.859 100,46

     

 

Príjmy z transferov a decentralizačných dotácií sú finančné prostriedky, ktoré sú 

účelovo určené. Väčšina z nich je použitá na mzdy zamestnancov preneseného výkonu štátnej 

správy. Tieto finančné prostriedky sú ale nedostatočné a často nepokrývajú ani mzdové 

náklady. Časť finančných prostriedkov je získaná na základe grantov a je určená na 

financovanie konkrétnych projektov. Plánovaný rozpočet a plnenie jednotlivých druhov 

transferov je nasledovný: 

 

- DD na rodinné prídavky 2.748 10.227 372 

- DD pre evidenciu obyvateľstva 7.420 7.445 100,3 

- DD pre matričný úrad  37.124 37.999 102,3 

- DD KÚ cestná doprava 1.178 974 82,7 
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- DD pre Zariadenie pre seniorov 633.600 617.535 97,5 

- DD pre školský úrad 25.212 25.736 102 

- Dotácia na školstvo 3.832.300 3.824.006 99,8 

- Dotácia projekt PRINED 36.000  22.352  62 

- Dotácia pre SSÚ 50.135 50.263 100,2 

- Dotácia ŠFRB 25.009 25.124 100,4  

- Dotácia na vojnové hroby 4.542 4.736 104,3 

- Dotácia pre MsKS -  1.500 

- Dotácia na ochranu prírody 2.360 2.114 89,6 

- Dotácie pre materské školy 30.000 38.898 129,7 

- Dotácia na voľby 48.263 47.695 98,8 

- Dotácia – komunitný program  40.700 54.943 134,9 

- Dotácia v hmotnej núdzi 72.000  96.205 133,6 

- Dotácia chránená dielňa  -  19.407    

- Dotácia denný stacionár 22.080 20.779 94,1 

- Dotácia projekt EKOPOLIS  3.500 3.500 100,0 

- Dotácia osobitný príjemca 72.000  96.205 133,6 

- Dotácia pre deti v hmotnej núdzi  39.000  21.453  55,0 

 

 

Plán výšky decentralizačných dotácií boli rozpočtované na základe oznámení 

poskytovateľov dotácii na začiatku kalendárneho roka. V dôsledku celosvetovej hospodárskej 

krízy však niektoré boli v druhej polovici roka upravené. Niektoré dotácie dostávame ako 

refundácie. Tieto refundácie sú veľmi zdĺhavé, napr. pri komunitnom programe rómov. Počas 

roka 2014 sa menila legislatíva a bola zrušená dotácia na pracovníkov VPP. Pôvodne sa 

nepočítalo  s  dotáciou na chránenú dielňu. 

 

 

Zhodnotenie kapitálových príjmov: 

 

 Plán Skutočnosť % 

- Kapitálové príjmy 1.201.477  843.771 70,2 

 

Celkový príjem z kapitálových príjmov v roku 2014 predstavoval 843.771,41 Eur čo je 

70,2 %-né plnenie plánu. 

 

- Kapitálové príjmy z predaja majetku mesta 

 146.270 193.560 132,3 

 

- Príjmy z predaja obecných bytov 6.000 11.805 196,7 

- Príjmy z predaja  a  pozemkov 55.270 96.755 175,0 

- Príjmy z predaja kotolní a vedení 85.000 85.000 100,0 
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Príjmy z predaja majetku boli rozpočtované na základe odsúhlasených predajov 

Mestským zastupiteľstvom. Vysoké plnenie príjmov z predaja obecných bytov a predaja 

pozemkov je dôsledkom ponúknutia dubiózneho majetku na odpredaj pre doterajších 

užívateľov. 

 

 Plán Skutočnosť % 

- Granty  1.055.207 650.210 61,6 

- Grant na rekonštrukciu budovy Perfects 420.907 650.210 154,5 

- Granty – OPIS 450.000  - - 

- Grant – zateplenie budovy ZŠ Gy. Szabóa 184.300 - - 

 

Nízke čerpanie grantov je dôsledkom mechanizmu financovania projektov z fondov 

EÚ. Akcie financované z fondov EÚ sa refinancujú a ministerstvo má 120 dní na zaplatenie 

grantu po podaní žiadosti. Preplatenie grantov na rekonštrukciu budovy Perfects  sa omeškalo 

oproti pôvodnému plánu a preto časť prostriedkov ktoré už mali byť preplatené už ku koncu 

roka 2013 boli uhradené až v roku 2014. Pôvodne schválený projekt OPIS sa zrušil v priebehu 

roka 2014 a tiež schválená rekonštrukcia budovy ZŠ Gy. Szabóa sa uskutoční až počas roka 

2015. 

 

 

Zhodnotenie príjmových finančných operácií 

 

        Plán   Skutočnosť % 

- Príjmové finančné operácie  3.443.362 1.843.362 53,5 

 

Plánovaný rozpočet a plnenie jednotlivých príjmových finančných operácií bol 

nasledovný: 

 

- Prevod z rezervného fondu 418.362 418.362 100 

- Z predaja majetkových účastí 225.000 225.000 100 

- Bankový úver  2.600.000 1.200.000 46,1 

 

 Mesto Dunajská Streda si v roku 2014 pôvodne plánovalo prijatie 2 dlhodobých 

úverov. Úver vo výške 1.200.000 Eur na rozvojové aktivity mesta a na obnovu infraštruktúry 

bol prijatý aj čerpaný, ale prijatie úveru na financovanie výstavby nového futbalového 

štadióna bol presunutý na rok 2015 . 
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Zhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu mesta 

 

Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť Národnou radou SR schválená novela 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové 

rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve . Tým sa podstatne zvýšila informačná 

hodnota týchto dokumentov a súčasne sa implementujú základy plánovania výdavkov 

v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávy so 

skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočtoch ciele a monitorovať ich dosahovanie. 

 

V prípade Mesta Dunajská Streda v rozpočte na rok 2014 sme vytvorili 9 programov. 

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu bola nasledovná: 

 

1.   Správa mesta 

2.   Školstvo 

3.   Dlhový program 

4.   Komunikácia a manažment 

5.   Služby k obyvateľstvu 

6.   Životné prostredie 

7.   Bezpečnosť 

8.   Správa verejných priestranstiev 

9.   Dotácie, granty, členské príspevky 
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Podrobné zhodnotenie programov výdavkovej časti rozpočtu 

 

 Plán Skutočnosť % 

1. Správa mesta                    2.036.632                 1.997.640             98 

 

Zámermi a cieľmi tohto programu boly: 
           Cieľová hodnota 

    Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 2014 Plnenie 

k 31.12 

1.1 Správa 

MsÚ 

Kvalitná a efektívna 

samospráva, flexibilne 

reagujúca na potreby 

obyvateľov, podnikateľov 

a návštevníkov mesta 

s maximálnou efektívnosťou a 

transparentnosťou  

 Zabezpečiť efektívne 

a flexibilné riadenie 

Mestského úradu 

 Počet predpokladaných 

porád vedúcich 

pracovníkov MsÚ 

 

min.40 

 

47 

 

 

 Zabezpečiť účinné napĺňanie 

rozhodnutí mestského 

zastupiteľstva 

Percento splnených úloh 

uložených mestským 

zastupiteľstvom 

100% 89,7 % 

 

 

 Promptne reagovať na vývoj 

príjmov rozpočtu mesta 

a prípadné nové nevyhnutné 

požiadavky na výdavky 

Prehodnotenie rozpočtu 

mesta 

2 7 

 

 

 Efektívne vymáhanie 

daňových pohľadávok 

Percento skutočne 

uhradených daní 

z predpisu za rok 

87% 93,8 % 

 

 

 Vybavovanie petícií, 

sťažností a podaní 

v termínoch určených 

zákonom 

Percento vybavených 

sťažností v termíne za 

rok 

100% 50 % 

 

 

Územný rozvoj mesta založený 

na komplexných informáciách 

Zabezpečiť reguláciu 

architektonického 

a územného rozvoja mesta 

Počet schválených zmien 

a doplnkov plánovacích 

dokumentov za rok 

0 0 

 

 

Organizácia a usporiadanie 

územia a architektúry s dôrazom 

na trvalo udržateľný rozvoj 

mesta 

Zabezpečiť urbanistický 

rozvoj v súlade so záujmami 

mesta a potrebami 

obyvateľov 

Počet poskytnutých 

informácií za rok 

 

  130 

 

128 

1.2 SSÚ  Kvalifikovaná realizácia 

preneseného výkonu štátnej 

správy na úseku územného 

plánovania a stavebnom 

poriadku 

 Zabezpečiť promptnú 

realizáciu preneseného 

výkonu štátnej správy na 

úseku územného plánovania 

a stavebnom poriadku 

 Počet podaní na SSÚ za 

kalendárny rok 

 

1600 

 

1634 

    Počet vybavených 

podaní na SSÚ za 

kalendárny rok 

 

 1800 

 

1281 

1.3 ŠFRB Kvalifikovaná realizácia 

prenesených kompetencií 

 Zabezpečiť promptnú 

realizáciu preneseného 

výkonu štátnej správy - 

ŠFRB 

 Počet vybavených 

žiadostí ŠFRB 

 

  175 

 

30 

 

 

 Zvýšiť informovanosť 

obyvateľov o možnosti 

získania vlastného bývania 

Počet občanov, ktorým 

bola poskytnutá 

informácia za rok 

 

  300 

 

140 
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1.4 Obecný 

školský 

úrad 

Efektívne fungovanie škôl a 

školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta 

Zvýšiť počet stretnutí s 

riaditeľmi škôl a školských 

zariadení,  zabezpečiť 

promptnú realizáciu 

preneseného výkonu štátnej 

správy 

Počet stretnutí s 

riaditeľmi za rok 

12 12 

 

 

 

 

 

Program správa mesta sa delí na nasledovné podprogramy: 

 

 Plán                           Skutočnosť                %         

1.1 -  Správa MsÚ 1.890.058 1.870.599 99 

1.2 - Spoločný stavebný úrad 155.652 156.632 101 

1.3 - Štátny fond rozvoja bývania 30.713  29.211 95 

1.4 - Obecný školský úrad  43.225  42.906 99 

 

 

1.1  Správa MsÚ  

Na správu Mestského úradu bol schválený rozpočet v sume 1.890.058 ,- Eur. 

V skutočnosti sa čerpala suma 1.870.599 Eur čo je 99 %-né čerpanie.  Podrobné čerpanie 

výdavkov tohto programu je nasledovný:     

 

 Plán                          Skutočnosť                    % 

- Správa  MsÚ  1.890.058 1.870.599 99 

 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 884.980 883.069 99 

- Poistné a príspevok do poisťovní 309.058 302.435 98 

- Energie 369.649 369.464 100   

- Materiál 62.250 56.941 92 

- Kapitálové výdavky  49.222 47.476 97 

- Služby 498.018 494.736 99 

- Projekty  9.400 9.396 100 

- Náhrady škody 16.030 16.029 100 

 

 

Hlavným cieľom podprogramu je zabezpečenie kvalitnej a efektívnej samosprávy, 

flexibilne reagujúcej na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta 

s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou Mestského úradu. Za tým účelom bola 

v roku 2010 vytvorená aj kancelária prvého kontaktu, ktorá  bola uvedená do prevádzky dňa 

18. februára  so zámerom zvyšovania efektivity komunikácie s občanmi a promptnejšiemu 

vybaveniu ich záležitostí. Službu zabezpečujú odborní referenti jednotlivých odborov. Hlavný 

informačný pult slúži aj ako podateľňa.  Mestský úrad v kancelárii prvého kontaktu poskytuje 

k priamemu vybaveniu nasledovné služby: 
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Na úseku sociálnych služieb 

- podanie žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku (hmotná núdza, 

sociálna pomoc, narodenie dieťaťa) 

- podanie žiadosti o pridelení nájomného bytu 

- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu a školské potreby 

- podanie žiadosti o ubytovanie občanov v Zariadení pre seniorov 

- vybavenie stránok, poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorej osobitným príjemcom 

je mesto 

- komplexné sociálne poradenstvo  

- poradenstvo v oblasti opatrovateľskej služby 

 

Evidencia obyvateľstva 

- prihlásenie na trvalý pobyt a prechodný pobyt 

- odhlásenie do zahraničia 

- zmena pobytu na území mesta 

- potvrdenie o trvalom pobyte 

- potvrdenie o spolubývajúcich 

- potvrdenie o spoločnom trvalom pobyte 

- zrušenie trvalého pobytu podľa § 7 zákona č. 253/1998 Z.z. 

- vydanie kariet pre občanov v zóne parkovania na území mesta 

- voličské a hlasovacie preukazy 

 

Evidencie majetku, daní a podnikania  

- prihlásenie a odhlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady 

- podanie žiadosti o zníženie poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- podanie daňového priznania dane z nehnuteľnosti 

- podanie žiadosti o oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľnosti 

- vydanie potvrdenia o zaplatení dane z nehnuteľnosti 

- vydanie registračnej známky na psa 

- prihlásenie a odhlásenie dane:  

                        za psa 

                        za ubytovanie 

                        za predajné automaty 

                        za nevýherné hracie prístroje 

V kancelárii prvého kontaktu okrem uvedených ponúka svoje služby aj Matričný úrad, 

overujú sa tu aj podpisy a listiny a  pokladňa prijíma priame platby na úseku: 

- výber daní a poplatkov 

- zaplatenie stravného a školného pre materské škôlky 

- zaplatenie nájomného a ostatných služieb pre obyvateľov sociálnych bytov 

- zaplatenie nájomného pre obyvateľov nájomných bytov 

- zaplatenie rybárskeho poplatku  
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Za účelom efektívneho a flexibilného  riadenia Mestského úradu v pravidelných 

intervaloch sa konajú porady vedúcich zamestnancov, v rámci ktorých sa určia úlohy pre 

jednotlivé odbory, ktoré sú  sledované a vyhodnocované. V roku 2014 sa ich konalo 47. 

Úlohou Mestského úradu je aj účinné zabezpečovanie napĺňania rozhodnutí - uznesení 

mestského zastupiteľstva. V sledovanom období sa konalo 13 zasadnutí (vrátane slávnostného 

zasadnutia z príležitosti slávnostného odovzdania ocenení) z toho v VI. Volebnom období 11 

a VII. Volebnom období 2 zasadnutia vrátane ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. Za 

sledované obdobie mestské zastupiteľstvo prijalo 171 uznesení, z toho počet uznesení ktorých 

plnenie bolo potrebné zabezpečiť je 97. 

Z objektívnych dôvodov plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

sa podarilo zabezpečiť na 89,7 %. 

Počas roka Mestský úrad promptne reagoval na vývoj príjmov rozpočtu mesta 

a prípadné nové nevyhnutné požiadavky na výdavky, preto rozpočet mesta bol 7-krát 

novelizovaný. 

Percento skutočne uhradených daní z predpisu sme splnili vysoko nad cieľovou 

hodnotou, treba však pripomenúť, že najnižšie plnenie sme zaznamenali pri dani 

z nehnuteľnosti.  

V roku 2014 mesto obdržalo 6 sťažností, z ktorých zákonom stanovenom termíne do 

60 dní boli vybavené 3 sťažnosti. V troch prípadoch bol prekročený termín na vybavenie, 

z toho v jednom prípade o 12 dní, v druhom o 9 dní v tretom o 7 dní. 

 

 

1.2  Spoločný stavebný úrad 

Na spoločný stavebný úrad bol schválený rozpočet vo výške 155.652,- Eur 

v skutočnosti sa čerpalo   156.632,41 Eur, čo predstavuje 101 %-né čerpanie.  Podrobné 

čerpanie výdavkov tohto podprogramu je  nasledovné: 

 

 Plán                       Skutočnosť              % 

- Spoločný stavebný úrad 155.652 156.632,41 101 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 90.228 90.268,50 100 

- Poistné a príspevok do poisťovní   31.580 31.977,49 101 

- Tovary  4.528 2.264,47 50 

- Služby 23.116 25.294,46 109 

- Energia   5.400 6.028,49  112 

 

Spoločný stavebný úrad bol zriadený na základe Zmluvy o zriadení spoločného 

stavebného úradu, zo dňa 22.12.2009, predovšetkým za účelom zabezpečenia výkonu štátnej 

správy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
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neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení 

neskorších predpisov. Hlavnou úlohou SSÚ je odborná príprava podkladov na rozhodovaciu 

činnosť starostov obcí / primátorom na úseku stavebného konania. Financovanie SSÚ je 

riadená na báze združenia finančných prostriedkov. Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu. Okrem dotácie členské 

obce prispievajú na činnosť SSÚ, v roku 2014 to bola  čiastka 2, Eur za jednu osobu majúcu 

trvalé bydlisko v danej obci k 01.01.2014. V priebehu roka niektoré členské obce 

nepristupovali k tomuto projektu zodpovedne a neuhrádzali svoje záväzky, respektíve ich 

uhrádzali neskoro na základe výzvy. Mesto Dunajská Streda muselo zabezpečiť činnosť úradu 

presunmi zo svojich zdrojov. Obciam ktoré vytvárali nedoplatky bola pozastavená služba zo 

strany úradu. Ku koncu roka po pozastavení služieb pre neplatičov sa finančná disciplína 

výrazne zlepšila a dlhujúce obce svoje nedoplatky uhradili. 

Môžeme konštatovať, že došlo k miernemu prekročeniu limitov výdavkov na rok 

2014. V zmysle dodatku k zriaďovateľskej zmluve, ktoré umožňuje Mestu Dunajská Streda 

účtovať do nákladov SSÚ aj náklady mesta na administratívu /finančné účtovníctvo, mzdové 

účtovníctvo, fakturácia, IT/, v roku 2014 vyčíslené a zaúčtované vo výške 9.000,- Eur. 

Na Spoločný stavebný úrad v Dunajskej Strede bolo zaevidovaných v roku 2014 

celkom 1581 podaní / o 53 menej ako v roku 2013/ z ktorých bolo vytvorených 1219 spisov / 

o 105 menej ako v roku 2013/. Pracovníci SSÚ spracovali a uzavreli 1184 spisov. 

Na SSÚ pracovalo v roku 2014 celkom 8 osôb / 6 odborných referentov 

a 1 administratívna sila a vedúci oddelenia/. Oproti roku 2013 je to nezmenený počet 

zamestnancov. 

 

 

1.3 Štátny fond rozvoja bývania 

 

Na štátny fond rozvoja bývania sa rozpočtovali výdavky v sume 30.713,- Eur 

v skutočnosti sa čerpalo 29.211,42 Eur, čo je 95,1 %-né čerpanie. Podrobný rozpis nákladov 

je nasledovný: 

 Plán           Skutočnosť % 

Štátny fond rozvoja bývania  30.713 29.211,42 95 

- Mzdy, platy, služobné príjmy  21.970 20.305,40 92 

- Poistné a prísp. do poisťovní  7.500 6.771,95 90 

- Tovary  123 122,41 99 

- Služby  1.120 2.011,66 179 

 

 Dňom 1.1.2014 došlo k úplnej zmene zákona o poskytnutí podpory z prostriedkov štátneho 

fondu rozvoja bývania. Nový zákon bol zverejnený pod číslom 150/2013 Z.z. v zmysle ktorého si 

môžu tento úver požiadať len žiadatelia manželia, vekovo do 35 rokov. 

 

Môžeme konštatovať, že sa značne znížil počet žiadostí fyzických osôb, ale na druhej 

strane sa veľmi mierne zvýšil počet žiadostí právnických osôb o obnovu bytových budov. 

V roku 2014 na agende ŠFRB sme prijali v celku 30 žiadostí / o 134 menej ako v roku 2013/, 

z toho 12 od fyzických osôb na výstavbu / o 135 menej ako v roku 2013/, resp. kúpu bytu 
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v bytovom dome, prípadne v rodinnom dome. Zvyšných 18 podaní sme obdržali od 

právnických osôb, t.j. od obcí na kúpu či výstavbu nájomných bytov. Na štátnom fonde 

rozvoja bývania v roku 2014 pracovali 2 odborné referentky podobne ako v roku 2013. 

            

 

1.4 Obecný školský úrad    

 

Výška rozpočtu na obecný školský úrad činil 43.225,- Eur skutočné čerpanie 

predstavovalo 42.906,90 Eur, čo je 99,3 %-né čerpanie. Rozpis nákladov je nasledovný: 

 

 Plán                      Skutočnosť                  % 

Obecný školský úrad  43.225 42.906,90 99 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 31.000 31.000,00 100 

- Poistné a príspevok do poisťovní  11.000 10.987,30 99 

- Služby   1.225  919,60  75 

 

Obecný školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 

a poskytuje odbornú, metodickú a poradenskú činnosť pre školy a školské zariadenia. Dvaja 

zamestnanci poskytovali odbornú a metodickú pomoc školám a školským zariadeniam, 

kontrolovali dodržiavanie všeobecne právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

V sledovanom období sa uskutočnilo 12 pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských 

zariadení, ďalšie pracovné stretnutia sa uskutočnili s vedúcimi školských jedální pri 

materských školách a podľa potreby s odbornými zamestnancami školstva príslušného 

obvodného úradu. 

Školský úrad je organizačnou zložkou Mestského úradu v Dunajskej Strede. V zmysle 

platnej legislatívy štát poskytuje finančné prostriedky pre školské úrady na mzdy, odvody do 

poistných fondov a na činnosť ako úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej 

správy v školstve. Finančné prostriedky na činnosť školského úradu sa poskytovali mestu 

z Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom krajského školského 

úradu. 
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                                                                     Rozpočet Čerpanie % 

2. Školstvo 7.345.758 7.033.545 96 

 

Zámerom a cieľom tohto programu je: 

 
    

      Cieľová hodnota 

 

 
Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 

2014 Plnenie 

k 31.12 

2.1 MŠ Nám. 

priateľstva 

Moderné materské 

školy rešpektujúce 

individuá a záujmy 

rodičov 

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky 

predškolskej výchovy v meste 

Počet detí navštevujúcich MŠ a 

počet detí pripadajúcich na 

jedného pedagogického 

zamestnanca  

130/11 130/11 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

40 44 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  130 130 

      Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-

emociálnej, percentuálno – 

motorickej oblasti, rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a 

začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie 

spolupráce s rodičmi, zvýšenie 

pohybovej a relaxačnej aktivity  

Stále aktivity v MŠ, účasť na 

aktivitách, výletoch, Akcie s 

rodičmi 

12 12 

       

2.2 MŠ 

Nám.SNP 

Moderné materské 

školy rešpektujúce 

individuá a záujmy 

rodičov 

Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ a 

počet detí pripadajúcich na 

jedného pedagogického 

zamestnanca  

80/10 80/10 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

20 21 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  80 80 

      Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-

emociálnej, percentuálno – 

motorickej oblasti, rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a 

začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie 

spolupráce s rodičmi, zvýšenie 

pohybovej a relaxačnej aktivity  

Stále aktivity v MŠ, účasť na 

aktivitách, výletoch, Akcie s 

rodičmi 

12 12 

2.3 MŠ Rybný 

trh 

Moderné materské 

školy rešpektujúce 

individuá a záujmy 

rodičov 

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky 

predškolskej výchovy v meste 

Počet detí navštevujúcich MŠ a 

počet detí pripadajúcich na 

jedného pedagogického 

zamestnanca  

130/11 130/11 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

35 47 
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      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  130 130 

      Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-

emociálnej, percentuálno – 

motorickej oblasti, rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a 

začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie 

spolupráce s rodičmi, zvýšenie 

pohybovej a relaxačnej aktivity  

Stále aktivity v MŠ, účasť na 

aktivitách, výletoch, Akcie s 

rodičmi 

14 splnené 

        

2.4 MŠ 

Jesenského 

Moderné materské 

školy rešpektujúce 

individuá a záujmy 

rodičov 

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky 

predškolskej výchovy v meste 

Počet detí navštevujúcich MŠ a 

počet detí pripadajúcich na 

jedného pedagogického 

zamestnanca  

92/9 93/9 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

30 34 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  92 93 

      Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-

emociálnej, percentuálno – 

motorickej oblasti, rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a 

začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie 

spolupráce s rodičmi, zvýšenie 

pohybovej a relaxačnej aktivity  

Stále aktivity v MŠ, účasť na 

aktivitách, výletoch, Akcie s 

rodičmi 

12 splnené 

       

2.5 MŠ 

Komenské

ho 

Moderné materské 

školy rešpektujúce 

individuá a záujmy 

rodičov 

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky 

predškolskej výchovy v meste 

Počet detí navštevujúcich MŠ a 

počet detí pripadajúcich na 

jedného pedagogického 

zamestnanca  

95/12 89/11 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

30 41 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  95 89 

      Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-

emociálnej, percentuálno – 

motorickej oblasti, rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a 

začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie 

spolupráce s rodičmi, zvýšenie 

pohybovej a relaxačnej aktivity  

Stále aktivity v MŠ, účasť na 

aktivitách, výletoch, Akcie s 

rodičmi 

14 splnené 

2.6 MŠ 

Októbrová 

Moderné materské 

školy rešpektujúce 

individuá a záujmy 

rodičov 

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky 

predškolskej výchovy v meste 

Počet detí navštevujúcich MŠ a 

počet detí pripadajúcich na 

jedného pedagogického 

zamestnanca  

90/11 71/12 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

20 22 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  90 69 
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      Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-

emociálnej, percentuálno – 

motorickej oblasti, rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a 

začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie 

spolupráce s rodičmi, zvýšenie 

pohybovej a relaxačnej aktivity  

Stále aktivity v MŠ, účasť na 

aktivitách, výletoch, Akcie s 

rodičmi 

12 splnené 

        

2.7 MŠ Eleka 

Benedeka 

Moderné materské 

školy rešpektujúce 

individuá a záujmy 

rodičov 

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky 

predškolskej výchovy v meste 

Počet detí navštevujúcich MŠ a 

počet detí pripadajúcich na 

jedného pedagogického 

zamestnanca  

59/10 62/10 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

15 22 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  59 62 

      Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-

emociálnej, percentuálno – 

motorickej oblasti, rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a 

začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie 

spolupráce s rodičmi, zvýšenie 

pohybovej a relaxačnej aktivity  

Stále aktivity v MŠ, účasť na 

aktivitách, výletoch, Akcie s 

rodičmi 

14 splnené 

        

2.8 MŠ 

Ružový 

háj 

Moderné materské 

školy rešpektujúce 

individuá a záujmy 

rodičov 

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky 

predškolskej výchovy v meste 

Počet detí navštevujúcich MŠ a 

počet detí pripadajúcich na 

jedného pedagogického 

zamestnanca  

59/10 61/10 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

15 21 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  59 59 

      Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-

emociálnej, percentuálno – 

motorickej oblasti, rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a 

začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie 

spolupráce s rodičmi, zvýšenie 

pohybovej a relaxačnej aktivity  

Stále aktivity v MŠ, účasť na 

aktivitách, výletoch, Akcie s 

rodičmi 

12 splnené 

2.9 MŠ 

Széchenyi

ho 

Moderné materské 

školy rešpektujúce 

individuá a záujmy 

rodičov 

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky 

predškolskej výchovy v meste 

Počet detí navštevujúcich MŠ a 

počet detí pripadajúcich na 

jedného pedagogického 

zamestnanca  

64/10 71/12 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

22 17 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  64 68 
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      Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-

emociálnej, percentuálno – 

motorickej oblasti, rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a 

začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie 

spolupráce s rodičmi, zvýšenie 

pohybovej a relaxačnej aktivity  

Stále aktivity v MŠ, účasť na 

aktivitách, výletoch, Akcie s 

rodičmi 

12 splnené 

       

2.10  ZŠ Szabóa Moderné školy 

rešpektujúce potreby, 

záujmy a slobodné 

rozhodnutia žiakov 

Zabezpečiť efektívnosť základného 

školstva v meste 

Počet žiakov navštevujúcich 

ZŠ  a počet detí pripadajúcich 

na jedného pedagogického 

zamestnanca 

650/14 

 

632 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací proces v ZŠ 

Počet detí prijatých do 1. 

ročníka 

66 63 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  žiakov v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí  vZŠ  300 293 

    Vytvárať podmienky 

na zabezpečenie 

kvalitného 

vzdelávacieho 

procesu a voľno-

časových aktivít. 

Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť 

deťom zmysluplné a tvorivé 

využívanie času mimo vyučovania 

Počet oddelení ŠKD a počet 

detí v ŠKD 

11/220 8/197 

        

2.11 ZUŠ Moderné školy 

rešpektujúce potreby, 

záujmy a slobodné 

rozhodnutia žiakov 

Zabezpečiť podmienky pre voľno 

časové aktivity  detí a žiakov, 

rozvíjať talentové zručnosti detí a 

mládeže v hudobnej, tanečnej a 

výtvarnej výchove. 

Počet žiakov ZUŠ 600 624 

        Počet vyučovaných 

umeleckých odborov 

4 4 

        

2.12 CVČ Moderné školy 

rešpektujúce potreby, 

záujmy a slobodné 

rozhodnutia žiakov 

Zabezpečiť podmienky pre voľno 

časové aktivity  detí a žiakov 

Počet detí a žiakov 

navštevujúcich záujmové 

útvary v CVČ 

430 z 

DS 

412 z DS 

        Počet záujmových útvarov v 

CVČ 

10 
rôznych 

splnené 

        

2.13 Správa 

sociálnych 

zariadení 

Účinná sociálna sieť 

pre všetky 

znevýhodnené 

skupiny. 

Adresne orientovanou sociálnou 

politikou optimalizovať spektrum 

poskytovaných sociálnych služieb v 

meste 

Počet poberateľov   

      Zabezpečiť stravovanie pre 

osamelých občanov v meste 

Počet občanov využívajúcich 

stravovanie za rok 

  

  Aktívny pracovný 

život rodičov 

najmladších 

obyvateľov mesta 

Zvýšiť šance mladých rodičov 

uplatniť sa na trhu práce 

Priemerný ročný počet 

umiestnených detí v jasliach  

  

  Komplexná 

starostlivosť o 

odkázaných 

Zabezpečiť dennú starostlivosť o 

zdravotne ťažko postihnutých 

Počet klientov služby   
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2.14 Cirkevná 

ZŠ 

Vytvárať podmienky 

na zabezpečenie 

kvalitného 

vzdelávacieho 

procesu a voľno-

časových aktivít. 

Zabezpečiť podmienky pre voľno 

časové aktivity  detí 

Počet detí v ŠKD 25 25 

2.15 ZŠ 

Kodálya 

Moderné školy 

rešpektujúce potreby, 

záujmy a slobodné 

rozhodnutia žiakov 

Zabezpečiť efektívnosť základného 

školstva v meste 

Počet žiakov navštevujúcich 

ZŠ  a počet detí pripadajúcich 

na jedného pedagogického 

zamestnanca 

435/14 390 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací proces v ZŠ 

Počet detí prijatých do 1. 

ročníka 

66 40 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  žiakov v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí  vZŠ  230 158 

    Vytvárať podmienky 

na zabezpečenie 

kvalitného 

vzdelávacieho 

procesu a voľno-

časových aktivít. 

Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť 

deťom zmysluplné a tvorivé 

využívanie času mimo vyučovania 

Počet oddelení ŠKD a počet 

detí v ŠKD 

10/190 8/144 

        

2.16 ZŠ 

Vámbéryh

o 

Moderné školy 

rešpektujúce potreby, 

záujmy a slobodné 

rozhodnutia žiakov 

Zabezpečiť efektívnosť základného 

školstva v meste 

Počet žiakov navštevujúcich 

ZŠ  a počet detí pripadajúcich 

na jedného pedagogického 

zamestnanca 

620/14 642 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací proces v ZŠ 

Počet detí prijatých do 1. 

ročníka 

66 62 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  žiakov v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí  v 

ZŠ  

400 352 

    Vytvárať podmienky 

na zabezpečenie 

kvalitného 

vzdelávacieho 

procesu a voľno-

časových aktivít. 

Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť 

deťom zmysluplné a tvorivé 

využívanie času mimo vyučovania 

Počet oddelení ŠKD a počet 

detí v ŠKD 

14/295 13/276 

        

2.17 ZŠ 

Jilemnické

ho 

Moderné školy rešpektujúce 

potreby, záujmy a slobodné 

rozhodnutia žiakov 

Zabezpečiť efektívnosť 

základného školstva v meste 

Počet žiakov navštevujúcich 

ZŠ  a počet detí pripadajúcich 

na jedného pedagogického 

zamestnanca 

620/16 635 

      Zabezpečiť kvalitný 

výchovno-vzdelávací proces 

v ZŠ 

Počet detí prijatých do 1. 

ročníka 

66 76 

      Zabezpečiť  dostupné a 

kvalitné stravovanie  žiakov 

v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí  v 

ZŠ  

400 326 

    Vytvárať podmienky na 

zabezpečenie kvalitného 

vzdelávacieho procesu a 

voľno-časových aktivít. 

Rozmanitosťou aktivít 

zabezpečiť deťom 

zmysluplné a tvorivé 

využívanie času mimo 

vyučovania 

Počet oddelení ŠKD a počet 

detí v ŠKD 

13/335 11/308 

2.18 ZŠ 

Smetanov 

háj 

Moderné školy rešpektujúce 

potreby, záujmy a slobodné 

rozhodnutia žiakov 

Zabezpečiť efektívnosť 

základného školstva v meste 

Počet žiakov navštevujúcich 

ZŠ  a počet detí pripadajúcich 

na jedného pedagogického 

zamestnanca 

185/14 192 

      Zabezpečiť kvalitný 

výchovno-vzdelávací proces 

v ZŠ 

Počet detí prijatých do 1. 

ročníka 

22 26 
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      Zabezpečiť  dostupné a 

kvalitné stravovanie  žiakov 

v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí  v 

ZŠ  

90 66 

    Vytvárať podmienky na 

zabezpečenie kvalitného 

vzdelávacieho procesu a 

voľno-časových aktivít. 

Rozmanitosťou aktivít 

zabezpečiť deťom 

zmysluplné a tvorivé 

využívanie času mimo 

vyučovania 

Počet oddelení ŠKD a počet 

detí v ŠKD 

3/60 2/50 

 

Program predstavuje činnosť základných škôl, školských zariadení a materských škôl 

v zriaďovateľskej spôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné 

umelecké vzdelávanie, školské kluby, voľnočasové aktivity detí a mládeže a správa 

sociálnych zariadení. V programe je  zahrnuté aj zákonom stanovené financovanie neštátnych 

školských zariadení na území mesta. 

 Finančné prostriedky na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu 

v meste poskytuje obvodný úrad odbor školstva mestu formou dotácie na prenesený výkon 

štátnej správy v oblasti školstva /dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné náklady, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na 

osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním 

záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu a pod./ 

Financie , ktoré sú prideľované zriaďovateľom škôl v rámci prenesených kompetencií, sú 

účelovo viazané a sú založené na normatívne určených finančných príspevkoch pre jednotlivé 

školy /závisia od počtu žiakov a od normatívov na žiaka podľa kategórií škôl/. Normatívy 

zohľadňujú rozličnú personálnu a ekonomickú náročnosť, klimatické podmienky v mieste 

školy a pri základných školách aj ich veľkosť. Normatív určuje ročný príspevok na žiaka 

zložený zo mzdového a prevádzkového normatívu. Zriaďovateľ má možnosť upraviť objem 

prostriedkov pre jednotlivé školy a školské zariadenia a prispôsobiť sa tak ich konkrétnym 

podmienkam a potrebám. 

Školské zariadenia, materské školy a základné umelecké školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta sú financované z mestského rozpočtu, a to z výnosu dane z príjmov, ktoré 

mesto dostáva zo štátneho rozpočtu cez Daňový úrad. Z týchto prostriedkov mesto uhrádza 

dotácie aj pre zariadenia na území mesta, ktorých zriaďovateľom je cirkev a iní neštátni 

zriaďovatelia.  

Od školského roku 2103/14 sa Materská škola – Óvoda, Nám. Priateľstva 2137/27 

zapojila do národného projektu pod názvom Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnej 

stupni školskej sústavy, ktorého cieľom je podpora inkluzívneho prostredia v MŠ s cieľom 

zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho 

školstva. 

Na tento projekt nadväzuje zapojenie od školského roku 2014/15 dvoch základných 

škôl /Základná škola Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola a Základná škola 

Smetanov háj/ do projektu PRINED /Národný projekt Inkluzívnej Edukácie/ s cieľom 

zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im 

popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež 
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sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého 

hľadiska. Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí 

z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. 

 

                                                 Rozpočet Čerpanie % 

Školstvo 7.345.758 7.033.545 95,7 

2.1 -2.9 Materské školy 1.528.600 1.446.467 94,6 

2.10 ZŠ Gyulu Szabóa 1.341.499 1.154.580 86,1 

2.11 Základná umelecká škola 440.100 440.182 100,0 

2.12 Centrá voľného času  84.371 84.866 100,5 

2.13 Správa sociálnych zariadení 207.810 180.167 86,7 

2.14 Cirkevná škola 6.630 6.630 100,0 

2.15 ZŠ Zoltána Kodálya 925.219 925.379 100,0 

2.16 ZŠ Ármina Vámberyho 1.166.545 1.160.973 99,5 

2.17 ZŠ Jilemnického 1.142.235 1.140.791 99,9 

2.18 ZŠ Smetanov háj 470.120 460.878 98,0 

2.19 CVČ s právnou subj. 32.629 32.623 100,0 

 

 

Materské školy 

Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov. 

Absolvovanie predškolskej prípravy nie je povinné. Cieľom zriaďovateľa je poskytovať 

služby materskej školy všetkým deťom a ich rodičom, ktorí o ne požiadajú, s uprednostnením 

detí s trvalým pobytom v meste. Zabezpečenie stanoveného cieľa sa realizuje prostredníctvom 

kvalifikovaného personálu a zabezpečenia prevádzkových nákladov. 

Spokojnosť rodičov detí so službami materskej školy vo veľkej miere závisí aj od 

kvality školského stravovania. Vedenie materských škôl sleduje kvalitu týchto služieb. 

V sledovanom období neboli zaznamenané žiadne závažné nedostatky či nespokojnosť so 

stravovaním. Školské jedálne materských škôl pokračovali v dvoch školských programoch: 

Školský mliečny program a Školské ovocie. 

Kultúrno-spoločenské a športové aktivity materskej školy a rodiny tvoria 

neoddeliteľnú súčasť edukácie v materskej škole. Podporujú celostný rozvoj osobnosti 

dieťaťa. Stávajú sa tradíciou a vypovedajú o hodnotovej profilácii materskej školy. Aktivity 

poskytujú bohaté možnosti na podnecovanie osobnostného rozvoja dieťaťa . 

Materské školy sú financované v rámci originálnych kompetencií mesta. 

V sledovanom období materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevovalo 787 

detí o 28 viac ako v roku 2013. Rozpočtové financie oproti minulému roku boli vyššie, je to 

spôsobené so  zvýšením podielových daní a zmien vo financovaní škôl a školských zariadení.  
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Z čerpania rozpočtu materských škôl vyplýva, že kapacitne sú naplnené, rozdiely sa 

javia v rozpočtových nákladoch na jedno dieťa vzhľadom na rôznu energetickú náročnosť, 

ktorá sa prejaví v čerpané rozpočtu. 

 

                                               Rozpočet Čerpanie                    % 

2.1 MŠ Námestie Priateľstva  253.500 238.540 94,1 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 142.000 134.707 94,9 

- Poistné a príspevok do poisťovní  57.000 51.985 91,2 

- Tovary 4.000 3.230  80,8 

- Služby 5.500 4.930 89,6 

- Energia 45.000 43.687 97,1 

 

Druhá najväčšia materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vykazuje 

najväčšiu migráciu v počte detí, v porovnaní s uplynulým rokom vykazuje zvýšenie počtu detí 

o 9. Každé zapísané dieťa využívalo služby školského stravovania. Počet detí navštevujúcich 

MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky je 30.V materskej škole sa za 

kalendárny rok 2014 uskutočnilo 21 výletov a akcií /športové hry, uskutočnili sa spoločenské 

akcie s rodičmi detí, zrealizovala sa spolupráca s Mestskou políciou, uskutočnil sa deň 

otvorených dverí, tekvicový festival, Mikuláš, Vianočné posedenie, vystúpenie detí – 

Vianočný pozdrav – pred MsKS. 

 

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón a uskutočnila sa výmena piesku 

a dosiek okolo pieskovísk. Z položky tovary sa financovali čistiace potreby a kancelársky 

materiál, vyplácali sa faktúry na nákup potravín v školskej jedálni a na nákupy drobných 

výdavkov materská škola dostávala mesačne 80 Eur. 

 

 

2.2 MŠ Námestie SNP 162.500 151.764 93,4 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 90.000 87.858 97,6 

- Poistné a príspevok do poisťovní  32.000 30.365 94,9 

- Tovary 2.500 2.140 85,6 

- Služby  4.000 2.446  61,2     

- Energia 34.000 28.953 85,2 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy k 31.12.2014 v porovnaní s počtom detí 

k 15.9.2013 je vyšší o 8, každé zapísané dieťa využívalo služby školského stravovania. 

Materská škola kladie veľký dôraz na deti navštevujúce materskú školu pred začatím povinnej 

školskej dochádzky, ich počet sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil. V sledovanom 

období sa uskutočnil stimulačný program pre predškolákov s vynikajúcimi výsledkami, 

o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa zákonní zástupcovia nepodali 

žiadosť. 

V materskej škole sa za kalendárny rok 2014 uskutočnilo 22 výletov a akcií /návštevy 

bábkových a divadelných predstavení, športové hry, sadenie kríkov z príležitosti Dňa zeme, 
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uskutočnili sa spoločné akcie s rodičmi detí, zrealizovala sa spolupráca s Mestskou políciou, 

uskutočnil sa deň otvorených dverí/ 

  

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón, uskutočnila sa výmena piesku 

a dosiek okolo pieskovísk, výmena obkladov a zasklenie okien. Z položky Tovary sa 

financovali čistiace potreby a kancelársky materiál, vyplácali sa faktúry na nákup potravín 

v školskej jedálni, na nákup drobných výdavkov materská škola mesačne dostávala 49,- Eur, 

zrealizovala sa izolácia stropu a následne sa vymaľovala jedáleň a kuchyňa, uskutočnil sa aj 

nákup novej bielej techniky. 

 

2.3 MŠ Rybný Trh 260.500 253.375 97,3 

- Mzdy, platy, služobné príjmy  145.000 143.751 99,1 

- Poistné a príspevok do poisťovní  51.000 49.964 98,0 

- Tovary 4.000 3.650 91,3 

- Služby 5.500 4.637 84,3 

- Energia 55.000 51.371 93,4 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy k 31.12.2014 v porovnaní s počtom detí 

k 15.9.2013 sa zvýšil o 4 detí, každé z nich využívalo služby školského stravovania. Počet 

detí navštevujúcich materskú školu pred začatím školskej dochádzky je ustálený. 

V materskej škole sa kladie veľký dôraz na spoločenské akcie s rodičmi, za kalendárny 

rok 2014 sa uskutočnilo 5 hudobných a bábkových predstavení pre deti, športové dni, sadenie 

stromčekov a kríkov z príležitosti Dňa zeme, uskutočnili sa spoločenské akcie s rodičmi detí, 

zrealizovala sa spolupráca s Mestskou políciou, uskutočnil sa deň otvorených dverí, tekvicový 

festival, Mikuláš, Vianočné posedenie, vystúpenie detí – Vianočný pozdrav – pred MsKS. 

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón, uskutočnila sa výmena piesku 

a dosiek okolo pieskovísk. Z položky Tovary sa financovali čistiace potreby a kancelársky 

materiál, vyplácali sa faktúry na nákup potravín v školskej jedálni, na nákup drobných 

výdavkov materská škola dostávala mesačne 80,- Eur, zrealizovala sa izolácia stropu 

a následné vymaľovanie jedálne a kuchyne a uskutočnil sa aj nákup bielej techniky.  

 

 

2.4 MŠ Jesenského 177.500 168.122 94,7 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 106.000 104.401 98,5 

- Poistné a príspevok do poisťovní   37.000 36.080 97,5 

- Tovary   3.500  2.946   84,2 

- Služby 4.000 3.405 85,1 

- Energia 27.000 21.288 78,8 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy je 93, každé z nich využívalo služby 

školského stravovania. Od nového školského roku očakávame zvýšený počet detí z dôvodu 

vykonanie prestavby. 

Počet detí navštevujúcich materskú školu pred začatím povinnej školskej dochádzky je 

za posledné roky ustálený. V materskej škole sa kladie veľký dôraz na spoločné akcie 

s rodičmi, za kalendárny rok 2014 sa uskutočnili hudobné a bábkové predstavenia, športové 
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dni, zrealizovala sa spolupráca s Mestskou políciou, tekvicový festival, Mikuláš, Vianočné 

posedenie, vystúpenie detí – Vianočný pozdrav – pred MsKS.  

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón, uskutočnila sa výmena piesku 

a dosiek okolo pieskovísk a vyplatila sa faktúra za opravu plynového kotla a nákup novej 

bielej techniky. Z položky tovary sa financovali čistiace potreby a kancelársky materiál, 

vyplácali sa faktúry na nákup potravín v školskej jedálni, na nákup drobných výdavkov 

dostávala materská škola mesačne 58,- Eur, zrealizovala sa výmena umývadiel. 

 

 

2.5 MŠ Komenského 171.000 166.835 97,6 

- Mzdy, platy, služobné príjmy  97.000 95.741 98,7 

- Poistné a príspevok do poisťovní 34.000 33.067  97,3 

- Tovary 3.000 2.620 87,3 

- Služby  4.500  3.798 84,4 

- Energia 32.500 31.607 97,3 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy bolo 89 o tri menej ako v predchádzajúcom 

roku, každé z nich využívalo služby školského stravovania. 

V materskej škole sa kladie veľký dôraz na spoločné akcie s rodičmi, za sledované 

obdobie sa uskutočnili hudobné a bábkové predstavenia, stretnutie so spisovateľom, výlety 

pre deti, zrealizovala sa spolupráca s Mestskou políciou, stretnutie s kynológmi, tekvicový 

festival, Mikuláš, Vianočné posedenie, vystúpenie detí – Vianočný pozdrav – pred kultúrnym 

strediskom. 

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón, uskutočnila sa výmena piesku 

a dosiek okolo pieskovísk, oprava prístrešku na dvore materskej školy a opravili sa detské 

hračky. Z položky Tovary sa financovali čistiace potreby a kancelársky materiál, vyplácali sa 

faktúry na nákup potravín v školskej jedálni, na nákup drobných výdavkov materská škola 

dostávala mesačne 49,- Eur. 

 

 

2.6 MŠ Októbrová  147.100 131.687 89,5 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 70.000 67.825 96,9 

- Poistné a príspevok do poisťovní 25.000 23.716 94,9 

- Tovary 5.000 4.367 87,4 

- Služby 14.100 12.201 86,5 

-    Energia  33.000 23.575 71,4 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy k 31.12.2014 v porovnaní s počtom 

k 15.9.2013 sa zvýšil  o tri deti, každé z nich využívalo služby školského stravovania. Počet 

detí navštevujúcich materskú školu pred začatím povinnej školskej dochádzky je 15. 

V materskej škole sa kladie veľký dôraz na spoločné akcie s rodičmi zamerané najmä na 

šport, za kalendárny rok 2014 sa uskutočnili hudobné a bábkové predstavenia pre deti, 

športové dni, sadenie stromčekov a kríkov z príležitosti Dňa zeme, zrealizovala sa spolupráca 

s Mestskou políciou, uskutočnil sa deň otvorených dverí, tekvicový festival, Mikuláš, 

Vianočné posedenie, vystúpenie detí – Vianočný pozdrav – pred kultúrnym domom.  
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Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón, uskutočnila sa oprava betónového 

oplotenia, maľovanie práčovne, výmena piesku a dosiek okolo pieskovísk a nákup bielej 

techniky. Z položky tovary sa financovali čistiace potreby a kancelársky materiál, vyplácali sa 

faktúry na nákup potravín v školskej jedálni,  na nákup drobných výdavkov dostáva materská 

škola mesačne 44 Eur. 

 

 

2.7 MŠ Benedek Elek  114.500 109.278 95,4 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 68.000 67.066 98,6 

- Poistné a príspevok do poisťovní  24.000 22.977 95,7 

- Tovary 2.500 2.217  88,7 

- Služby 3.000 2.342 78,1 

- Energia  17.000 14.674 86,3 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy k 31.12.2014 v porovnaní s počtom detí 

k 15.9.2013 je rovnaký. Všetky deti sa stravovali v školskej jedálni. 

Počet detí navštevujúcich materskú školu pred začatím povinnej školskej dochádzky je 

18. V materskej škole sa za kalendárny rok 2014 uskutočnilo 28 rôznych akcií ako 

predstavenia bábkových divadiel, športové dni, sadenie stromčekov s deťmi, exkurzie 

u hasičov, rôzne akcie s rodičmi detí, uskutočnil sa deň otvorených dverí, tekvicový festival, 

Mikuláš, Vianočné posedenie, vystúpenie detí – Vianočný pozdrav – pred MsKS. 

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón a vyplatila sa faktúra za klampiarske 

práce. Z položky Tovary sa financovali čistiace potreby a kancelársky materiál, vyplácali sa 

faktúry na nákup potravín v školskej jedálni, zrealizovala sa výmena umývadiel a uskutočnil 

sa nákup bielej techniky. Na nákup drobných výdavkov dostávala materská škola mesačne 

58,- Eur. 

 

 

2.8 MŠ Ružový háj 117.000 110.137 94,1 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 71.000 69.596  98 

- Poistné a príspevok do poisťovní 24.000 23.072 96,1 

- Tovary  2.500 2.236 89,5 

- Služby  2.500 1.594 63,8  

- Energia  17.000 13.636  80,2 

 

Materská škola vykazuje zmenu vo vekovom rozložení detí v porovnaní 

s kalendárnym rokom 2013. Každé zapísané dieťa využívalo služby školského stravovania. 

V materskej škole sa za kalendárny rok 2014 uskutočnilo 16 akcií. 

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón a uskutočnila sa výmena piesku. 

Z položky tovary sa financovali čistiace potreby a kancelársky materiál, vyplácali sa faktúry 

na nákup potravín v školskej jedálni a za dodávku a montáž zariadenia EZS k PC. Na nákup 

drobných výdavkov dostávala materská škola mesačne 45 Eur. 
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2.9 MŠ Széchenyiho 125.000  116.729 93,4 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 68.000 65.145 95,8 

- Poistné a príspevok do poisťovní  24.000 22.431 93,5 

- Tovary 2.500 1.907 76,3 

- Služby 4.000 3.167 79,2 

- Energia  26.500 24.076 90,9 

 

Materskú školu v sledovanom období navštevovalo 71 detí, počet detí oproti 

plánovanej hodnote sa zvýšil o 6. V priebehu roka boli prijaté najmä deti vo veku 4 rokov, 

tento fakt sa odzrkadľuje na počte detí pred povinnou dochádzkou. Materská škola je 

zameraná na športové aktivity, to sa odzrkadľuje na aktivite ponúkanej deťom materskej 

školy, celoročná predplavecká príprava predškolákov spojená s otvorenými hodinami pre 

rodičov. V materskej škole sa uskutočnili predstavenia bábkových divadiel, rôzne exkurzie, 

uskutočnil sa deň otvorených dverí, tekvicový festival, Mikuláš, Vianočné posedenie. 

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón, uskutočnila sa oprava mangela na 

prádlo a výmena dosiek okolo pieskovísk. Z položky tovary sa financovali čistiace potreby 

a kancelársky materiál, vyplácali sa faktúry na nákup potravín v školskej jedálni. Na nákup 

drobných výdavkov materská škola dostávala 44 Eur mesačne. 

 

 

 

Základné školy 

 

Výchovno-vzdelávací proces školopovinných žiakov zabezpečuje mesto 

prostredníctvom piatich základných škôl s právnou subjektivitou vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Zabezpečenie stanoveného cieľa sa realizuje prostredníctvom kvalifikovaného 

personálu a zabezpečenia prevádzkových nákladov. Kapacita týchto škôl v sledovanom 

období bola postačujúca. Odbornosť pedagogických zamestnancov je vysoká, o kvalite 

výchovno-vzdelávacej činnosti škôl svedčia výsledky žiakov, ktorí sa zúčastnili vo 

vedomostných olympiádach a súťažiach. Merateľný ukazovateľ počet žiakov navštevujúcich 

ZŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca v prípade základných 

škôl s vyučovacím jazykom maďarským skreslený z dôvodu vyučovacieho predmetu 

maďarský jazyk a literatúra, ktorý si vyžaduje personálnu obsadenosť navyše.  

Stravovanie žiakov je zabezpečené v čase ich pobytu v základnej škole v školských 

jedálňach pri ZŠ podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem 

a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných 

ministerstvom školstva. Školský klub detí je súčasťou základnej školy. Úlohou ŠKD je 

cieľavedomá, zámerná a kvalifikovaná výchovno-vzdelávacia práca s deťmi v čase mimo 

vyučovania a cez prázdniny. V sledovanom období na základných školách fungovalo 42 

oddelení s 974 žiakmi /v priemere 23 žiakov/, k tomu ŠKD Cirkevnej základnej školy 

navštevovalo 30 žiakov v jednom oddelení.  

Podrobný komentár riaditeľov škôl k rozpočtu tvorí samostatný materiál. 
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                                                             Rozpočet                         Čerpanie                 % 

2.10 ZŠ Gyulu Szabóa  1.341.499 1.154.580 86,1  

- Bežné výdavky / decentr. dotácia/  931.950 928.526 99,6  

- Bežné výdavky /z podiel. daní/  114.148 114.148 100 

- Bežné výdavky /vrátené vl. príjmy/ 36.000 33.734 93,7 

- Kapitálové výdavky 259.401 72.172 27,8 

 

Počet žiakov základnej školy sa znížil o 5,  personálna obsadenosť školy je nemenná. 

Podrobnú analýzu obsahuje príloha. 

 

2.11 ZUŠ  440.100 440.182 100,0 

- Bežné výdavky 330.000 330.000 100,0 

- Bežné výdavky /vrátené vl. príjmy/  47.000 47.138 100,3 

-    Kapitálové výdavky 63.100 63.045 99,9 

 

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na 

štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách 

a v konzervatóriách. Pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo 

umeleckým zameraním. ZUŠ svojim hudobným, výtvarným, tanečným a literárno-

dramatickým odborom predstavuje školu, ktorá sa venuje špecializovanej odbornej výchove 

žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu.       

       

 

2.12 Centrá voľného času  84.371 84.866 100,58 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 18.579 18.578 99,9 

- Poistné a príspevok do poisťovní  8.109 8.109 100,0 

- Tovary 396 396 100,0 

- Služby 4.662 5.157  110,6 

 

-    Súkromné centrum voľného času  52.625 52.625 100,0 

 

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Dosiahnutie kvality je 

všeobecný cieľ, ktorý je merateľný zvyšujúcim sa počtom členov ZÚ. K tomu možno dospieť 

každoročným navýšením ponuky krúžkov a najmä pestrosťou, ktorá sa odvíja od požiadaviek 

a trendov, ktoré mladí ľudia potrebujú a vyhľadávajú. 

Rozpočet a celková situácia mestskej CVČ vychádzal zo zmien financovania 

schváleného štátom. Každá obec dostáva finančné prostriedky na záujmové vzdelanie detí 

podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov 

veku podľa stavu k 15.09. kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 

V rozpočte sa prerozdelil objem finančných prostriedkov určený na voľnočasové 

aktivity detí s trvalým pobytom Dunajská Streda . 
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Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva CVČ od 1.7.2014 sa stala 

organizáciou s právnou subjektivitou a následne bol vytvorený nový podprogram 2.18 kde sa 

presunuli nevyčerpané prostriedky. 

Súkromné centrum voľného času navštevovalo 477 detí a žiakov s trvalým pobytom 

v meste. 

 

2.13 Správa sociálnych zariadení 207.810 180.167 86,7 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 89.500 88.864 99,3 

- Poistné a príspevok do poisťovní 28.690 28.954 100,9 

- Tovary  37.000 32.047 86,6 

- Služby  22.620 9.681 42,8 

- Energia    30.000 20.620 68,7 

 

Centrum sociálnej starostlivosti  poskytuje podporné sociálne služby – poskytovanie 

sociálnych služieb v jedálni, v dennom centre , sociálne služby na riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v dennom stacionári a služby na 

podporu rodiny s deťmi v detských jasliach. 

Jedáleň CSS poskytuje stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom v Dunajskej 

Strede, fyzické osoby s trvalým pobytom v Dunajskej Strede s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Priemerný počet navarených obedov sa 

v prvom polroku 2013 pohyboval okolo 110 porcií denne pre dospelých. Jedáleň poskytuje 

stravovanie aj pre deti v detských jasliach a v dennom stacionári. 

Detské jasle zabezpečujú starostlivosť o dieťa do 3 rokov života. Od účinnosti VZN č. 

5/2013 nie je podmienkou prijatia dieťaťa do detských jaslí zárobková činnosť zákonného 

zástupcu dieťaťa, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania 

a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a ktorému vznikol nárok na príspevok na 

starostlivosť o dieťa. Priemerný počet detí v detských jasliach sa pohyboval okolo 22, počas 

roka bolo prijatých 23 nových detí. Kapacita DJ nie je maximálne využitá. 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia. Kapacita denného stacionára je 10, v prvom polroku stacionár bol 

kapacitne vyťažený, v druhom polroku 2014 sa počet klientov znížil o 1. 

 

 

2.14 Cirkevná škola BV 6.630   6.630 100 

 

 

2.15 ZŠ Zoltána Kodálya 925.219 925.379 100,0 

- Bežné výdavky / decentr. dotácia/  684.400 680.766 99,5 

- Bežné výdavky / z podielových daní/  75.559 75.559 100,0 

- Bežné výdavky / vrátené vl. príjmy/ 50.000 54.048 108,0 

-     Projekt PRINED 19.500 19.246 98,7  

-  Kapitálové výdavky 95.760 95.760 100 

 

Počet žiakov základnej školy je nízky, oproti predchádzajúcemu roku sa znížil o 18 . 

Podrobné hodnotenie obsahuje príloha.                       
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2.16 ZŠ  Ármina Vámberyho 1.166.545 1.160.973 99,5 

- Bežné výdavky  /decentr. dotácia/   945.000 944.119 99,9 

- Bežné výdavky /z podielových daní/ 146.545 146.545 100,0 

- Bežné výdavky /vlastné príjmy/  55.000 50.309 91,5 

- Kapitálové výdavky 20.000 20.000 100,0 

 

Počet žiakov základnej školy je ustálený, takisto počet stravujúcich sa detí. Podrobné 

hodnotenie obsahuje príloha. 

     

 

 

2.17 ZŠ Jilemnického 1.142.235 1.140.791 99,9 

- Bežné výdavky / decentr. dotácia/ 944.850 944.318 99,9 

- Bežné výdavky / z podielov. daní/   142.385 142.385 100,0 

- Bežné výdavky / vlastné príjmy/ 55.000 54.088 98,3 

 

Počet žiakov základnej školy je ustálený, počet stravujúcich sa detí však nedosahuje 

plánovanú hodnotu. O základnú školu je mimoriadny záujem zo strany rodičov, z kapacitných 

dôvodov nemohli byť všetci deti prijaté. Podrobné hodnotenie obsahuje príloha. 

 

 

 

2.18 ZŠ Smetanov háj 470.120 460.878 98,0 

- Bežné výdavky / decentr. dotácia/  326.100 326.277 100,0 

- Bežné výdavky /z podielových daní/ 29.520 29.520 100,0 

- Bežné výdavky /vlastné príjmy/ 98.000  89.119 90,9 

- Projekt PRINED 16.500  15.962 96,7 

 

Počet žiakov základnej školy sa stabilizoval, avšak ešte stále nízky. Zmeny 

v personálnom obsadení vyučujúcich spôsobilo zvýšený počet žiakov na 1 pedagogického 

zamestnanca. Zvýšený počet stravujúcich sa detí je však pozitívnou zmenou. Podrobné 

vyhodnotenie obsahuje príloha. 

 

 

 

2.19 Centrum voľného času so SPS 32.629 32.623 99,9 

          - BV z rozpočtu mesta /podielové dane/ 30.929 30.929 100,0 

          -     BV z vlastných príjmov 1.700 1.694 99,7 

 

 Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Mestské Centrum voľného času od 

1.7.2014 sa stalo organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou. Podrobné hodnotenie 

obsahuje príloha.      
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 Plán Skutočnosť      % 

3. Dlhový program  2.341.111 731.887 31,3 

 

Zámerom a cieľom tohto programu je: 

              Cieľová hodnota 

  Zámer Cieľ Merateľný 

ukazovateľ 

2014 Plnenie 

k 31.12 

3.1 

  

 

 

 

Splátky úverov Dodržanie ustanovení par. 

17. Zák. č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy 

Celková suma dlhu mesta neprekročí 

60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka 

Včasné 

splácanie 

dlhu 

35% 32 

    Suma ročných splátok istín a úrokov 

neprekročí 25 % bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka 

 8% 3 % 

3.2 Nákup cenných 

papierov 

Úspora elektrickej energie Spolupráca so súkromných sektorom  % úspory 5 % 5,5 % 

 

 

Dlhový program sa delí na nasledovné podprogramy: 

 

 Rozpočet Čerpanie % 

3.1. Splátky úverov 517.989 508.968 98,3 

- 3.1.1. ŠFRB  90.537 82.108 90,7 

- 3.1.2. Thermalpark 71.000 70.703 99,6 

-   3.1.3 Nákup Vermesovej vily  19.452  19.451 99,9 

-   3.1.4 Investičný úver 175.000 174.704  99,9 

-   3.1.5 Kontokorentný úver    162.000 162.000 100 

 

 

 Rozpočet Čerpanie % 

3.2 Nákup cenných papierov  1.823.122 222.919 12,2 

        -  3.2.1. Nákup cenných papierov 195.422 195.419 99,9 

        -  3.2.2. Nákup akcií DAC Aréna a.s. 1.600.000  - 

        -  3.2.3. Založenie DAC Aréna a.s.  27.500  27.500 100,0 

        -  3.2.4. Odkúpenie akcií Perfects a.s. 200 -   

 

Celkovo môžeme konštatovať, že všetky ukazovatele súvisiace s dlhovým programom 

sú na priaznivej úrovni a boli dodržiavané všetky ustanovenia par. 17 zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách samosprávy. Podrobnejšie o vývoji dlhu a typoch úveroch bude 

zmienené v ďalšej časti materiálu.  

Plánovaný nákup akcií DAC Aréna sa presúva na rok 2015 z dôvodu lepších 

podmienok na finančných trhoch. Odkúpenie akcií Perfects a.s. sa tiež presunul na rok 2015 

z dôvodu časovej tiesne ku koncu roka 2014. 
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4. Komunikácia a manažment 98.034 91.939,82 93,8 

 

Zámerom a cieľom tohto programu je: 
            Cieľová hodnota 

  Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná 

hodnota na 

rok 2014 

Dosiahnutá 

hodnota do 

31.12.2014 

4.1 Informatizácia  

(e-

government) 

Zabezpečiť 

vypracovanie 

bezpečnostné

ho projektu IS 

Za účelom ochrany 

osobných údajov 

informačného systému 

je potrebné prijať 

a zabezpečiť 

 primerané technické, 

organizačné 

a personálne opatrenia 

Školenie zamestnancov   a ich 

oboznámenie s bezpečnostným 

 projektom IS 

- Kontrola 

dodržiavani

a 

bezpečnostn

ej politiky a 

smernice 

priebežne 

4.2. PR (Public 

relations) 

Využívanie 

možností 

získania 

prostriedkov 

z rozpočtu EÚ 

na podporu 

projektov 

Podpora drobných 

projektov pre občanov 

mesta 

Počet úspešných 

spolufinancovaných malých 

projektov 

minimálne 1 3 

  Propagácia 

a prezentácia 

mesta 

Zabezpečenie 

informačných 

a propagačných 

materiálov mesta 

Počet druhov vydaných 

informačných materiálov 

minimálne 1 3 

   Zabezpečiť 

prispôsobenie -

vynovenie webstránky 

mesta a jej priebežnú 

aktualizáciu 

Vydanie vnútornej smernice 

o aktualizácii údajov na 

webovej stránke mesta 

áno nie 

 

    Percentuálny nárast prístupov 

na webstránku, návštevnosť 

15% 23,3 % 

4.3 Mestské 

kultúrne 

slávnosti 

Kvalitná 

kultúra pre 

všetkých 

obyvateľov a 

návštevníkov 

mesta 

Zabezpečiť kultúrne 

vyžitie obyvateľov a 

návštevníkov mesta 

Počet zorganizovaných podujatí 

za rok 

23/23  

  Skvalitňovať 

vzťahy mesta 

s  

partnerskými 

mestami  

Zabezpečiť kvalitnejšie 

vzťahy s partnerskými 

mestami 

Počet účastníkov z partnerských 

miest na akciách 

organizovaných mestom DS 

Poz. :Predstavenie sa mesta 

Dunajská Streda vo Viedni  

Na podujatie pod názvom: 

„Dunajskostredská hudba na 

nádvorí“ budú vystupovať 

účastníci z partnerského mesta 

Gödöllő v termíne od 10.07. – 

do 31.07.2014 

  

   Zabezpečiť tradičné 

podujatie s bohatým 

kultúrnym programom 

Plánovaný počet speváckych 

skupín na slávnostiach spolu, 

Očakávaný počet divákov spolu 

5/500 

320 000 – 

350 000 
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4.4. Mestský 

hlásnik 

Poskytnúť 

informácie 

obyvateľom 

mesta zo 

všetkých 

oblastí diania 

v meste 

Zabezpečiť 

informovanosť 

s dôrazom na prijaté 

uznesenia MsZ 

týkajúce sa obyvateľov 

mesta 

Počet vydaní MH 24 18 

 

 

Program Komunikácia a manažment sa delí na nasledovné podprogramy: 

 

 Plán Skutočnosť % 

4.Komunikácia  a manažment  595.270 107.209 18,0 

    4.1 Informatizácia 522.000 44.576 8,5 

    4.2 PR /public relations/  20.000 9.622 48,1 

    4.3 Mestské kultúrne slávnosti 25.000 24.941 99,6 

    4.4 Mestský hlásnik  28.270  28.068 99,3 

 

 

4.1 Informatizácia 

 

Na zlepšenie informatizácie úradu bolo v rozpočte na rok 2014 schválených 522.000,-

 Eur, v skutočnosti sa čerpalo 44.576,- Eur, čo predstavuje 8,5 %-né plnenie. Rozpis 

výdavkov na informatizáciu je nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

4.1 Informatizácia 522.000 44.576 8,5 

- tovary  17.000 12.967 76,3 

- služby  10.000 9.307 93,1 

- kapitálové výdavky 495.000 22.301 4,5 

  

Jedným z hlavných cieľov podprogramu bolo zjednodušenie komunikácie verejnosti 

s mestským úradom pri vybavovaní písomností prostredníctvom internetu. Naplniť tento cieľ 

sa nám podarilo zapojením sa do projektu CIVITAS, ktorý umožňuje elektronickú 

komunikáciu s úradom pri vybavovaní vybraných žiadostí. Pokračovali sme upgradom 

informačných systémov formou výmeny najzastaranejších PC a periférií v prípadoch, ak ich 

oprava a rozšírenie bolo nerentabilné. Využívanie moderných kopírovacích strojov, 

zapojených do štruktúry siete, nám umožňuje jednoduchú komunikáciu digitalizovaných 

dokumentov v rámci webovej stránky mesta www.dunstreda.sk sme stálym zdokonaľovaním 

jej obsahu a technického zázemia skvalitnili prezentáciu mesta a prístup občanov 

k jednotlivým zverejňovaným informáciám. Stránka je založená na princípe Content 

Managamentu /CMS/, ktorý umožňuje nostop prístup a možnosť jej aktualizácie v rámci 

vlastnej réžie s využitím vlastných pracovníkov. Od prvého decembra minulého roku sme 

spustili prevádzku novej webovej stránky. 

Za účelom dodržiavania zákona 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov Mestský úrad zabezpečil pre Mesto Dunajská Streda 

http://www.dunstreda.sk/


45 

 

vypracovanie dokumentov Bezpečnostný projekt a Bezpečnostná smernica externým 

spôsobom.  

 

 

4.2 PR / public relations/ 

 

Na prezentáciu mesta a informovanie verejnosti bolo v rozpočte schválených 20.000,- 

Eur a v skutočnosti sa čerpalo 9.622,92 Eur, čo je 48,1 %-né čerpanie. Rozpis výdavkov je 

nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

 Public Relations  20.000 9.622 48,1 

- tovary  7.000 4.157 59,4 

- služby 13.000  5.465 42,0 

 

Z tohto podprogramu sa  nakúpili sa rôzne propagačné materiály a platili sa inzeráty 

v rôznych tlačených médiách.  

Z jedným ukazovateľov tohto podprogramu bolo aj počet úspešných projektov 

spolufinancovaných z fondov EÚ. Podané žiadosti a rozhodnutia o schválení obsahuje 

nasledovná tabuľka. 

 

 

Názov projektu OP (vyhlasovateľ) Status 

Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu 

Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským 

v Dunajskej Strede 

ROP (Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR) 

ŽoNFP bola podaná na RO dňa 

03.10.2014. Dňa 29.12.2014 nám 

bolo doručené Rozhodnutie 

o schválení ŽoNFP. 

Projekt je v štádiu implementácie. 

 

 

Rekonštrukcia  a obnova Základnej školy Gyulu 

Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským 

v Dunajskej Strede 

 

 

Environmentálny fond 

 Žiadosť o poskytnutie dotácie 

bola podaná na EF dňa 

30.07.2014 

Do dnešného dňa sme neobdržali 

žiadne stanovisko od EF 

o schválení/neschválení 

predmetnej žiadosti. 

Elektronizácia služieb mesta Dunajská Streda OPIS (Operačný 

program Informatizácia 

spoločnosti) - 

Ministerstvo financií SR 

Projekt bol doručený na RO dňa 

21.08.2013.  

Rozhodnutie o schválení projektu 

nám bolo doručené listom dňa 

24.01.2014. 

Listom zo dňa 16.10.2014 

odstúpil ÚV SR od Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania 

Komunitného centra v Dunajskej Strede 

ROP-2.1b-2013/01 

(Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR) 

ŽoNFP bola podaná na RO dňa 

07.03.2014. Dňa 23.06.2014 nám 

bolo doručené Rozhodnutie 

o neschválení ŽoNFP. 



46 

 

Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce 

a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu – 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia 

OP ZaSI (Operačný 

program zamestnanosť 

a sociálna inklúzia) 

ŽoNFP bola doručená na SORO 

dňa 06.06.2013. 

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP 

nám bolo doručené dňa 

26.05.2014. 

Projekt je v štádiu implementácie. 

Festival dychových orchestrov v Dunajskej 

Strede - Úrad vlády SR – podpora 

národnostných menšín, podprogram 1.3. – 

neschválený projekt 

Úrad vlády SR – 

podpora národnostných 

menšín, podprogram 1.3 

neschválený 

V. Dunajskostredská hudba na nádvorí   Úrad vlády SR – 

podpora národnostných 

menšín, podprogram 1.3 

neschválený 

Stretnutie tradičných ľudových umelcov a 

remeselníkov  na Žitnoostrovskom jarmoku v 

meste Dunajská Streda  

Úrad vlády SR – 

podpora národnostných 

menšín, podprogram 1.3 

schválený 

Deň svätého Štefana  2014 v meste Dunajská 

Streda 

Úrad vlády SR – 

podpora národnostných 

menšín, podprogram 1.3 

neschválený 

 

 

 

 Plán Skutočnosť % 

4.3 Mestské kultúrne slávnosti 25.000 24.941 99,8 

- služby 25.000 24.941 99,8 

 

Pokračovaním organizovania festivalov, pouličných veselíc sme založili tradície 

a nasmerovali sme pozornosť na propagáciu ľudovej kultúry, povestí a poverou tohto regiónu. 

V roku 2014  sa v réžii MsÚ uskutočnili nasledovné podujatia: koncert Zoltána Mágu 

v Budapešti, ples mesta Dunajská Streda, akcie na umelej ľadovej ploche, pamätný deň 

revolúcie a boj za slobodu 1848/49, 160 výročie zjednotenia mesta Dunajská Streda, deň 

svätého Juraja – hody, mestský deň pedagógov, noc s Andersenom, medzinárodný deň 

zdravotných sestier, mestský deň detí, detská osobnosť, hudba na nádvorí, deň svätého 

Štefana, slávnostné udeľovanie mestských ocenení, charitatívny koncert Krištáľové krídlo, 

deň aradských mučeníkov, pamätný deň revolúcie a boj za slobodu 1956 . Počet návštevníkov 

bol rôzny, v priemere 500 ľudí. 

 

 

4.4 Mestský hlásnik 

 

Na vydávanie Mestského hlásnika v rozpočte bolo vyčlenených 28.270,- Eur z čoho sa 

čerpalo 28.068,85 Eur, čo je 99,3 %-né čerpanie. Treba však poznamenať, že tieto náklady 

neobsahujú náklady na tlač Mestského hlásnika, nakoľko tlač mestského dvojtýždenníka 

zabezpečuje kvôli DPH Perfects a.s. Rozpis výdavkov na Mestský hlásnik je nasledovný: 

 



47 

 

 Plán Skutočnosť % 

4.4 Mestský hlásnik 28.270 28.068 99,3 

- mzdy, platy, služobné príjmy 14.280 14.280 100,0 

- poistné a príspevok do poisťovní   4.990 4.795 96,1 

- služby 9.000 8.992 99,9  

 

Celkovo plánovaný limit výdavkov bol dodržaný, oproti  predchádzajúcemu roku sa 

redukoval počet vydaní o 6. Je to dôsledkom rozhodnutia Mestského zastupiteľstva o šetrení 

finančných prostriedkov. 
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 Plán Skutočnosť % 

5. Služby  1.484.953 1.300.566,59 87,6 

 

Zámerom a cieľom tohto programu je: 

  
   

         Cieľová hodnota 

  Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 2014 Plnenie k 31.12. 

5.1 Opatrova

teľská 

služba 

Účinná sociálna sieť 

pre všetky 

znevýhodnené skupiny. 

Zabezpečiť domácu asistenciu pre 

klientov v prirodzenom prostredí 

Počet opatrovaných 

osôb  

35 34 

   Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní 

bežných životných úkonov pre 

seniorov a zdravotne 

handicapovaných občanov 

Počet hodín 

opatrovania 

46.000 Podľa príjmu 

38.514,57 hod. 

5.2 Tržnica, 

jarmok 

 Zachovať a rozvíjať 

tradíciu jarmoku pre 

obyvateľov a 

návštevníkov mesta 

Zabezpečiť organizačné a 

prevádzkové podmienky a služby 

pre usporiadanie jarmokov v meste 

Počet predávajúcich 

jarmočníkov za rok 

350 312 

     Skvalitňovať vzťahy 

mesta s  partnerskými 

mestami 

Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s 

partnerskými mestami s dôrazom 

na kultúrne akcie 

Počet účastníkov z 

partnerských miest na 

akciách 

organizovaných 

mestom Dunajská 

Streda 

2 2 

5.3 Dom 

zväzov a 

dôchodco

v 

Komplexná 

starostlivosť o seniorov 

Zabezpečením kultúrno-

spoločenských aktivít napomôcť 

spríjemnenie života seniorom 

mesta. 

Počet podujatí 6 12 

   Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v 

meste 

Počet členov klubu 

dôchodcov a počet 

stretnutí 

150/10 167/10 

5.4 Verejné 

WC 

Efektivita a fungovanie 

zariadenia v prospech 

občanov mesta počas 

celého roku 

Zabezpečiť dostupnosť zariadenia 

v potrebnej miere 

Počet klientov služby 22/deň 47/deň 

5.5 Zariadeni

e pre 

seniorov 

Dôstojná staroba 

zabezpečená 

komplexnými 

sociálnymi službami 

Komplexná starostlivosť o 

odkázaných občanov 

Počet obyvateľov v 

zariadení 

161 163 

   Vytvoriť podmienky pre dôstojný 

život dôchodcov v zariadení 

Priemerná vyťaženosť 

ubytovacích kapacít v 

% 

98 99 

 

Program Služby sa delí na nasledovné podprogramy: 

 Plán Skutočnosť % 

5.Služby 1.370.900 1.269.810 92,6 

    5.1 Opatrovateľská služba  149.000 132.932 89,2 

    5.2 Tržnica, jarmok  50.500 47.909 94,9 

    5.3 Dom zväzov a dôchodcov 14.100 12.839 91,1 

    5.4 Verejné WC 7.300 6.783 92,9 

    5.5 Zariadenie pre seniorov 1.150.000 1.069.345 93 
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5.1 Opatrovateľská služba 

 

Pre opatrovateľskú službu v rozpočte bolo v rámci originálnych kompetencií mesta 

vyčlenených 149.000,- Eur, pričom sa v skutočnosti čerpali financie na 89,2 %.  

Opatrovateľky svoju prácu vykonávali v domácnosti opatrovaných osôb. Pomoc je 

poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri 

použití WC, pri presune na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní 

jedla a pri pití, dohľad, nevyhnutné práce v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie 

a žehlenie, príprava stravy a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – 

sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí a na spoločenské podujatia, 

vychádzky. 

Sprísnenie podmienok poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov 

spôsobilo, že sme zaregistrovali zvýšený dopyt po poskytovaní opatrovateľskej služby. 

V roku 2014 sme zamestnávali 34 opatrovateliek mesačne / o 2 viac ako v roku 2013/ , nie 

však na plný úväzok, aby sme mohli uspokojiť čím viac požiadaviek. 

 

 Plán Skutočnosť % 

5.1 Opatrovateľská služba 149.000 132.932 89,2 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 110.000 100.135 91 

- Poistné a príspevok do poisťovní 39.000 32.796 84 

 

 

 Plán Skutočnosť % 

5.2 Tržnica, jarmok 50.500 47.454 94,9 

- Tovary 500  -  - 

- Služby 50.000 47.454 94,9 

- Energia   - 455  - 

 

 

Môžeme konštatovať, že úroveň Žitnoostrovského jarmoku každým rokom sa zvyšuje, 

v roku 2014 sme zaznamenali  aj rekordnú návštevnosť tohto podujatia.  

 

 

5.3 Dom zväzov a dôchodcov      

 

Dom zväzu a dôchodcov poskytuje sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek. Zabezpečuje kultúrnu a záujmovú činnosť pre dôchodcov. Svoju 

činnosť vykonáva v zmysle stanoveného pracovného plánu. Nezabezpečuje každodennú 

prevádzkovú činnosť, slúži pre účely jednotlivých organizovaných aktivít. V klube 

zamestnávame jednu pracovníčku, ktorá zabezpečuje chod klubu dôchodcov a organizuje ich 

akcie. Za prvý polrok sa v klube dôchodcov zorganizovali fašiangy, prednáška s kardiológom 

Dr. Veronikou Baculákovou na tému srdcovo-cievne ochorenia, deň žien, pamätný deň na 

maďarského básnika Sándora Petofiho spoluúčasťou miestneho speváckeho súboru, príprava 

veľkonočných dekorácií, deň matiek, výlet do Maďarska – Budapešť – hrad Vajdahunyadvár, 
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budova maďarského parlamentu a juniáles. V druhom polroku sa členovia klubu dôchodcov 

zúčastnili výletu Bratislava – Jelka, členovia spevokolu vystúpili počas loetných mesiacov na 

Termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede, pred Mestským kultúrnym strediskom z príležitosti 

/Magyar dal ünnepe/, počas Žitnoostrovského jarmoku a zúčastnili sa na Okresnom 

speváckom festivale dôchodcov. V klube dôchodcov sa zorganizovala gulášová party, 

posedenie s členmi klubu dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, oslava jubilantov 

a predvianočné stretnutie s členmi klubu. Do tovarov a služieb boli zaúčtované režijné 

náklady budovy, rôzne revízie, televízia, rozhlas, príspevok na stravovanie, telefón, časopisy, 

zabezpečovací systém a rôzne drobné opravy budovy. Z kapitálových výdavkov sa uhradila 

markíza / tienidla na terasu/ v budove – Mestský klub dôchodcov. 

Dosiahnuté hodnoty podľa merateľných ukazovateľov v tomto podprograme svedčia 

o záujme starších občanov o aktivity organizované klubom dôchodcov prihliadnuc na ich 

fyzické a duševné schopnosti dané vekom a predovšetkým snahou zaujímať sa o aktuálne 

možnosti vlastnej sebarealizácie a poznania. 

 

Plánovaný rozpočet na prevádzku dom zväzu a dôchodcov činil 14.100,- Eur. 

V skutočnosti sa čerpalo 12.839,- Eur, čo predstavuje 91,1 % - né čerpanie. Rozpis nákladov 

je nasledovný:  

 

 Plán Skutočnosť % 

5.3 Dom zväzov a dôchodcov 14.100  12.839 91,1 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 2.500 2.412 96,5 

- Poistné a príspevok do poisťovní   900 704 78,2 

- Tovary 1.200 989 82,4 

- Služby  3.180 2.824 88,8 

- Energia   2.000 1.589 79,5 

-    Kapitálové výdavky  4.320 4.320 100,0 

 

 

5.4 Verejné WC    

 

Na prevádzku verejnej WC bolo plánovaných 7.300,- Eur a v skutočnosti sa čerpalo 

6.783,75 Eur, čo predstavuje 92,9 %-né čerpanie. Rozpis nákladov je nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

5.4 Verejné WC  7.300   6.783 92,9 

         -    Mzdy, platy, služobné príjmy  4.700 4.711 100,0 

         -    Poistné  1.600 1.646 102,8 

         -    Tovary 1.000 426 42,7 

 

Fungovanie toaliet je bezproblémové. Zariadenie funguje denne pri normálnej 

prevádzke, pri mimoriadnych akciách podľa potreby. Počet obyvateľov využívajúcich službu 

prekročilo plánovanú hodnotu. 
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5.5 Zariadenie pre seniorov 

 

Na prevádzku dvoch zariadení pre seniorov so samostatnou právnou subjektivitou bolo 

v rozpočte schválených 1.150.000,- Eur. V skutočnosti sa čerpalo 1.120.913,10 Eur, čo 

predstavuje 97,5 %-né čerpanie.  Rozpis výdavkov je nasledovný: 

 Plán Skutočnosť % 

5.5 Zariadenia pre seniorov 1.150.000 1.069.345 93,0 

- Bežné výdavky 633.600 617.535 97,5 

- Kapitálové výdavky  102.800  36.240 35,3 

-    Bežné výdavky z vlastných zdrojov 413.600 415.568 100,4 

 

Cieľom tohto podprogramu je poskytnúť sociálnu starostlivosť pre všetkých, ktorí sú 

na to odkázaní a rozšírenie služieb poskytovaných starším občanom. Zariadenie pre seniorov 

v Dunajskej Strede poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 sociálnu službu fyzickým osobám, 

ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osobe. V roku 2012 nastala zmena vo financovaní 

ZpS. Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov k 31.12.2014 bol 163 

/o 2 viac ako v predchádzajúcom roku/. Počas roku 2014 prijali 42 nových obyvateľov, 

8 klientom bola poskytovaná sociálna služba na dobu určitú a zomrelo 31 osôb. 

Podrobné vyhodnotenie finančného hospodárenia tohto zariadenia predkladá riaditeľ 

v  prílohe tohto materiálu. 
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6. Životné prostredie 1.600.072 1.522.475 95,2 

 

Zámerom a cieľom tohto programu je: 

  
   

        Cieľová hodnota 

   
Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 

2013  Plnenie 

k 31.12. 

6.1 Odpadov

é 

hospodár

stvo 

Pravidelný odvoz 

odpadu, efektívna 

a ekologicky vhodná 

likvidácia odpadu 

Zabezpečiť nákladovo 

efektívny a pravidelný zvoz, 

odvoz a likvidáciu odpadu na 

území mesta 

Objem zvezeného 

a odvezeného odpadu za rok  

16000 t  13985,36 t 

      Zabezpečiť mimoriadny zvoz 

a odvoz odpadu, so 

zameraním sa na 

minimalizovanie nelegálnych 

skládok 

Objem zvezeného 

a odvezeného odpadu 

v nadrozmerných 

kontajnerov za rok 

2550 t   1717 

  Skvalitnenie 

separovania 

a recyklovania 

odpadu 

Zvýšiť stupeň ochrany 

životného prostredia formou 

recyklácie odpadu, zvýšiť 

objem separovaného odpadu 

vyprodukovaného na území 

mesta 

Objem separov. odpadu za 

rok, počet poskytnutých 

špeciálnych kontajnerov na 

separovaný odpad 

165 t  Papier73,36t 

plast 33,4 t 

sklo 90,16 t  

 

Spolu: 

196,56 t  

6.2 Údržba 

zelene 

Zabezpečenie 

skvalitnenia 

aktívneho 

a pasívneho oddychu 

obyvateľov 

a návštevníkov mesta 

v zdravom 

a atraktívnom 

prostredí 

Zabezpečiť starostlivosť 

o verejnú zeleň a zamedziť 

prerastaniu trávnych 

porastov 

Plocha kosenia a hrabania 

s odvozom, plocha jarného 

a jesenného hrabania lístia, 

počet hodín ručného dozberu 

nečistôt 

29,7 ha 

ručný 

dozber 

v hodinác

h  1230  

 33,7 ha  

ručný dozber 

v hodinách 

1230 

   Zabezpečenie komplexnú 

starostlivosť o stromy a 

kroviny 

Plošné úpravy stromov 

a kríkov – plocha, počet 

výrubov stromov -ks 

Výrub 35 

ks 

Presv. 

400 ks 

 Výrub 40 ks 

Presv. 400 ks 

ks 

   Zabezpečiť komplexnú 

údržbu a výsadbu stromov 

a kvetinových záhonov 

Výsadba stromov, kvetov, 

záhonov a mobilnej zelene 

a kríkov - ks 

Str.: 100 

ks kv. 

9300 ks 

 Str. : 100 ks 

Kv. 9.500 ks  

 

 

 

Program Životné prostredie sa delí na nasledovné podprogramy: 

 Plán Skutočnosť % 

6.Životné prostredie 1.600.072 1.522.475 95,2 

    6.1 Odpadové hospodárstvo 1.186.572 1.111.187 93,6 

    6.2 Údržba zelene 403.500 403.499 99,9 

    6.3 Deratizácia 10.000 7.788 77,9 

 

 

6.1 Odpadové hospodárstvo 

 

Plánovaný rozpočet na odpadové hospodárstvo bol schválený vo výške 1.186.572,- 

Eur z čoho sa čerpalo 1.111.187 Eur, čo predstavuje 93,6 %-né čerpanie.  Rozpis výdavkov je 

nasledovný: 
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 Plán Skutočnosť % 

6.1 Odpadové hospodárstvo 1.186.572 1.111.187 93,6 

- Odvoz a uloženie TKO 917.500 917.135 99,9 

- Čistenie mesta a miest. komunikácií  150.000 150.000 100 

- Recyklačný fond  4.474 1.581 35,3 

-      Zriadenie zberného dvora 74.978  2.872 3,8 

-      Odvoz TKO – materiál  2.500 2.481 99,3 

-      Vyčistenie a revital. voj. cintorína 37.120  37.116 99,9 

 

V porovnaní s rokom 2013 môžeme konštatovať, že sa dosiahlo zvýšenie množstva 

a druhov vyseparovaných odpadov. Množstvo vyseparovaného odpadu sa zvýšilo o 67,4 ton, 

čo predstavuje zvýšenie o 47,6 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Produkcia 

komunálneho odpadu vzrástla o 985 ton oproti roku 2013. Zvýšená produkcia komunálneho 

odpadu spôsobujú nasledovné skutočnosti: Lokalizácia a zneškodnenie drobných čiernych 

skládok, účinnejší ručný dozber odpadov a zintenzívnenie celoplošného upratovania na území 

mesta. 

 

 

Produkcia odpadov za rok 2014: 

 

Kategória                                                                         Množstvo v tonách 

Papier 62,34 

Sklo   109 

Plasty    33,76 

Šatstvo  19,4 

Kovy   0,14 

Zmesový komunálny odpad   13.985,36 

Biologicky rozložiteľný odpad  7,24 

Objemový odpad 1.717 

 

 

 

 Plán Skutočnosť % 

6.2 Údržba zelene 403.500 403.499  99,9 
 

V rozpočte na rok 2014 na údržbu zelene bolo schválených 403.500,- Eur, z čoho sa 

čerpalo 403.499,06 Eur,  čo predstavuje 99,9 %-né čerpanie.   

Plocha verejnej zelene sa zvýšila cca. o 20 % oproti hodnotám predchádzajúceho roku, 

všetky plánované ukazovatele boli splnené . Od 01.06.2013 údržbu zelene vykonáva 

spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. Podrobnejšie informácie predkladá 

Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. vo svojej správe. Pasport verejnej zelene 

obsahuje nasledovná tabuľka. 
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 Plán Skutočnosť % 

6.3 Deratizácia 10.000 7.788 77,9 

Rozpočet bol vyčerpaný na 77,9 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup 

deratizačného a dezinsekčného materiálu. 

 

 

 

 Plán Skutočnosť % 

7. Bezpečnosť 351.780 345.934 98,3 

 

Pre program Bezpečnosť boli stanovené nasledovné  zámery a ciele: 

 

             Cieľová hodnota 

  Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 2014 Plnenie 

k 31.12. 

7.1 Mestská 

polícia 

Ochrana verejného 

poriadku, majetku 

a zdravia občanov 

Zvýšiť/stabilizovať počty 

príslušníkov MsP 

Počet príslušníkov MsP 15 15 

      Minimalizovať protiprávne 

konanie na území mesta 

aktívnym a  profesionálnym 

prístupom príslušníkov MsP 

Počet hodín odslúžených v hliadkovej 

službe 

Počet riešených protiprávnych konaní 

% trestných činov 

% priestupkov 

% zistených a zadržaných osôb na pátraní 

105120 

 

 

5400 

0,2 

99,6 

0,2 

105320 

 

4247         

0,4            

99,4         

0,2 

 

   Zabezpečiť pasívnu 

bezpečnosť mesta 

s prostredníctvom 

monitorovacieho kamerového 

systému 

Počet nainštalovaných kamier 

% využiteľnosť záznamov v činnosti MsP, 

alebo PZ 

18 

 

25 

11 

          

29 

 

   Zvýšiť ochranu majetku 

občanov a mesta 

Počet objektov napojených na PCO 

Počet uskutočnených výjazdov hliadkami 

MsP na základe poplachu z chráneného 

objektu 

% úspešnosť zásahov pri narušení objektu 

30 

 

 

120 

 

85 

38 

 

485 

100 

   Zvyšovať právne vedomie 

mládeže a eliminovať 

sociálno-patologické javy u 

mládeže 

Počet projektov zameraných na prevenciu 

počet vykonaných prednášok 

10 

 

52 

12 

 

74 

 

 

Program Bezpečnosť sa delí na nasledovné podprogramy: 

 

 Plán Skutočnosť % 

7.Bezpečnosť  351.780 345.934 98,3 

   7.1 Mestská polícia 342.780 340.034 99,2 

   7.2 Požiarna a civilná ochrana  9.000 5.899 65,6 
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7.1 Mestská polícia 

 

Na činnosť Mestskej polície bolo rozpočtované 342.780,- Eur z čoho sa čerpalo 

340.034,77 Eur, čo predstavuje 99,2 %-né čerpanie.  Rozpis výdavkov Mestskej polície je 

nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

7.1 Mestská polícia 342.780 340.034 99,2 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 214.820 217.709 101,3 

- Poistné a príspevok do poisťovní  75.080 74.089 98,7 

- Tovary 11.000 11.570 105,1 

- Služby 28.000 24.085 86,0 

- Kapitálové výdavky 13.800 12.579 90,6 

 

V roku 2014 sa plánovalo navýšenie stavu mestských policajtov na 15. V priebehu 

I. pol roka bol prijatý jeden policajt, čiže súčasný stav na mestskej polícii je 15 policajtov. 

V roku 2013 sa plánovalo navýšenie počtu kamier na území mesta na 18, avšak 

v súčasnej dobe je inštalovaných na pult mestskej polície len 11 ks, pričom z použitých 

záznamov bolo cca. 29 % využiteľných v rámci trestného alebo priestupkového konania. 

Na pult centrálnej ochrany bolo plánované v priebehu roka 2013 napojenie 38 

objektov. V priebehu hodnoteného obdobia bolo realizovaných 38 napojených objektov, čiže 

o 8 objektov viac ako bolo plánovaných na rok 2014, pričom napojenie ďalších objektov je 

v štádiu realizácie. Na základe poplachu z chránených objektov bolo vykonaných 485 

výjazdov. Poplachy boli zapríčinené v prevažnej miere neodbornou manipuláciou 

zamestnancov alebo majiteľov chránených objektov so zabezpečovacím zariadením. 

V priebehu roka 2014 z 10 plánovaných projektov zameraných na prevenciu bolo 

realizovaných 12 a bolo vykonaných 74 prednášok. 

 

 

 Plán Skutočnosť % 

7.2 Požiarna a civilná ochrana 9.000 5.899 65,6 

 

Z tohto podprogramu sa financovali revízie hydrantov a hasiacich prístrojov, revízie 

plynových zariadení, odborné prehliadky a opravy hromozvodov a kontroly komínov 

a dymovodov. 
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 Plán Skutočnosť % 

8. Správa verejných priestranstiev  2.613.358 2.389.909 91,4 

 

 

Zámerom a cieľom programu je: 
             Cieľová hodnota 

  Zámer Cieľ  Merateľný ukazovateľ 2014 Plnenie 

k 31.12. 

8.1 Komunikácie, 

parkoviská 

a verejné 

priestranstvá 

Bezpečné, kvalitné 

a pravidelne 

udržiavané miestne 

komunikácie, 

chodníky a 

parkoviská 

Zabezpečiť opravu 

a údržbu pozemných 

komunikácií (PK), 

dopravného značenia 

a cestnej svetelnej 

signalizácie 

Dĺžka spravovaných p. 

komunikácií plocha 

opravovaných PK v m2 plocha 

opravovaného vodorovného 

dopravného značenia udržiavané 

zariadenia cestnej svetelnej 

signalizácie   

MK: 53 km  

 

1600 m2 

MK:  53 km,  

1600 m2 

  

 

    Zabezpečiť bezpečnosť 

cestnej premávky 

počas zimných 

mesiacov 

Dĺžka posypaných komunikácií 

dĺžka odhŕňaných komunikácií 

počet mesiacov dispečerskej 

a pohotovostnej služby 

MK: 53 km, 

chod.: 138 km 

Sl. 5 mes. 

MK: 53  

Chod. 138 

km 

 

Sl. 5 mes. 

8.2 Detské ihriská Ideálny priestor pre 

rekreačné a športové 

aktivity detí a 

mládeže 

Zabezpečiť výstavbu, 

pravidelnú údržbu 

a revitalizáciu detských 

ihrísk a športovísk 

Počet zrealizovaných, 

zrealizovaných a udržiavaných 

detských ihrísk a športovísk 

Zreal: 1 ks. 

Udrž: 16 ks 

Zreal.:2 ks  

Udrž.: 18 ks 

8.3 Verejné 

osvetlenie 

Efektívna 

a hospodárna sieť 

VO, pokrývajúca 

celé mesto 

Zabezpečenie 

prevádzku verejného 

osvetlenia v meste 

Počet prevádzkovaných 

svetelných bodov v meste  

2371 ks 2371 ks 

   Zabezpečiť operatívne 

odstraňovanie 

nedostatkov a porúch 

Doba odstránenia poruchy od 

diagnostiky chyby 

1 deň 1 deň 

8.4 Zrážková voda Funkčnosť 

kanalizácie 

Zabezpečiť operatívne 

odstraňovanie 

nedostatkov a porúch  

Počet odstránených chýb 45 ks 87 ks 

8.5 Zimné 

odpratávanie 

snehu 

Schodné 

komunikácie v zime 

Zabezpečiť 

prechodnosť 

a zjazdnosť 

komunikácií a 

chodníkov 

Dĺžka upratovaných komunikácií 

a chodníkov 

MK: 53 

km,chod: 138 

km 

MK:53 

chodník 138 

km 

8.6 Vianočná 

výzdoba mesta 

Funkčnosť 

vianočného 

osvetlenia 

Zabezpečiť 

rozširovania 

vianočného osvetlenia  

Počet svietivých dekorácií 

v kusoch dĺžka svetelných 

káblov 

250 ks 7450 m 250 ks         

7450 m 

   Zabezpečiť operatívne 

odstránenie 

nedostatkov 

Počet odstránených chýb 36 ks 31 ks 

8.7 Ostatné 

opravárenské 

a údržbárske 

práce 

Údržba mestských 

budov a mobiliáru 

Zabezpečiť operatívne 

odstránenie 

nedostatkov 

Počet odstránených nedostatkov 350 ks 391 ks 

   Zabezpečiť odstránenie 

chýb a revitalizáciu 

existujúceho mobiliáru 

Počet odstránených chýb a počet 

revitalizovanej mobiliárnej 

jednotky 

105 ks 114 ks 
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Program Správa verejných priestranstiev sa delí na nasledovné podprogramy: 

 

 Plán Skutočnosť % 

8.Správa verejných priestranstiev 2.613.358 2.389.909 91,4 

    8.1 Komunikácie a parkoviská  1.242.707 1.175.655  94,6 

    8.2 Detské ihriská  45.000  36.056  80,1 

    8.3 Verejné osvetlenie 361.656 358.523 99,1 

    8.4 Zrážková voda 300.000 290.512 96,8 

    8.5 Zimné odpratávanie snehu 9.000 8.872 98,6 

    8.6 Vianočná výzdoba mesta   20.000 19.909 99,5 

    8.8 Ostatné opravárenské práce 634.995 500.378 78,8 

 

8.1 Komunikácie a parkoviská 

 

Na správu komunikácií a parkovísk v rozpočte na rok 2014 bolo schválené 1.242.707,- 

Eur,  z čoho sa čerpalo 1.175.655,- Eur, čo predstavuje 94,6 %-né čerpanie.  Rozpis výdavkov 

tohto podprogramu je nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

8.1 Komunikácie a parkoviská 1.242.707 1.175.655 94,6 

- Obnova výtlkov a miest. komunikácií  80.000 79.999  99,9 

- Obnova dopravného značenia 40.000  33.692 84,2 

- Kapitálové výdavky   1.122.707 1.061.963 94,6 

 

Zabezpečenie kvality a priechodnosti komunikácií v meste prebiehalo počas polroku bez 

väčších problémov. V rámci kapitálových výdavkov sa realizovali obnovy miestnych 

komunikácií: Kúpeľná , Malotejedská, Mlynská, Hviezdoslavova, L. Amadea, Gombotášska, 

Poľná, časť Športovej, časť I. Gyurcsóa, Smetanov háj 291-289, obnovy chodníkov: Radničné 

nám. 373, Jilemnického 203-234, Adyho, Zelená, Mlynská 306-309, časť Štefániková, Ružový háj 

1376, Rybný Trh 334.Boli vybudované nové parkoviská : Nová Ves 2218, 2227, 2226, Nám. 

Priateľstva 2168, Ružový háj 1374, 1376, 1369, 1370 a Smetanov háj.  

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženia nehodovosti 

a bezpečnosti premávky chodcov na komunikáciách sa vykonávala obnova, údržba jestvujúcich 

a umiestnenie nových dopravných tabúľ a zariadení na základe súhlasu dopravného inšpektorátu 

policajného zboru. Boli obnovené vodorovné dopravné značenia /prechody chodcov/ na celom 

území mesta a boli taktiež obnovené vodorovné označenia na všetkých parkoviskách. Po zimnom 

období, po nepriaznivom spôsobení chladného počasia boli odstránené výtlky na miestnych 

komunikáciách a opravené nerovnosti vozoviek a parkovísk. Tieto udržiavacie práce boli 

vykonané nepretržite po celom roku. 
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8.2 Detské ihriská 

 

Na vybudovanie nových detských ihrísk bolo plánovaných 45.000,- Eur, z čoho sa čerpalo 

36.056,- Eur, čo predstavuje 80,1 %-né čerpanie. Z toho na kapitálové výdavky bolo plánovaných  

25.000,- Eur z čoho sa čerpalo 24.767,- Eur na vybudovanie nového detského ihriska na Dunajskej 

ulici a na sídlisku Smetanov háj. 

 

8.3 Verejné osvetlenie 

 

Na zabezpečenie verejného osvetlenia v rozpočte bolo schválených 361.656,- Eur 

z čoho sa čerpalo 358.523,- Eur, čo predstavuje 99,1 %-né čerpanie. Rozpis výdavkov je 

nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

8.3 Verejné osvetlenie 361.656  358.523 99,1 

- služby  164.000 161.788 98,7 

- oprava, údržba 70.000 69.999 99,9 

-      VO – kapitálové výdavky  127.656 126.735 99,3 

 

 Dostatočne kvalitné verejné osvetlenie v meste bolo zabezpečené neustálou údržbou 

jestvujúcej siete VO a napojením nových lokalít do siete VO. V rámci kapitálových výdavkov 

bolo vybudované nové verejné osvetlenie v parkovisku pri Thermalparku, na časti Jantárovej ulice 

a komplexne sa obnovila na časti Malotejedskej ulice. 

 

 

8.4 Zrážková voda 

 

Na úhradu faktúr za odvádzanie zrážkovej vody z verejných priestranstiev v rozpočte bolo 

schválených 300.000,- Eur z čoho sa čerpalo 290.512 čo predstavuje 96,8 %-né čerpanie. Treba 

poznamenať, že existuje dohoda medzi Mestom Dunajská Streda a so Západoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, že nami uhradené finančné prostriedky budú použité výhradne na 

investície v katastri nášho mesta. Nakoľko počas roka 2011 mestský úrad zápasil s veľkými 

problémami s likviditou a tieto služby nie sú späté s dodávkou , úhrady faktúr od druhého 

štvrťroku 2011 boli zo strany mestského úradu pozastavené. Preto evidujeme značné nedoplatky 

smerom k vodárenskej spoločnosti a v minulom roku sa nám podarilo znížiť nedoplatky na 

polovicu /cca. 100.000,- Eur/ oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

 

 

8.5 Zimné odpratávanie snehu 

 

Na zimné odpratávanie snehu v rozpočte bolo vyčlenených 9.000,- Eur, z čoho sa čerpalo 

8.872,- Eur, čo predstavuje 98,6 %-né čerpanie. Treba však poznamenať, že na odpratávanie snehu 

pôvodne bolo plánované 33.000,- Eur, nakoľko v minulom roku  nebola tuhá zima a sneženie, 

pôvodne plánované limity sme presunuli na iné účely. 
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8.6 Vianočná výzdoba mesta 

 

Na montáž a údržbu vianočnej ozdoby mesta sa v rozpočte plánovalo 20.000,- Eur, z čoho 

sa čerpalo 19.909,- Eur, čo predstavuje 99,5 %-né čerpanie. Vianočná výzdoba bola opravená, boli 

vymenené poškodené žiarovky. Vianočná ozdoba bola obnovená na námestí pred MsKS, boli 

namontované nové reťaze s LED diódami, čím bola dosiahnutá bezpečná a úspornejšia prevádzka 

a dôstojnejšia atmosféra. 

 

8.7 Ostatné opravárenské práce v meste 

 

V rozpočte pre ostatné opravárenské práce bolo schválené 634.995,- Eur v skutočnosti sa 

čerpalo 500.378,- Eur, čo predstavuje 78,8 %-né čerpanie.   Rozpis výdavkov je nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

8.7 Ostatné opravárenské práce v meste  634.995 500.378 78,8 

- Oprava a údržba  132.670 132.620 99,9 

-      Oprava a údržba v MŠ a ZŠ 100.000 98.30 98,3 

-      GO Fond nájomné byty Southerm 11.586 9.541 82,4 

-      GO Fond nájomné byty – nedoplatky 25.459 25.370 99,7 

-      Kapitálové výdavky  365.280 234.545 64,2 
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 Plán Skutočnosť % 

9.Granty  1.318.260 1.327.162,15 100.7 

 

Cieľom programu je: 

             Cieľová hodnota 

         Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 2014 Plnenie 

k 31.12. 

9.1. Kultúra Zabezpečiť 

rôznorodosť 

kultúrnych aktivít 

Zabezpečiť podporu kultúry  v 

meste 

Počet podporených 

subjektov za rok 

38 32 

9.2. Šport Zabezpečiť 

rôznorodosť 

športových aktivít 

Zabezpečiť podporu športu 

v meste  

Počet podporených 

subjektov za rok 

21 23 

9.3. Sociálna 

sféra 

     

  Mesto sociálnych 

istôt 

Podporiť charitatívne, sociálne a 

humanitné aktivity v meste 

Počet podporených 

subjektov  za rok 

9 5 

   Zabezpečiť využívanie dávok v 

hmotnej núdzi v prospech občana a 

rodiny 

Počet riešených prípadov 

za rok 

75 54 

  Pomoc pri riešení 

nepriaznivých 

životných situácií 

Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a 

efektívnu pomoc, zameranú na 

zmiernenie sociálnej alebo 

hmotnej núdze obyvateľstva 

Predpokladaný počet 

poberateľov dávky v 

hmotnej a sociálnej núdzi 

za rok 

80 67  

   Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov 

občanov v  hmotnej núdzi  a 

zabezpečiť využívanie prídavkov 

na deti v prospech detí 

Predpokladaný počet 

dávok poskytnutých 

občanom 

5000 € 10.293,36 

   Zabezpečiť podporu rodín s deťmi Počet novonarodených detí 

za rok 

30 57 

   Zabezpečiť dôstojný pohreb 

občanom bez rodinných 

príslušníkov 

Počet zomrelých bez 

rodinných príslušníkov za 

rok 

1 5 

  Sociálno právna 

ochrana detí 

Zabezpečiť účelné a  adresné 

využite finančných prostriedkov 

sociálnych dávok 

Počet asistenčne  riešených   

prípadov spolu za rok 

400 619 

   Plnenie v zmysle zákona č. 

305/2005, v znení neskorších 

predpisov 

Počet detí, ktorým bol 

poskytnutý finančný 

príspevok na tvorbu úspor 

6 5 

    Počet žiadateľov, ktorým 

bol poskytnutý finančný 

príspevok na obnovu 

rodinných pomerov 

1 0 

   Zabezpečiť pomoc rodinám s 

deťmi v hmotnej núdzi na 

nevyhnutné výdavky na ošatenie a 

školské potreby a pomôcky 

Počet  detí poberajúcich 

vecné a peňažné dávky 

390 36 

   Zabezpečiť podporu sociálne 

odkázaným deťom 

Počet detí poberajúcich 

rodinné prídavky od štátu 

cez osobitného príjemcu za 

rok 

105 83 

9.4. Doprava Zabezpečenie 

fungovania MHD na 

kvalitnej úrovni 

Otvoriť druhú mestskú linku MHD Počet cestujúcich 30 000 102.705 
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9.5. Školstvo  Podporiť aktivitu škôl a školských 

zariadení v oblasti realizácie 

rôznych podujatí a podujatí s 

partnerskými školami 

  splnená 

9.6.  Členské 

príspevky, 

politické 

združenia 

Angažovanie sa 

v regionálnych 

združeniach 

Aktívne využívanie fondov EU Včasné plnenie povinností  splnené 

9.7. Obchodné 

spoločnosti 

 

Zabezpečenie 

informovanosti 

občanov 

Zabezpečiť program DSTV Počet napojených 

domácností 

2000  

  Zabezpečenie správy 

mestského majetku 

Úspora daňových nákladov Výška nákladov na údržbu, 

rekonštrukciu 

spravovaného majetku 

úspora5% 5 

 

 

Program Granty sa delí na nasledovné podprogramy: 

 

 Plán Skutočnosť % 

9. Granty 1.318.260 1.327.162 100,7 

 9.1 Kultúra  218.692 220.192 100,6 

 9.2 Šport  231.900 230.483 99,4 

 9.3. Sociálna sféra 161.080 170.519 105,8 

 9.4. Doprava  82.000 82.000 100 

 9.5. Školstvo  10.000 9.633 96,3 

 9.6. Členské príspevky 15.000 14.748 98,3 

 9.7. Obchodné spoločnosti  599.588 599.585  99,9 

       

 

 

                                                                        

                                                                         Plán                     Skutočnosť                   % 

 

9.1 Kultúra  218.692  220.192 100,6 

- 9.1.1 MsKS 168.592 168.592 100 

- 9.1.2 Amatérske skupiny 50.100 50.100 100 

- 9.1.3 Účelová dotácia na kultúru  -  1.500 - 

 

V rozpočte na rok 2014 bolo schválené na kultúru 218.692,- Eur v skutočnosti sa vyplatilo 

220.192,- Eur, čo predstavuje  100,6 %-né čerpanie. Prekročeniu limitu spôsobilo vyplatenie 

Zaregistrovali sme  zvýšenú aktivitu organizácií, kultúrnych súborov ktorým boli poskytnuté podpory. 

O použití dotácie pre MsKS informuje riaditeľka v ďalšej časti materiálu.    
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Predkladané žiadostí o dotáciu v rámci programu                           

   „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2014“      

Oblasť – kultúra 

 

P.č. 

Žiadateľ  Názov projektu 
Št. orgán 

žiadateľa 

Dátum 

vyúčtovania  

za rok 2013 

Požadovaná 

suma 

    v Eurách 

Určená 

suma 

v Eurách 

Vrátená 

suma v 

Eurách 

1.  

Ágacska OZ 

A Dunaág Néptáncműhely legfontosabb 

rendezvényeinek megvalósítása Melinda Nagy 15.1.2014 3.500,00 € 3.000,00 

 

X 

2.  

Aranykert Bábszínház 

OZ 

Az Aranykert Bábszínház 2014-es évi működéséhez 

szükséges anyagi támogatás. Az Aranykert 

Bábszínház 10 évfordulója. Zsuzsa Csepi 15.1.2014 3. 000,00 € 1.600,00 

X 

3.  Authentica – Kultúra 

bez hraníc One day Fröccsfest Pavel Domonkos x 3.500,00 € 500,00 

X 

4.  

Bíró Márton  OZ 

„Hol vagytok dunaszerdahelyi katonák?“ 

Tudományos konferencia, fotókiállítás és közösségi 

rendezvények, könyvbemutató az I. világháború DS 

helyi emlékezetének megerősítése céljából Attila Nagy 15.1.2014 3. 150,00 € 1.400,00 

 

 

X 

5.  Club Media s.r.o. Umelecký festival: „Vészfék fesztivál 2014“ Norbert Kovács 13.1.2014 2. 920,00 € 1.000,00 88,15 

6.  

Csemadok ZO 

Á.Vámbéryho 

Celoročná kultúrna činnosť ZO - 2014 

A Csemadok ASZ 2014-es év kulturális 

tevékenysége Klára Csóka 15.1.2014 1. 200,00 500,00 

X 

7.  Dom Matice 

Slovenskej Kultúrne aktivity matičiarov v DS Libuša Klučková x 1. 000,00 € 300,00 

X 

8.  DS muzikantov OZ XI.  Bihariho slávnosti  13.11.2013  1.000,00 X 

9.  DURVACREW Zene Aratáshoz 2 István Héger x 1.000,00 € 500,00 X 

10.  

Érsek  Rudolf 

Stretnutie speváckych zborov s medzinárodnou 

účasťou Érsek  Rudolf 28.11.2013 2.100,00 € 2.000,00 

X 

11.  FOKUS OZ Fókusz Színpad a város hírnevének öregbítéséért Gabriella Jarábik x 3. 500,00 € 3.000,00 X 

12.  

Gradus Montana  OZ 

Premiéra  a propagácia nového predstavenia. Oslava 

10. výročia založenia ml. divadelného súboru Novus 

Ortus Tímea Takács 15.1.2014 2. 600,00 € 1.700,00 

 

X 
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13.  

Jazz Klub DS 

Podpora kultúrnych podujatí v rámci jazzového 

klubu Igor Vida 8.1.2014 3. 350,00 € 1.000,00 

X 

14.  Kondé Miklós OZ IX. Bábkový festival: „Pestrý motýľ“ Olivér Ibolya 15.1.2014 3. 500,00 € 1.400,00 X 

15.  Maďarský osvetový 

inš. Na Slovensku 

XXXIX. Podunajská jar 

XXXIX. Duna Menti tavasz László Huszár 2.12.2013 3. 500,00 € 3.000,00 

X 

16.  

Merkantil 

IV. Medzinárodné sympózium – Aranykert - Zlatá 

záhrada Štefan Péntek 23.10.2013 3. 000,00 € 800,00 

X 

17.  Miechy OZ Kultúra bez bariér Imre Jarábik 19.12.2013 3. 280,00 € 1.800,00 X 

18.  

MOSTAV, s.r.o. 

„Impro – tu a teraz“, 

„Impro – itt és most“ Helena Tarrová x 1 .300,00 € 500,00 

X 

19.  

Na´Conxypan OZ 

Hudobný festival a séria hudobných, tvorivých dielni 

„Are you free?“ Peter Keviczky 9.1.2014 3. 500,00 € 1.000,00 

X 

20.  Nadácia GSMU 94 A KMG egész éves működése Péter Iván 17.12.2013 3.500,00 € 3.000,00 X 

21.  Nadácia Konzervatória 

– Tibor Rácz 24. Medzinárodný akordeónový festival DS 2014 Tibor Rácz 9.1.2014 3.500,00 € 3.000,00 

X 

22.  

NFG Spotlight 

Veronika 

Mészáros 15.1.2014 1. 500,00 € 500,00 

X 

23.  OO Jednoty dôchodcov 

na Slovensku 

XVI. Okresný festival ľudovej hudby seniorských 

súborov a sólistov František Kovács 4.12.2013 600,00 € 200,00 

X 

24.  

Pázmaneum OZ 

A Pázmaneum Társulás dunaszerdahelyi 

rendezvényeinek támogatása 

Podpora kultúrnych aktivít OZ.  Pázmaneum v meste 

DS János Karaffa 15.1.2014 500,00 € 500,00 

 

X 

25.  Pre naše mesto OZ Umelecký festival Čarovná záhrada Ágota Antal x 3.500,00 € 2.800,00 X 

26.  Reformovaná 

kresťanská cirkev 

Šírenie kresťanskej kultúry a umenia cez kultúrnych 

podujatí. Zsolt Görözdi 15.1.2014 1.500,00 € 500,00 

X 

27.  Rivalda Színház Legyen a színház mindenkié! Mária Szabóová x 2.100,00 € 1.300,00 X 

28.  Slovenský zväz 

záhradkárov ZO XIV. Plody Žitného Ostrova Štefan Szabó 10.1.2014 800,00 € 500,00 

X 

29.  Spoločnosť Z. Kodálya Gyermekhangversenyek metodikai órával Jozef Sebő 19.9.2013 600,00 € 300,00 X 

30.  Sikabony OZ Stretnutie detí, mládeže a rodičov František Simon x 2.000,00 € 1.000,00 X 

31.  Új Út - Emléktábla DS elődtelepüléseiről besorozott Péter Iván x 550,00 € 400,00 X 
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Dunaszerdahely 1848/49-es honvédek és nemzetőrök tiszteletére 

32.  

Talentum ZUŠ XXIII. Dunajskostredské hudobné dni 

Hildegarda 

Lipcsey 11.10.2013 3.500,00 € 3.000,00 

X 

33.  Tiszta Forrás OZ A Tiszta Forrás éneklőcsoport áves tevékenysége Jolán Szabó 15.1.2014 3. 500,00 € 1.000,00 X 

34.  Vámbéryho  OZ Dni Vámbéryho Gyula Hodossy 28.11.2013 3.500,00 € 3.000,00 X 

35.  Vox Camerata OZ Vox Camerata kamarakórus Tomáš Miške 15.1.2014 1. 300,00 € 800,00 X 

36.  Zv. Skautov – 10. 

skautský zbor sv. 

Juraja Činnosť 10. Skatského zboru Sv. Juraja v roku 2014 Gabriela Ajpek x 1.500,00 € 500,00 

X 

37.  

Žitnoostrovná knižnica 

Kultúrno-spoločenské aktivity na popularizáciu 

čítania 

Lýdia Tóthová 

17.12.2013 350,00 € 300,00 

X 

38.  Žitnoostrovské 

osvetové stredisko 

XV. ŽO pastelky 2014 Jana Svetlovská 

30.12.2013 3. 000,00 € 1.500,00 

X 

 

 

 

 

 

 



66 

 

9.2 Šport 
 

V rámci podprogramu Šport bolo naplánovaných 231.900,- Eur z toho sa čerpalo 

230.483,17 Eur, čo predstavuje 99,4 %-né čerpanie. Rozpis výdavkov je nasledovný: 
 

 Plán Skutočnosť % 

9.2 Šport  231.900 230.483 99,4 

- 9.2.1. Mládežnícky futbal  14.000  14.200 101 

- 9.2.2. Štadión DAC  186.000  184.683 99,3 

- 9.2.3. Ostatné športy 29.900 29.800 99,7 

- 9.2.4. Účelová dotácia pre šachový kl. 2.000 2.000  100 

 

 

 Aktivita vytvára priestor a podmienky v zabezpečení služieb pre aktívne športové 

využitie, rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže, rozvoj vrcholového, 

výkonnostného a mládeže, rozvoj vrcholového, výkonnostného a mládežníckeho športu, 

priestor pre rekreačný šport a rekreačno-relaxačné aktivity občanov mesta a jeho 

návštevníkov, podmienkou je poskytnutie dotácie v zmysle príslušného VZN. 
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Predkladané žiadostí o dotáciu v rámci programu   „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2014“ 

Oblasť – Šport 

 

P.č. Žiadateľ Názov projektu 
Št.  orgán 

žiadateľa 

Dátum 

vyúčtovania  

za rok 2013 

Požadovaná 

suma 

v Eurách 

Určená 

suma 

v Eurách 

Vrátená 

suma v 

Eurách 

1.  All For Dog DS Žitnoostrovský pohár 2014 Ladislav Görcs 30.12.2013 400,00 400,00 X 

2.  

BARA pohostinstvo 

Medzinárodný futbalový turnaj „starých 

pánov „Csicsó Kupa“ – 8.ročník 
Štefan Sándor x 

700,00 300,00 
X 

3.  BONS Promotion s.r.o. Interaktív játszóház Alžbeta Bónová x 3.500,00 500,00 X 

4.  Csallóközi Marathon  Club ŽO Behaj s nami - Silvestrovský beh Roland Vajas 15.1.2014 2.000,00 1.000,00 X 

5.  FK 2007 Dunajská Streda FK 2007 – Viac ako klub Tibor Végh x 3.500,00 3.000,00 X 

6.  Florbalový klub Rumba DS Florbal 2014 Miklós Kálmán x 3.500,00 700,00 X 

7.  Gabriela Huberová Mozogj Dunaszerdahely! Gabriela Huberová x 3.500,00 2.000,00 X 

8.  Hadik András Baranta Felszerelés vásárlása Gábor Bernáth 8.1.2014 1.616,00 0 X 

9.  Ján Sandal VII. Ročník Silvestrovského turnaja 2014 Ján Sandal x 180,00 100,00 100,00 

10.  Klub rekreačnej telesnej 

výchovy a športu DS Športové aktivity pre deti MŠ a ZŠ v DS 
Helena Czafiková 10.1.2014 

1.500,00 0 
X 

11.  Klub turistov RODINA DS Vodné mlyny Malého Dunaja  – 23. ročník Zdeněk Kelemen 17.12.2013 500,00 300,00 X 

12.  

Letecko-modelársky klub DS, 

n.o. 

Inovácia a nové technológie v oblasti 

riadenia RC modelov. Pohoda Air Show. 

Guláš Air Show. Športový deň spojený 

s modelárskou ukážkou za spoluúčasť Matice 

Slovenskej 

Michal Hutník 8.1.2014 

1.100,00 500,00 

X 

13.  Maloblahovský tenisový klub 

DS 

Športová príprava  a tenisový tréning detí a 

mládeže 
Zoltán Pellérdi 30.12.2013 

1.500,00 500,00 
X 

14.  

MEGY SPORT s.r.o. 

Príprava  R. Medgyesovej na ME v atletike 

Zürich 2014 

Renáta  

Medgyesová 
19.12.2013 

3.000,00 1.000,00 
X 

15.  Mestský futbalový klub 

mládeže DS Futbal pre deti 
Štefan Rajkovics x 

2.250,00 0 
X 
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16.  Olympijský klub ŽO Béke vagy te sport Csaba Orosz 15.2.2014 3.000,00 0 X 

17.  

ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. 

A dunaszerdahelyi DSG Team támogatása 

a szlovákiai II. Ligás kosárlabda bajnoki 

mérkőzéseken 2014/2015 

Zoltán Hanák x 

2.500,00 0 

X 

18.  

OZ Dunajskostredských 

amatérskych športovcov 

Digitalizácia futbalovej kultúry DS – Projekt 

rozvoja Dunajskostredskej mestskej 

futbalovej ligy. 

Pavel Domonkos x 

800,00 0 

X 

19.  

Rodičia škole a deťom OZ 

II. Futsalový turnaj Vámbéryho – 2014 

II. Vámbéry Futsal torna 2014 
Imrich Kovács 21.1.2014 

1.800,00 0 
X 

20.  Seishin Karate Klub DS Mozgással a fiatalokért és az egészségért János Markovics 15.1.2014 3.500,00 2.000,00 X 

21.  

SPORTFANATIC 

Podpora športových aktivít otužilcov - 

Penguins 
Jozef Mészáros 15.1.2014 

3.500,00 1.000,00 
X 

22.  Stredisko stolného tenisu 

Euromilk DS 

Reprezentácia mesta v stolnotenisovej 

extralige 
Vladislav Kmeť 14.1.2014 

3.500,00 3.000,00 
X 

23.  Súkromné CVČ Tóth László Teremlabdarúgó Emléktorna III. Zsuzsanna Szabó 15.1.2014 400,00 400,00 X 

24.  

Šachový klub DS 

Účasť na ligových zápasoch šachovej 

extraligy a turnajoch, skvalitnenie 

tréningového procesu mládeže. 

Juraj Petényi 10.1.2014 

3.500,00 3.000,00 

X 

25.  

ŠC Internacionál DS 

Visegrádi Kvartett (V4) találkozója 

Dunaszerdahelyen 
Ján Pálfy 29.1.2014 

1.500,00 0 
X 

26.  

Športový klub DAC DS 

Hádzaná mužov I. liga a mládežnícka 

hádzaná 

Férfi kézilabda 1. liga és ifjúsági kézilabda 

Miklós Kálmán 15.1.2014 

3.500,00 3.000,00 

X 

27.  

ŠK Strongmann Club DS 

Csallóközi erősember bajnokság 2014 

(profi, nemzetközi) 
András Márk 7.11.2013 

1.300,00 800,00 
X 

28.  Športový klub Talent DS Výchova mladých hádzanárok v meste DS Tibor Méhes 13.1.2014 3.500,00 3.000,00 X 

29.  Základná škola Smetanov háj Zdravý a bezpečný pohyb pre deti Monika Benkovská x 3.000,00 0 X 

30.  Základná škola Zoltána 

Kodálya s VJM 

a. Florbal open DS 

I. Dunaszerdahelyi Nyílt Florballtorna 
Olivér Ibolya x 

3.500,00 400,00 
X 

31.  

Zápasnícky klub  OZ 

Talentovaná mládež nášho mesta. 

Városunk tehetséges ifjúsága 2014-ben 
Roland Hakszer 13.1.2014 

3.500,00 3.000,00 
X 
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9.3 Sociálna sféra   

 

V rozpočte bolo schválených na sociálnu sféru 161.080,- Eur z toho sa čerpalo 

170.519,05 Eur, čo predstavuje 105,8 %-né čerpanie. Rozpis výdavkov je nasledovný: 

 

  Plán  Skutočnosť  % 

9.3. Sociálna sféra 161.080 170.519 105,8 

        - 9.3.1 Sociálne príspevky 160.000 169.439 105,8 

        - 9.3.2 Účelová dotácia   1.080   1.080 100 

 

 

V rámci aktivity sa môžu poskytnúť finančné príspevky (dotácie) pre občianske 

združenia a organizácie na všeobecne prospešnú činnosť na podporu seniorov, zdravotne 

postihnutých občanov, matiek s deťmi, občanov bez domova a ostatných osôb ohrozených 

sociálnym vylúčením, i na rôzne preventívne aktivity detí a mládeže. V roku 2014 boli  

podporené nasledovné žiadosti o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných 

služieb a aktivít v roku 2014“ Oblasť - sociálna a zdravotníctvo: AXIS-DENT s.r.o., Dunajská 

Streda „Žiarivý úsmev našich detí“, Slovenský červený kríž, Dunajská Streda, 

„Bezpríspevkové darcovstvo krvi“, Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, 

Dunajská Streda, STOP „Skolióza – Hátgerincferdülés“, Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím, Dunajská Streda, „Učme sa s radosťou!“ – exkurzia do lesnej školy 

vo Vojke nad Dunajom, Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 47, 

Dunajská Streda „Sociálna pomoc, humanitárna starostlivosť, zdravotnícka starostlivosť“. 

V porovnaní s cieľovou hodnotou je to plnenie na 55,5%. 

 

Inštitút osobitného príjemcu 

Inštitút osobitného príjemcu upravuje zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podnet na určenie osobitného príjemcu môže 

vychádzať z činnosti úradu ako i obce. V prípade, ak sa doterajšou výplatou dávky 

a príspevkov nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené – situácie, kedy 

poberateľ dávky a príspevkov v hmotnej núdzi ju nevyužíva na účel,  na ktorý sa poskytuje 

t. j. nehradí z nej výdavky na zabezpečenie základných životných podmienok svojich a tiež 

celého okruhu spoločne posudzovaných osôb (jedno teplé jedlo denne, nevyhnuté ošatenie 

a prístrešie) ako je napr. zanedbávanie výživy a starostlivosti o deti, neschopnosť hospodáriť 

s finančnými prostriedkami, neplatenie nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu alebo 

rodinného domu, závislosť na návykových a omamných látkach, výskyt úžery a pod. 

Pri ustanovení osobitného príjemcu sa uplatňuje zásada adresnosti poskytovania 

pomoci v hmotnej núdzi, každý prípad sa posudzuje individuálne s cieľom účelného 

využívania dávky a príspevkov v hmotnej núdzi. Sociálna práca je zameraná na odstránenie 

dôvodov potreby ustanovenia osobitného príjemcu, aby sa občan naučil hospodáriť 

s finančnými prostriedkami tak, aby bol schopný prevziať zodpovednosť sám za seba a svoju 

rodinu. 
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Osobitný príjemca – Dávky v hmotnej núdzi 

 

Mesiac 
Dávka 

z ÚPSVaR € 
Nájom € Vodné € GO Fond€ K výplate € 

Počet 

prípadov 

01.14 7 289,47 1 711,03 1 442,05 424,19 3 712,20 45 

02.14 6 938,69 1 517,60 1 396,34 571,88 3 452,87 46 

03.14 7 949,71 1 716,00 1 764,67 593,09 3 875,95 51 

04.14 7 792,57 1 707,07 1 652,50 550,92 3 882,08 51 

05.14 7 905,37 1 450,00 1 874,40 489,00 4 192,06 52 

06.14 8 240,07 1 546,60 1 936,08 501,00 4 331,47 53 

07.14 6 620,26 1 571,60 1 836,70 507,00 3 020,52 54 

08.14 8 462,70 1 638,29 2 127,48 540,00 4 414,34 54 

09.14 9 413,50 1 687,60 2 157,46 576,00 5 183,19 56 

10.14 9 561,50 1 600,00 2 106,16 540,00 5 475,46 52 

11.14 8 121,50 1 595,00 1 807,34 537,00 4 462,35 52 

12.14 8 402,89 1 615,00 1 611,58 543,00 4 971,36 53 

Spolu 
96 698,23 19 355,79 21 712,76 6 373,08 50 973,85 

619 

 

Prídavok na dieťa je poskytovaný formou osobitného príjemcu pre rodiny, z ktorých 

pochádzajú deti s nepravidelnou školskou dochádzkou. Počet záškolákov je nasledovný: 

Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa - záškoláctvo 

mesiac 1.14 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 

Počet záškolákov 10   8  8 8  7 7 

       Spolu PnDv€: 277,20 € 184,80 € 188,16 € 188,16 € 164,64 € 164,64 € 

       

       

Mesiac 7.14 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 

Počet záškolákov 7 7 7 5 5 4 

       
Spolu PnDv €: 164,64 € 164,64 € 164,64 € 117,60 € 117,60 € 94,08 € 

 

Spolu za rok 2014: 1 990,80 € 

 

Podľa zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona 

č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon 

o prídavku na dieťa), prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva 

oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, pri ktorej musia byť splnené 

všetky zákonom stanovené podmienky nároku. Platiteľ rozhodne o určení osobitného 

príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ak prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca 
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oprávnenej osobe, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi 

prostredníctvom osobitného príjemcu. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych 

vecí a rodiny Dunajská Streda zo zákona vychádzajúc rozhodol, že za účelné vynakladanie 

poukázaných finančných prostriedkov prídavku na dieťa bude od 01.02.2014 zodpovedný 

osobitný  príjemca, ktorému sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi pre oprávnenú osobu a spolu 

s ňou posudzované osoby, t.j. v daných prípadoch mesto Dunajská Streda. 

 

Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa – k dávkam v hmotnej núdzi: 

mesiac 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 

Počet detí 35 35 35 35 36 

 

Spolu v 

€: 
799,68 799,68 799,68 799,68 846,72 

 

mesiac 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 

Počet detí 36 36 36 36 37 

 

Spolu v 

€: 
846,72 846,72 846,72 846,72 870,24 

 

Spolu za rok 2014 :    8 302,56 € 

 

Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností a dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením 

Dotácia na stravu  
Poskytnutá 

dotácia 
Čerpanie Zostatok 

Január 2 190,98 € 1 490,96 €  700,02 € 

Február 2 002,00 € 1 197,59 €  804,41 € 

Marec 1 593,22 € 1 822,97 € -229,75 € 

(školské potreby II. polrok)  1 460,80 € 1 460,80 € 0,00 € 

Apríl 1 789,19 € 1 753,40 €    35,79 € 

Máj 2 830,56 € 2 073,52 €  757,04 € 

Jún 2 340,14 € 1 986,24 €  353,90 € 

Júl    442,53 €    156,42 €  286,11 € 

August    363,33 €      96,03 €  267,30 € 

September    951,67 € 1 697,77 € -746,10 € 

Október 2 685,14 € 2 234,49 €  450,65 € 

(školské potreby I. polrok) 1 361,20 € 1 361,20€      0,00 € 

November 1 682,73 € 2 223,48 € -540,75 € 

December 2 434,70 € 1 894,00 €   540,70 € 

Spolu: 24 128,19 € 21 448,87 € 2 679,32 € 
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Jedná sa o dotácie upravené Zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. O priznaní, resp. nepriznaní dotácie 

rozhoduje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Dotácie slúžia na podporu výchovy k plneniu školských povinností, a to na úhradu 

školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie v prípravnej triede materskej školy 

a vzdelávanie na základnej škole a na podporu výchovy k stravovacím návykom detí a žiakov 

ohrozených sociálnym vylúčením.  

 

Jednorazové dávky v hmotnej núdzi a jednorazové dávky sociálnej pomoci 

 

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa riadi zákonom č. 417/2013 Z.z. 

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov s VZN č. 7/2014 mesta. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, na 

nákup školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady, výdavky spojené s bývaním a na iné 

mimoriadne výdavky atď.  

Za sledované obdobie sa poskytlo pre 67 oprávnených žiadateľov spolu 2730 €, z nich 

36 žiadateľov (1800 €) malo neplnoleté, nezaopatrené dieťa.  

 

 

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa 

 

Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa 

mu v príslušnom období prvorodené dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN 

č. 7/2014. Počet poberateľov príspevku je za sledovaný  rok 57 (2950 €), z toho 2 dvojičky. 

 

 

Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok  

 

V roku 2014 mesto zabezpečilo pohreb a uhradilo najnutnejšie pohrebné výdavky na 

základe skutočne vynaložených nákladov v 5 prípadoch (1.740,31 €). 

Tvorba úspor 

Plnenie merateľných ukazovateľov závisí od prípadov riešených v zmysle zákona 

č. 305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci aktivity sa poskytujú príspevky 

mesta na obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove, a to 

príspevok na kontakt rodičov s dieťaťom umiestneným v domove ako príspevok na dopravu 

do domova, príspevok na úpravu a obnovu rodinných, bytových a sociálnych pomerov 

dieťaťa. Za sledované obdobie sme poukázali financie na tvorbu úspor pre 5 deti v detských 

domovoch v celkovej sume 5.186,70 €, z toho pre 3 deti, ktoré sú umiestnené v Detskom 

domove Jelka (od 1.9.2011) a pre 1 dieťa, ktoré je umiestnené v Rodinnom detskom domove 

Piešťany (od 1.7.2014). Žiadosti na obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného 

v detskom domove sme nezaznamenali. 
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Z podprogramu Sociálna sféra sa ďalej čerpali:  

- na prenocovanie bezdomovcov 330 € na mobilné sociálne zariadenia, 795,01 € za 

faktúru za energiu za rok 2013, 348,70 € za rok 2014, Deň žien v Zariadení pre seniorov 

a v klube pre dôchodcov 681,25 €, za lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na 

sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách 26,- €, pohostenie 

a darček pri príležitosti oslavy „JUBILANTOV“ v Klube dôchodcov Dunajská Streda  

607,40.-€, posedenie s členmi Mestského klubu dôchodcov Dunajská Streda pri príležitosti 

„Mesiaca úcty k starším“ 349,35 €, posedenie s obyvateľmi  Zariadenia pre seniorov 

Dunajská Streda pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ 342,10 €, predvianočné stretnutie 

s obyvateľmi Zariadenia pre seniorov a členmi Mestského klubu dôchodcov 459,35 €, 

predvianočné stretnutie  s postihnutými deťmi 517,01 €, jednorazový príspevok k vianočným 

sviatkom dôchodcom s trvalým pobytom na území mesta Dunajská Streda nad 75 rokov 

20 420,- € (príspevok 20,- €,/osoba, počet pozvaných 1072, príspevok prevzali 1021).   
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Predkladané žiadostí o dotáciu v rámci program „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2014“ 

oblasť sociálna a zdravotníctvo 

 

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu 
Št.  orgán 

žiadateľa 

Dátum 

vyúčtovania  

za rok 2013 

Požadovaná 

suma 

Určená 

suma 

v Eurách 

Vrátená 

suma v 

Eurách 

1.  AXIST – DENT, s.r.o. 

Žiarivý úsmev našich detí 

Gyermekünk sugárzó mosolya 
Eva Hrutková X 3. 237,00 € 800,00 € 

 

X 

2.  

 

Olivex, s.r.o. Zdravie a vitalita 
Olivér Kántor X 3. 500,00 € X X 

3.  

 

Slovenský Červený kríž DS Bezpríspevkové darcovstvo krvi 
Dagmar Nagyová  2.800,00 € 1000,00 € X 

4.  

 

Stredná zdravotnícka škola DS 

STOP „Skolioza – 

Hátgerincferdülés“ 
Eva Síposová  1. 200,00 € 500,00 € X 

5.  

Združenie na pomoc ľuďom 

mentálnym postihnutím 

„Učme sa radosťou!” – exkurzia do 

lesnej školy vo Vojke nad Dunajom 
Ágnes Cséfalvay  1. 710,00 € 800,00 € X 

6.  

ZO Slovenského zväzu telesne 

postihnutých č. 47. DS  

Sociálna pomoc, humanitárna 

starostlivosť, zdravotnícka 

starostlivosť 

Eva Felföldyová  1.500,00 € 900,00 € 250,00 
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9.4. Doprava  

 

Na zabezpečenie verejnej dopravy v meste bolo schválených 82.000,- Eur z toho čerpalo 

82.000,- Eur. 

Od 2. septembra 2013 sa rozšírili možnosti mestskej hromadnej dopravy, lebo bola 

odštartovaná nová, druhá linka MHD. Počet zastávok sa zvýšil a štyri zastávky. Boli zriadené 

zastávky aj v mestskej časti Malé Blahovo. Linkami mestskej hromadnej dopravy cestujú 

predovšetkým študenti a dôchodcovia, ktorí uplatňujú výrazné zľavy s vernostnou kartou. Počet 

cestujúcich: 102.705, z toho linka č.1: 75.350 cestujúcich, linka č.2: 27.355 cestujúcich. 

 

 

  9.5 Školstvo 

 

V rozpočte na dotácie pre školstvo bolo schválených 10.000,- Eur z toho sa čerpalo 9.633,10 

Eur, čo znamená 96,3 % -né čerpanie. Zoznam poskytnutých dotácií je nasledovný:
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Predkladané žiadosti o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2014     

pre oblasť školstvo 

 

 

P.č. Žiadateľ Názov projektu 
Št.  orgán 

žiadateľa 

Dátum 

vyúčtovania  

za rok 2013 

Požadovaná 

suma v 

Eurách 

Určená 

suma v 

Eurách 

Vrátená 

suma v 

Eurách 

1.  

 

ÉLETFA PT 

 

Szín - napok 

 

Zuzana  Pócsová 

 

14.1.2014 

 

1.390,00 € 200,00 € 
X 

2.  

 

Centrum PPPP DS 

 

Dunajskostredský klub rodičov v 

roku 2014 

 

 

Eva Krippelová 

 

13.1.2014 

 

   556,00 € 200,00 € 

X 

3.  

Cirkevný zbor 

evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania 

na Slovensku DS Duchovné prednášky 

 

 

 

Jozef Horňák x 2.000,00 € 200,00 € 

 

 

X 

4.  

 

FEMIT  

 

Élet függőségek nélkül 

 

Margit Győri 

 

15.1.2014 

 

3.500,00 € 200,00 € 

 

X 

5.  Kálvin OZ 

Gyermekek és fiatalok nevelése 

közös tanulás, aktivitás, 

előadássorozat, minőségi együttlét 

révén. 

 

 

 

Zsolt Görözdi 

 

15.1.2014 

 

1.200,00 € 300,00 € 

 

 

X 

6.  

 

Nadácia KATEDRA 

 

Súťaže Katedry 

 

Gyula Hodossy 

 

14.1.2014 

 

3.500,00 € 300,00 € 
X 

7.  

 

TANDEM, n.o. 

Budúcnosť je v nás 

A jövő bennünk van 

 

Katalin Hodossy 

 

13.1.2014 

 

2.500,00 € 150,00 € 
X 

8.  

OZ Po slovensky hravo – 

Szlovákul játékosan 

Vytvorenie pokladov pre 

komunikačné posedenia 

v slovenskom jazyku 

 

Adriana 

Bakošová 14.1.2014 2.000,00 € 150,00 € 

 

X 

9.  

 

ZŠ Á.Vámbéryho s VJM 

 

TUDOK 2014 - 2015 

 

Ján Masszi 

 

10.1.2014 

 

1.200,00 € 300,00 € 

 

X 
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9.6 Členské príspevky 

 

Na zaplatenie členských príspevkov sa plánovalo 15.000,- Eur z toho sa čerpalo 

14.748,68 Eur, čo predstavuje  98,3 %- né čerpanie. 

Mesto Dunajská Streda je členom nasledovných združení: 

Združenie miest a obcí Žitného Ostrova 

Dunajskostredská regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja /DS RRA/ 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný Ostrov – Csallóköz 

 

 

9.7 Obchodné spoločnosti 

 

V rámci podprogramu Obchodné spoločnosti bolo naplánovaných dotácií vo výške 

599.588,- Eur z toho sa čerpalo 599.585,47 Eur, čo predstavuje 99,9 %-né čerpanie. Rozpis 

dotácií je nasledovný: 

 

   Plán  Skutočnosť % 

 

9.7. Obchodné spoločnosti   599.588  599.585 99,9 

      - 9.7.1 Perfects a.s.  154.000 154.000 100 

      - 9.7.2 Municipal Real Estate s.r.o.  445.588 445.585 99,9 

 

Mesto Dunajská Streda z rozpočtu poskytuje dotácie aj pre obchodné spoločnosti 

založené Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda. Tieto obchodné spoločnosti 

vykonávajú aj verejnoprospešnú činnosť pre občanov Mesta Dunajská Streda. Perfects a.s. 

prevádzkuje mestskú káblovú televíziu vydáva Mestský hlásnik a poskytuje pravidelné 

informácie o dianí v meste. Municipal Real Estate s.r.o. vykonáva správu mestského majetku 

a prevádzkuje športové zariadenia pre občanov mesta.  
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Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2014 
dátum spracovania: XI.2014 

       

Strana č.1 

Program         Názov stavebnej akcie / HM 

   

Obstaráv. Rozpočet Úprava  Preinvestované 

P.č.         Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)     

 

cena na rok 2014 rozpočtu k 31.12.2013 

         

celkom       

1       Správa mesta       € 59 422 59 422   0 

    

                  

  1 1 6 Generel dopravy       € 25 000 25 000   0 

    

                  

               1 1 6 Plán SHR       € 15 000 15 000   0 

    

                  

               1 1 6 Nákup pozemkov       € 9 222 9 222   0 

    

                  

               1 1 7 Projektové dokumentácie     € 9 400 9 400   0 

    

                  

               1 2 6 Spoločný stavebný úrad       € 800 800   0 

    

Kapitálové výdavky                 

             
2       Školstvo       € 2 251 883 438 261   19 566 

    

                  

  2 3 7 Rekonštrukcia a obnova budovy MŠ    € 516 233 0   4 094 

    

Materská škola - Rybný trh               

               2 10 4 Rekonštrukcia a obnova budovy ZŠ     € 1 556 790 259 401   15 472 

    

Základná škola Gy. Szabóa s VJM - Školská ul.           

               2 11 3 Rekonštrukcia strechy        € 63 100 63 100   0 

    

Základná umelecká škola               

               2 15 4 Kapitálové výdavky       € 95 760 95 760   0 

    

Základná škola Z. Kodálya s VJM               
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Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2014 
dátum spracovania: XI.2014 

       

Strana č.2 

             Program         Názov stavebnej akcie / HM 

   

Obstaráv. Rozpočet Úprava  Preinvestované 

P.č.         Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)     

 

cena na rok 2014 rozpočtu k 31.12.2013 

         

celkom       

  2 16 4 Kapitálové výdavky       € 20 000 20 000   0 

    

Základná škola Á. Vámbéryho s VJM             

            
  

4       Komunikácie, manažment     € 977 851 495 000   0 

    

                  

  4 1 3 Výpočtová technika       € 20 000 20 000   0 

    

                  

               4 1 3 Projekt OPIS       € 957 851 475 000   0 

    

                  

             5       Služby       € 1 460 720 107 120   61 679 

    

                  

  5 3 6 Klub dôchodcov       € 4 320 4 320   0 

    

Kapitálové výdavky                 

        

          

  5 5 3 Zariadenia pre seniorov       € 1 425 600 102 800   61 679 

    

ul. gen. Svobodu                 

          
  

 
  

  5 6 1 Komunitné centrum pre rómskú menšinu   € 30 800 0   0 

    

                  

        

        

 6       Životné prostredie       € 1 937 120 112 098   53 673 

    

                  

        

          

  6 1 4 Zriadenie zberného dvora v Dunajskej Strede   € 1 900 000 74 978   53 673 

    

                  

        

          

  6 1 6 Vyčistenie a revitalizácia vojenského cintorína Malé Blahovo € 37 120 37 120   53 673 
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Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2014 
dátum spracovania: XI.2014 

       

Strana č.3 

             Program         Názov stavebnej akcie / HM 

   

Obstaráv. Rozpočet Úprava  Preinvestované 

P.č.         Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)     

 

cena na rok 2014 rozpočtu k 31.12.2013 

         

celkom       

7       Bezpečnosť       € 137 800 13 880   71 600 

    

                  

  7 1 6 Rozšírenie kamerového systému Mesta Dun. Streda € 137 800 13 880   71 600 

    

Mesto Dunajská Streda                 

             
8       Správa verejných priestranstiev   € 7 290 247 1 640 643   51 835 

    

                  

  8 1 3 Podzemná garáž nám. Á. Vámbéryho - Dunajská Streda € 2 868 532 0   46 614 

    

Mesto Dunajská Streda                 

               8 1 3 Výstavba prepojovacej komunikácie medzi Športovou ul. a Malodvorníckou c. € 419 524 0   5 221 

    

Mesto Dunajská Streda                 

               8 1 3 Výstavba okružnej križovatky Veľkoblahovská - Záhradnícka € 285 000 0   0 

    

                  

               8 1 3 Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií v Dunajskej Strede € 1 699 005 730 418   0 

    

Námestie SNP pred blokom 192         61 581       

    

Smetanov háj pred blokom 291       128 726 61 715     

    

Smetanov háj pred blokom 289         41 346 33 000     

    

Radnične nám. pred blokom 373       54 685       

    

Poľná ulica         286 854 116 557     

    

Ulica Generála Svobodu         74 710       

    

Hviezdoslavova ul.         111 023 47 036     

    

Ul. Malotejedská - oprava krytu MK a chodníkov   234 117 162 964     

    

Ul. Kúpeľná         225 925 115 866     

    

Ul. L. Amadea         120 000 50 894     

    

Mlynská ul.         57 000 33 549     

    

Ul. Gombótášska         48 437 32 354     

    

Ul. Jókaiho         95 000       
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Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2014 
dátum spracovania: XI.2014 

       

Strana č.4 

Program         Názov stavebnej akcie / HM 

   

Obstaráv. Rozpočet Úprava  Preinvestované 

P.č.         Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)     

 

cena na rok 2014 rozpočtu k 31.12.2013 

         

celkom       

    

Ul. Športová         69 000 76 483     

    

Ul. I. Gyurcsóa         90 601       

               8 1 3 Výstavba chodníkov        € 24 000 23 052   0 

    

Výstavba chodníka - lokalita Adyho ulica     24 000 23 052     

               8 1 3 Rekonštrukcia a obnova chodníkov   € 205 500 201 500   0 

    

Rybný trh 334         3 500 3 500     

    

Ružový háj 1376         4 000 4 000     

    

Radničné nám. 373         20 000 20 000     

    

Mlynská 306, 307, 308, 309 

 

    15 000 15 000     

    

Nám. priateľstva 2172         12 000 12 000     

    

Jilemnického 337, 338 

  

    13 000 13 000     

    

Jilemnického 201, 203, 233       36 000 32 000     

    

Prepojovací chodník Športová ul. - Poľná ul     10 000 10 000     

    

Nám. SNP 192, 193, 194       22 000 22 000     

    

Smetanov háj 291 

  

    5 000 5 000     

    

Smetanov háj 289. 290         7 000 7 000     

    

Zelená ulica         15 000 15 000     

    

M.R.Štefánika         33 000 33 000     

    

Kúpeľná ulica         10 000 10 000     

               8 1 3 Výstavba parkovísk a spevnených plôch v Dunajskej Strede € 94 300 91 002   0 

    

Nám. priateľstva č. 2166, 2168 a 2171     27 000 25 934     

    

Nová Ves č. 2225 a 2226         30 000 28 815     

    

Nová Ves č. 2218         10 800 10 800     

    

Ružový háj č. 1374 a 1376 

  

    14 500 13 927     

    

Ružový háj č. 1370 a 1371       12 000 11 526     

               8 1 3 Rekonštrukcia parkovísk v Dunajskej Strede € 63 809 56 809   0 

    

Veľkoblahovská cesta 65-72       40 807 36 807     

    

Veľkoblahovská cesta 73-76       23 002 20 002     
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Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2014 
dátum spracovania: XI.2014 

       

Strana č.5 

             Program         Názov stavebnej akcie / HM 

   

Obstaráv. Rozpočet Úprava  Preinvestované 

P.č.         Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)     

 

cena na rok 2014 rozpočtu k 31.12.2013 

         

celkom       

  8 1 3 Projekt BECEP       € 19 926 19 926   0 

    

                  

               8 1 3 Vysporiadanie vlastníctva - nákup pozemkov € 69 701 0   0 

    

Pod prístupovej komunikácie k zbernému dvoru     43 800 0     

    

Pozemok parc č. 65/2 - Komenského ulica     25 901 0     

               8 2 2 Výstavba detských ihrísk     € 25 000 25 000   0 

    

Mesto Dunajská Streda                 

               8 3 3 Rozšírenie verejného osvetlenia     € 114 456 100 456   0 

    

Jantárová ulica         28 058 22 058     

    

Malotejedská ulica         60 000 46 000     

    

Thermalpark - Kúpeľná         25 400 31 400     

    

Zelená ulica - garáže         998 998     

               8 3 3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia   € 27 200 27 200   0 

    

Letištná, Horná         27 200 27 200     

               8 7 5 Rekonštrukcia materských škôl     € 44 000 44 000   0 

    

                  

               8 7 5 Rekonštrukcia budovy Perfects     € 730 294 321 280   0 

    

                  

               8 7 5 Futbalový štadión DAC       € 600 000 0   0 

    

                  

9       Granty       € 114 770 114 770   0 

    

                  

  9 7 2 Municipal s.r.o.       € 114 770 114 770   0 
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Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2014 
dátum spracovania: XI.2014 

       

Strana č.6 

             Program         Názov stavebnej akcie / HM 

   

Obstaráv. Rozpočet Úprava  Preinvestované 

P.č.         Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)     

 

cena na rok 2014 rozpočtu k 31.12.2013 

         

celkom       

                     Kapitálové výdavky spolu     € 14 229 813 2 981 194   186 753 
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Inventúrny súpis k bankovým účtom k 31.12.2014  

 

1. 221 1 ČSOB 302812303 / 7500 Bežný účet             375.244,81 

2.  221 2 ČSOB  602329313 / 7500 Bežný účet – Poplatok za kom. Odpad  34.395,26 

3.  221 17 ČSOB 4002696070 / 7500 Bežný účet – Daň z nehnuteľnosti       382,98 

4. 221 3 ČSOB 502305883 / 7500 Bežný účet – Nájomné byty     4.315,08 

5. 221 12 ČSOB 4002401965 / 7500 Bežný účet – Poplatok za návš. MŠ    2.864,64 

6. 221 5    ČSOB 4011712351 / 7500 Bežný účet – Poplatok za stravu MŠ    6.702,46 

7. 221 16  ČSOB 4002662241 / 7500 Bežný účet – Exekúcie, záložné práva       638,15 

8. 221 26 ČSOB 4007385626 / 7500 Bežný účet – Spoločný stavebný úrad    2.690,80 

9. 221 14  ČSOB 4002126107 / 7500 Dotačný účet – matrika         494,98 

10.  221 10 ČSOB 4000690206 / 7500 Dotačný účet – ŠFRB, SSÚ     1.396,39 

11.  221 15  ČSOB 4002662436 / 7500 Dotačný účet – Zariadenie pre seniorov           1,08 

12. 221 28 ČSOB 4012925180/7500   Dotačný účet – Osobitný príjemca       497,86 

13. 221 13 ČSOB 4011181589 / 7500 Dotačný účet – MSKS            15,23 

14. 221 18 ČSOB 4010790358 / 7500 Dotačný účet – ZŠ Jilemnického            9,94 

15. 221 19 ČSOB 4010790737 / 7500 Dotačný účet – ZŠ Z. Kodálya         651,07 

16. 221 7 ČSOB  702475123 / 7500 Dotačný účet – Hmotná núdza         427,21 

17. 221 8 ČSOB 702475043 / 7500 Dotačný účet – Školstvo           24,34 

18. 221 6    ČSOB 4011847248/7500 Dotačný účet – ŠFRB nájomné byty          96,22 

19. 221 27  ČSOB 4012881747/7500 Dotačný účet – ZŠ Kodálya 2           46,06 

20. 221 29 ČSOB 4013283941/7500 Bežný účet  - kaucie       9.188,06 

21. 221 25  ČSOB 4007214915 / 7500 Depozitný účet             38,75 

22. 221 21 ČSOB 702488063 / 7500 Sociálny fond        6.639,68 

23. 221 36 ČSOB   4014881871/7500 Dotačný účet – komunitná práca     8.207,16 

24. 221 35 ČSOB   4014881038/7500 Bežný účet – komunitná práca                     189,69 

25. 221 11 ČSOB   4017867549/7500 Dotačný účet- Kam.Sys. Thermalpark             0,00 

26. 221 9 UniCredit 6602674018 / 1111 Bežný účet - BECEP    2.515,72 

27. 221 31 UniCredit 6602674050/1111 Dotačný účet – Kult.nár. menšín       23,26 
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28. 221 32 UniCredit 6602674034/1111 Sociálny fond      5.297,85 

29. 221 33 UniCredit 6602674042/1111 Rezervný fond              342.038,07 

30. 221 37 UniCredit 6602674069/1111 Dot.účet – Budova Perfects    2.583,67 

31. 221 38 UniCredit 6602674085/1111  Bežný účet – kom. odpad            18.775,52   

32. 221 39 UniCredit 6602674077/1111 Bežný účet – Exekúcie                 6.982,38 

33. 221 4   UniCredit 6602674093/1111 Bežný účet - Daň z nehnuteľnosti11.748,45 

34. 221 30 UniCredit 6602674026/1111 Kontokorentný účet           76,93 

 

SPOLU 221 účtovný stav:                  845.199,75  

SPOLU 221 skutočný stav:                 845.199,75  

Rozdiel:                    0,00 

 

Účet 211 Pokladňa            

Účtovný stav:   0,-  

Skutočný stav:   0,-  

Rozdiel:   0,- 

Deň začatia inventúry:      31.12.2014 

Deň skončenia inventúry: 31.12.2014       Vypracovala: Ing. Janyová 
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Inventúrny súpis k 31.12.2014 k účtu 

  461  Bankové úvery 

 

461 100   Komerčný úver 

Účtovný stav:   2.445.866,20 EUR 

Skutočný stav:  2.445.866,20 EUR 

Rozdiel:   0,- 

461 101   Komerčný úver – krátkodobá časť 

Účtovný stav:   174.704,76 EUR 

Skutočný stav:  174.704,76 EUR 

Rozdiel:   0,- 

461 300 Úver pre Thermalpark DS a.s. 

Účtovný stav:   1.070.503,93 EUR 

Skutočný stav:  1.070.503,93 EUR 

Rozdiel:            0,- 

461 301   Úver pre Thermalpark DS a.s. – krátkodobá časť 

Účtovný stav:   70.703,04 EUR 

Skutočný stav:  70.703,04 EUR 

Rozdiel:   0,- 

461 600 Investičný úver 

Účtovný stav:   1.114.284,- EUR 

Skutočný stav:  1.114.284,- EUR 

Rozdiel:            0,- 

461 601 Krátkodobá časť investičného úveru 

Účtovný stav:   85.716,- EUR 

Skutočný stav:  85.716,- EUR 

Rozdiel:            0,- 

 

Spolu:   4.961.777,93 EUR 

 

Deň začatia inventúry:      31.12.2014 

Deň skončenia inventúry: 31.12.2014    Vypracovala: Ing. Janyová 

 

  ........................................ 
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Stav úverov: Údaje k 31.12.2014 

BANKA DRUH VÝŠKA ÚROK 
DÁTUM 

POSKYTNUTIA 

DÁTUM 

SPLATNOSTI 

AKTUÁLNÝ 

ZOSTATOK 

K 31.12.2013 

ČSOB 
Dlhodobý komerčný 

úver 
3.319.390 €  

EURIBOR 1mes. + 

0,80 
22.1.2009 20.12.2029 2.620.570,96 € 

ČSOB Thermalpark DS a.s. 1.659.696 € 
EURIBOR 1mes. + 

0,80 
29.12.2006 17.2.2031 1.141.206,97 € 

ČSOB 
Dlhodobý 

investičný úver 
1.200.000 € 

EURIBOR 1mes. + 

2,15% 
12.02.2014 20.12.2028 1.200.000 € 

ŠFRB Nájomné byty 736.174,73 € 1% 10.10.2005 10.9.2036 542.659,74 € 

ŠFRB Nájomné byty 1.132.045,41 € 4,4% 15.10.2002 15.9.2032 849.364,39 € 

ŠFRB Nájomné byty 727.272 € 1% 11.5.2010 11.5.2040 630.364,08 € 

ŠFRB Nájomné byty 285.654,83 € 1% 24.8.2011 24.8.2041 258.051,83 € 

Unicreditbank Kontokorentný úver 500.000 € 
EURIBOR 1mes. + 

1,95% 
30.10.2012 - - 

SPOLU: 7.242.217,97 € 
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Inventúrny súpis k 31.12.2014 k účtu 

474 000 Záväzky z nájmu 

Účtovný stav:    23.254,20 EUR 

Skutočný stav:   33.871,21 EUR 

 

Osobný automobil KIA Venga 1.4 EX 

Leasingová spoločnosť: VB Leasing 

Splatnosť: 10.06.2017 

Mesačná splátka: 156,04 Eur 

Zostatok: 4.682,20 Eur 

Osobný automobil VW Passat 

Leasingová spoločnosť: Volkswagen finančné služby 

Splatnosť: 08.06.2016 

Mesačná splátka: 628,33 Eur 

Zostatok: 11.333,68 Eur 

Osobný automobil KIA VENGA 

Leasingová spoločnosť: Unicredit leasing 

Splatnosť: 05.07.2016 

Mesačná splátka: 244,94 Eur 

Zostatok: 5.640,80 Eur / Neuhradená akontácia 987,-EUR/ 

Rozdiel:             0,- 

Deň začatia inventúry:      31.12.2014 

Deň skončenia inventúry: 31.12.2014    Vypracovala: Ing. Janyová 

 

 

 ........................................ 
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Inventúrny súpis k 31.12.2014 k účtu 

318  Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 

318 000 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 

Účtovný stav:   80.523,65 EUR 

Skutočný stav:  80.523,65 EUR /viď kniha faktúr/ 

Rozdiel:            0,-  

318 1 Pohľadávky – nájomné byty 

Účtovný stav:   25.176,49 EUR 

Skutočný stav:  25.176,49 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 12 Pohľadávka – GO fond Kračanská byty 

Účtovný stav:   9.482,85 EUR 

Skutočný stav:  9.482,85 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 13 Pohľ. Vodné, stočné Southerm 

Účtovný stav:   4.336,36 EUR 

Skutočný stav:  4.336,36 EUR /Neuhradené vystavené faktúry 2009/  

Rozdiel:            0,- 

318 18 Refundácie nákladov obciam v SSÚ 

Účtovný stav:   2.624,84 EUR 

Skutočný stav:  2.624,84  EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 21 Pohľadávka Gaal Jozef 

Účtovný stav:   500,- EUR 

Skutočný stav:  500,- EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 25 Nájomné Kračanská cesta 

Účtovný stav:   25.313,68 EUR 

Skutočný stav:  25.313,68 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 26 Vodné Kračanská cesta 

Účtovný stav:   29.095,94 EUR 

Skutočný stav:  29.095,94 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 3 Pohľadávky – nájomné nebytových priestorov 

Účtovný stav:   59,07 EUR 
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Skutočný stav:  59,07 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 4 Pohľadávka – nájomné za garáže 

Účtovný stav:   44,76 EUR 

Skutočný stav:  44,76 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 6 Pohľadávka – nájomné za pozemok 

Účtovný stav:   2.459,91 EUR 

Skutočný stav:  2.459,91 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 60 Pohľadávka – MŠ Eleka Benedeka 

Účtovný stav:   42,32 EUR 

Skutočný stav:  42,32 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 600 Pohľadávka strava – MŠ Eleka Benedeka 

Účtovný stav:   -9,30EUR 

Skutočný stav:  -9,30 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 62 Pohľadávka – MŠ Jesenského 

Účtovný stav:   -223,97 EUR 

Skutočný stav:  -223,97 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 620 Pohľadávka strava – MŠ Jesenského 

Účtovný stav:   344,77 EUR 

Skutočný stav:  344,77 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 63 Pohľadávka – MŠ Komenského 

Účtovný stav:   -129,33 EUR 

Skutočný stav:  -129,33 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 630 Pohľadávka strava – MŠ Komenského 

Účtovný stav:   -42,42 EUR 

Skutočný stav:  -42,42 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 65 Pohľadávka – MŠ SNP 

Účtovný stav:   146,02EUR 

Skutočný stav:  146,02EUR 

Rozdiel:           0,- 
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318 650 Pohľadávka strava – MŠ SNP 

Účtovný stav:   617,24 EUR 

Skutočný stav:  617,24 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 66 Pohľadávka – MŠ Nám. Priateľstva 

Účtovný stav:   337,05 EUR 

Skutočný stav:  337,05 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 660 Pohľadávka strava – MŠ Nám. Priateľstva 

Účtovný stav:   157,81 EUR 

Skutočný stav:  157,81 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 68 Pohľadávka – MŠ Ružový háj 

Účtovný stav:   26,50 EUR 

Skutočný stav:  26,50 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 680 Pohľadávka strava – MŠ Ružový háj 

Účtovný stav:   -95,32 EUR 

Skutočný stav:  -95,32 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 69 Pohľadávka – MŠ Rybný trh 

Účtovný stav:   168,12 EUR 

Skutočný stav:  168,12 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 690 Pohľadávka strava – MŠ Rybný trh 

Účtovný stav:   -720,21 EUR 

Skutočný stav:  -720,21 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 70 Pohľadávka – MŠ Októbrová 

Účtovný stav:   98,95 EUR 

Skutočný stav:  98,95 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 700 Pohľadávka strava – MŠ Októbrová 

Účtovný stav:   675,10 EUR 

Skutočný stav:  675,10 EUR 

Rozdiel:           0,- 
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318 71 Pohľadávka – MŠ Széchenyiho 

Účtovný stav:   23,56 EUR 

Skutočný stav:  23,56 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 710 Pohľadávka strava – MŠ Széchenyiho 

Účtovný stav:   -285,22 EUR 

Skutočný stav:  -285,22 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 8 Pohľadávka – pokuty MsP 

Účtovný stav:   250,- EUR 

Skutočný stav:  250,- EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 9 Pohľadávky – Kanovits 

Účtovný stav:   501,26 EUR 

Skutočný stav:  501,26 EUR 

Rozdiel:            0,- 

Spolu:     181.332,12 EUR 

 

Deň začatia inventúry:      31.12.2014 

Deň skončenia inventúry: 31.12.2014    Vypracovala: Ing. Janyová 
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Inventúrny súpis k 31.12.2014 k účtu   

319 000 – Daňové pohľadávky 

319 1 Pohľ. Daň z nehnuteľnosti 

Účtovný stav:   549.841,44 EUR 

Skutočný stav:  549.841,44 EUR 

Rozdiel:               0,- EUR 

319 2 Pohľ. Odpad 

Účtovný stav:   779.521,03 EUR 

Skutočný stav:  779.521,03 EUR 

Rozdiel:               0,- EUR 

319 3 Pohľ. Pes 

Účtovný stav:      3.378,82 EUR 

Skutočný stav:     3.378,82 EUR 

Rozdiel:                         0,- EUR 

319 4 Pohľ. – Ubytovanie 

Účtovný stav:    37,286,10 EUR 

Skutočný stav:   37.286,10 EUR 

Rozdiel:                        0,- EUR 

319 5 Pohľ. – Užívanie verejného priestranstva 

Účtovný stav:   32.401,73 EUR 

Skutočný stav:  32.401,73 EUR 

Rozdiel:                        0,- EUR 

319 6 Pohľ. – Predajné automaty 

Účtovný stav:           160,- EUR 

Skutočný stav:          160,- EUR 

Rozdiel:                        0,- EUR 

319 7 Pohľ. – Nevýherné automaty 

Účtovný stav:           680,- EUR 

Skutočný stav:          680,- EUR 

Rozdiel:                        0,- EUR 

 

Spolu:  1 403.269,12 EUR 

 

Deň začatia inventúry:      31.12.2014 

Deň skončenia inventúry: 31.12.2014    Vypracovala: Ing. Janyová 
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Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95 (v eurách) 

Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 

1 PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500) 17 696 751 

2 v tom: daňové príjmy (100) 8 379 036 

3            nedaňové príjmy (200) 1 888 284 

4            granty a transfery (300) 5 586 069 

5            príjmové finančné operácie (400, 500) 1 843 362 

6            z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 643 362 

7                       prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 1 200 000 

8 VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800) 16 827 286 

9 v tom: bežné výdavky (600) 14 108 540 

10            kapitálové výdavky (700) 1 986 859 

11            výdavkové finančné operácie (800) 731 887 

12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8) 869 465 

13 
Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 

+ r.11) 
-242 010 

14 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r.15 - r.16) -234 475 

15             stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia 666 051 

16             stav vybraných  pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka  900 526 

17 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r.19 - r.18) -2 541 838 

18          stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia 5 201 566 
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19          stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka 2 659 728 

20 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17) -2 776 313 

21 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95  (r.13 + r.20)  -3 018 323 

Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce.    

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok   
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Čl. I. 

Všeobecné údaje 

 

(1)  Identifikačné údaje účtovnej jednotky: 

 

Názov účtovnej jednotky Mestský úrad Dunajská Streda              

Sídlo účtovnej jednotky Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda  

Dátum zriadenia   01.01.1991 

Spôsob zriadenia   

Názov zriaďovateľa   

Sídlo zriaďovateľa   

IČO 00305383  

DIČ 2021129968  

Právny dôvod na zostavenie  účtovnej závierky  

Riadna  x 

Mimoriadna   

 

Mesto Dunajská Streda je súčasťou konsolidovaného celku verejnej správy. 

 

(2) Opis činnosti účtovnej jednotky: miestna samospráva (všeobecná verejná správa) 

 

(3) Informácia o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky: 
Štatutárny orgán (meno a priezvisko) JUDr. Zoltán Hájos 

Zástupca štatutárneho orgánu (meno a priezvisko) László Szabó,  MUDr. Zoltán Horváth 

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia  284osôb 

Počet zamestnancov k 31.12.2013  285 osôb 

Z toho počet riadiacich zamestnancov  28 osôb 

 

(4) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej 

jednotky. 

 

Organizácie v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej 

pôsobnosti  
Počet 

Zmeny v počte príslušných 

organizácií v priebehu 

účtovného obdobia 

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou 7   

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou 1   

Iné právnické osoby založené alebo zriadené účtovnou jednotkou 4  
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Rozpočtové  organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  účtovnej jednotky 

Názov rozpočtovej 

organizácie 
IČO Sídlo 

Dátum 

zmeny 

Dôvod zmeny         

(zriadenie, zrušenie, 

zmena formy 

právnickej osoby 

 ZŠ Á. Vámberyho s VJM 36086576 Hviezdoslavova 2, Dun. Streda      

ZŠ Gy. Szabóa s VJM 36081019 Školská 936/1, Dun. Streda   

ZŠ Z. Kodálya s VJM 36086789 Komenského 1219/1, Dun. Streda   

ZŠ Jilemnického 36081078 Jilemnického 11, Dun. Streda   

ZŠ Smetanov háj 36081086 Smetanov háj 286/9, Dun. Streda   

Základná umelecká škola  37836366  Smetanov háj 283/6, Dun. Streda   

Zariadenie pre seniorov  00596515  G. Svobodu 1948/10, Dun. Streda   

Centrum voľného času 42299080 Smetanov háj 286/9, Dun.Streda 1.7.2014 zriadenie 

 

 

Príspevkové  organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  účtovnej jednotky 

Názov príspevkovej 

organizácie 
IČO Sídlo 

Dátum 

zmeny 

Dôvod zmeny         

(zriadenie, 

zrušenie, zmena 

formy právnickej 

osoby 

 Mestské kultúrne stredisko 00036561   Korzo B.Bartóka 788/1, Dun.Streda     

 

Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti  účtovnej jednotky 

Názov právnickej osoby IČO 
Právna 

forma 
Sídlo 

Dátum 

zmeny 

Dôvod zmeny         

(zriadenie, zrušenie, 

zmena formy 

právnickej osoby 

THERMALPARK DS, a.s. 
31450920 a.s. 

Gabčíkovská cesta 

237/38, Dun. Streda 
   

Perfects a.s. 00588105   a.s. 
Alžbetínske nám. 1203, 

Dun. Streda 
   

Municipal Real Estate DS 

s.r.o 
46313834  s.r.o. 

Alžbetínske nám. 1203, 

Dun. Streda 
   

    
Alžbetínske nám. 1203, 

Dun. Streda 
31.7.2014 Založenie spoločnosti 

DAC ARÉNA a.s. 47854707 a.s. 
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Čl. II. 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka 

bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

 

Účtovná  závierka  je zostavená za splnenia predpokladu 

nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti 

áno x 

nie   

 

(2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením 

ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia 

 

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad 

Účtovná  jednotka zmenila účtovné  metódy, účtovné zásady 

oproti predchádzajúcemu  účtovnému obdobiu 

áno   

nie x 

 

 

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný – obstarávacou cenou 

b) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný – obstarávacou cenou 

c) dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou 

d) pohľadávky – menovitou hodnotou 

e) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou 

f) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota 

g) časové rozlíšenie na strane pasív -  

h) majetok obstaraný z transferov – obstarávacou cenou 

i) finančný prenájom – obstarávacou cenou 

 

(4) Pri obstarávacej cene majetku sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. 
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(5) Odpisový plán pre dlhodobý majetok  

Druh dlhodobého majetku 
Doba 

odpisovania 
Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Dlh. nehmotný majetok 4roky 1/4 lineárne 

Stavby 40rokov 1/40 lineárne 

Samostatné hnut. veci 4roky 1/4 lineárne 

Samostatné hnut. veci 6rokov 1/6 lineárne 

Drobné hnut. veci – od 200 do 1700 EUR 2roky 1/2 lineárne 

 

(6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

 

Opravná položka k pohľadávkam vo výške 100% na daňové pohľadávky splatné do 31.12.2013 

 

(7) Zásady pre vykazovanie transferov – podľa postupov účtovania 

 

(8) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro. – na základe Zákona o účtovníctve 

 

Čl. III. 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

A. Neobežný majetok 

 

(1) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok  

(2) Dlhodobý finančný majetok 
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(1) b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku  

 

Predmet  poistenia Typ poistenia Názov poisťovne Ročné poistné / Poistná suma 

Majetok mesta All risk Kooperatíva 9.267,54 

Dopravné prostriedky PZP/havarijné Kooperatíva/VB Leasing 3.065,83 

 

c) Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, alebo obmedzenie práva 

nakladať s dlhodobým majetkom: 

- Záložné právo zriadené na Obytný blok Nová Ves 2441, Nadstavba na Kukučínovej ulici 2x9b.j. 

Nadstavba na Kukučínovej ulici 8b.j. voči Ministerstvu dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja 

SR. /úvery ŠFRB/ 

- Záložné právo zriadené na budovu MSÚ voči ČSOB a.s. /krytie investičného úveru vo výške 

3.319.390eur/ 

 

d) Opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky  

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke 

právo 
Suma v EUR 

Pozemky 9.169.604,28 

Umelecké diela a zbierky 2.027,16 

Budovy, stavby 37.051.904,13 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 88.358,08 

Drobný dlhodobý majetok  26.717,95 

 

e) Opis a hodnota majetku obstarané formou finančného prenájmu  – dopravné prostriedky: 12.250,58 

EUR 

 

f) Opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku, 

dlhodobému hmotnému majetku a k dlhodobému finančnému majetku. - žiadne 
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(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach (r. 025 až 026 súvahy) 

 

IČO 
Názov 

spoločnosti 

Právna 

forma 

Základné imanie 

(ZI) spoločnosti 

v peňažných 

jednotkách 

Podiel účtovnej 

jednotky na ZI   

spoločnosti  

(v %) 

Podiel účtovnej  

jednotky na 

hlasovacích 

právach   

(v %) 

Hodnota 

vlastného imania 

k 31.12. bežného 

účtovného 

obdobia 

Hodnota 

vlastného imania 

k 31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného 

obdobia 

Účtovná 

hodnota  

vykázaná  

v súvahe 

účtovnej 

jednotky k 

31.12. bežného 

účtovného 

obdobia 

Účtovná hodnota  

vykázaná  

v súvahe účtovnej 

jednotky k 31.12 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 

31450920  Thermalpark DS  a.s.  6.499.064 100  100   6.809.094,87 6.809.094,87 

00588105 Perfects a.s. a.s. 1.065.885,54 99,92 100   1.064.989,41 1.064.989,41 

46313834 Municipal Real 

Estate DS 
s.r.o. 2.803.789 100 100   

2.803.789 2.452.615 

47854707 DAC ARÉNA  a.s. 2.273.000 99,96 99,96   2.274.500 0 

44813384 Southerm správa  s.r.o. 5.000 34 34   1.700 1.700 

Spolu        10.022.564,54       12.954.073,28 10.328.399,28 

 

(5) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok  

a) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (r. 027 až 028 súvahy)  
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IČO Názov emitenta                                                                                               
Druh cenných 

papierov  
Mena Výnos v %      Dátum splatnosti  

Zostatok k 31.12. 

bežného účtovného 

obdobia 

Zostatok k 31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

a 1 2 3 4 5 6  

36550949  Západoslovenská 

vodárenská a.s. 
Nekótované CP EUR    4.435.113,32  4.435.113,32  

44455356 Nemocnica 

s poliklinikou DS a.s. 
Nekótované CP EUR   17.894,50 17.894,50 

36233846 FK DAC 1904 a.s. Nekótované CP EUR   13.277,57 13.277,57 

35925094 FIN.M.O.S. a.s. Nekótované CP EUR   1.382.088 1.186.669 

31575951 Prima banka 

Slovensko a.s. 
Nekótované CP EUR   3.983,27 3.983,27 

 Európai területi 

együttműkodés 
 HUF   68,24 68,24 

Spolu            5.852.424,90 5.657.005,90 

 

b) Dlhodobé pôžičky (r. 029 až 030 súvahy) - žiadne 

c) Popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia a 

predchádzajúceho účtovného obdobia - žiadne 
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B. Neobežný majetok 

 

(1) Zásoby 

a) Vývoj opravnej položky k zásobám 

 

k čl. III. B -  Vývoj opravnej položky k zásobám    

Číslo účtu Názov účtu 

 Hodnota opravnej položky 

k 31.12. bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Tvorba   Zníženie  Zrušenie  

Hodnota opravnej 

položky k 31.12. 

bežného účtovného 

obdobia 

a b 1 2 3 4 5 

      

 

  

 

  

      

 

  

 

  

      

 

  

 

  

Spolu              
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b) Výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať - žiadne 

c) Spôsob a výška poistenia zásob - žiadne 

 

(2) Pohľadávky 

 

a) Významné položky pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy 

Pohľadávka 
Riadok 

súvahy 
Hodnota pohľadávok Popis 

a 1 2 3 

 Zmenky na inkaso 050  1.530.000 Southerm s.r.o.  

 Pohľadávka z nedaňových príjmov 068 181.500,48   

 Pohľadávka z daňových príjmov 069  459.232,34   

Spolu    2.170.732,82   

 

b) Opravné položky k pohľadávkam 

   k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam   

Číslo 

účtu 
Názov účtu 

Zostatok 

 opravnej 

položky 

 20xx-1 

Tvorba 
  

Zníženie  
Zrušenie  

Zostatok 

 opravnej položky 

 20xx 

a b 1 2 3 4 5 

319 

Pohľ. z daňových príjmov Daň z 

nehnut. 224 828,84 94 794,58     319 623,42 

319 

Pohľ. z daňových príjmov - Kom. 

Odpad 517 340,16 

107 

073,20     624 413,36 

              

Spolu  x 742 169,00 
201 

867,78 
0,00 0,00 944 036,78 
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d) Pohľadávky podľa doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti 

k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti 

Pohľadávky podľa doby splatnosti  
číslo 

riadku 

Zostatok  

20xx 

Zostatok  

20xx-1 

a 
b 1 2 

Pohľadávky v lehote splatnosti 

v tom: 
01 

1 534 264,01 1 885 479,12 

  
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 

jedného roka vrátane 
02 

89 264,01 355 479,12 

  
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 

jedného do piatich rokov vrátane 
03 

340 000,00 340 000,00 

  
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou 

ako päť rokov 
04 

1 105 000,00 1 190 000,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 1 584 495,59 1 348 553,19 

Spolu   

(r. 01 + r. 05) 
06 3 118 759,60 3 234 032,31 

 

e) a f) Pohľadávky zabezpečené záložným právom (ZP) alebo inou formou zabezpečenia 

Opis predmetu zabezpečenia Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky 

a 
1 2 

 Pohľadávky kryté ZP alebo inou formou zabezpečenia     

 Pohľadávka, na ktoré sa zriadilo ZP     

 Pohľadávky, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať     

Spolu 0 0 

 

(3) Finančný majetok 

a) Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy    

Krátkodobý  finančný 

majetok 

Riadok 

súvahy 

Zostatok k 31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky 

Zostatok k 31.12. 

bežného účtovného 

obdobia 

a 
b 1 2 3 4 

 Bankové účty 088 768.578,20  19.196.057,83 19.119.436,28  845.199,75  

Ceniny 087 63 111.177,25 104.012,25 7.228 

Spolu    768.641,20  19.307.235,08 19.223.448,53  852.427,75  

 

b) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s ním nakladať - žiadne 
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(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci  

a) Poskytnuté návratné finančné výpomoci (r. 098 a 104 súvahy) 

IČO Názov dlžníka 
Riadok 

súvahy 

Výnos 

v % 
Mena 

Dátum 

splatnosti 

Zostatok k 

31.12. bežného 

účtovného 

obdobia 

Zostatok k 31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

a 
b c d e f g h 

31450920  Thermalpark DS a.s. 105  EUR   400.000  400.000  

Spolu             400.000 400.000  

 

 

(5) Časové rozlíšenie  

Časové rozlíšenie aktívne 
Riadok 

súvahy 

Zostatok k 31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 

Zostatok k 31.12. 

bežného 

účtovného 

obdobia 

a 
b 1 2 3 4 

 Náklady budúcich období, v tom  : 110     

Poistenie  8.092,33 9.353,02 8.092,33 9.353,02 

Telefónne poplatky  2.369,53  2.504,50 2.369,53 2.504,50 

Predplatné  1.655,91 333,11 1.655,91 333,11 

Nájomné  580,57 588,87 580,57 588,87 

 Leasingové náklady  6.720,57  1.734,71 5.101,88 3.353,40 

Ostatné služby  4.243,50 5.195,76 4.243,50 5.195,76 

Spolu    23.662,41 19.709,97 22.043,72 21.328,66 
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Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy  

 

a. Vlastné imanie  

 

k čl. IV. A   - Vlastné imanie  

Názov položky  

Oceňovacie 

rozdiely z 

precenenia 

majetku a 

záväzkov 

Oceňovacie 

rozdiely z 

kapitálových 

účastín  

Zákonný 

rezervný 

fond 

Ostatné 

fondy 

Nevysporiadaný 

výsledok 

hospodárenia 

minulých rokov 

Výsledok 

hospodárenia  

a 1 2 3 4 5 6 

Zostatok  2013   -66 030,20     58 456 304,17 -596 467,28 

Prírastky   133 430,13     122 389,00   

Úbytky          631 765,99 381 712,66 

Presuny         -596 467,28 596 467,28 

Zostatok 2014 0,00 67 399,93 0,00 0,00 57 350 459,90 -381 712,66 

 

 

 Popis zmien vo vlastnom imaní: 

- Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín:  

Prírastok vo výške 133.430,13 EUR je oceňovací rozdiel z nepeňažného vkladu do spoločnosti 

Municipal Real Estate DS, s.r.o. 

- Oprava významných chýb minulých rokov:  

Zníženie nevysporiadaného výsledku hospodárenia vo výške 631.765,99 Eur /Oprava zaúčtovania 

úverov zo ŠFRB o úroky minulých rokov 

Zvýšenie nevysporiadaného výsledku hospodárenia vo výške 122.389 Eur /Oprava zaúčtovania 

poskytnutej investičnej dotácie pre Municipal Real Estate DS, s.r.o. v roku 2013 
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b. Záväzky 

(1) Rezervy  

č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné 

Položka rezerv    
Číslo  

riadku 

Zostatok  

2013 
Presun Tvorba Použitie  Zrušenie 

Zostatok 

 2014 

a b 1 2 3 4 5 6 

Rezervy zákonné dlhodobé               

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a 

monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 
01             

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia 

životného prostredia, odpadov a obalov 
02             

Iné 03             

Spolu rezervy zákonné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  

r. 03) 
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervy zákonné krátkodobé               

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a 

monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 
05             

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia 

životného prostredia, odpadov a obalov  
06             

Iné 07 83 348,24       
83 

348,24 
0,00 

Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 05 

až  r. 07) 
08 83 348,24 0,00 0,00 0,00 

83 

348,24 
0,00 

        

      

  

 

Tabuľka č.  7    

       

č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné 

Položka rezerv    
Číslo  

riadku 

Zostatok  

20xx-1 
Presun Tvorba Použitie  Zrušenie 

Zostatok 

 20xx  

a b 1 2 3 4 5 6 

Rezervy ostatné dlhodobé               

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a 

monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 
01             

Zamestnanecké požitky  02             

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia 

životného prostredia, odpadov a obalov 
03             

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04             

Iné 05             
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Spolu rezervy ostatné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 

05) 
06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervy ostatné krátkodobé               

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a 

monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 
07             

Zamestnanecké požitky 08             

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia 

životného prostredia, odpadov a obalov  
09             

Nevyfakturované dodávky a služby  10             

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie 

účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa 

vykazovaného účtovného obdobia 

11 1 220,00   
1 

188,00 

1 

220,00 
  1 188,00 

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12             

Iné 13             

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet  r. 7 až  

r. 13) 
14 1 220,00 0,00 

1 

188,00 

1 

220,00 
0,00 1 188,00 

 

 

(6) Záväzky podľa doby splatnosti 

a, b)Záväzky podľa doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti 

k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti  

Záväzky podľa doby splatnosti  
číslo 

riadku 

Zostatok  

2014 

Zostatok  

2013 

a b 1 2 

Záväzky v lehote splatnosti 

v tom: 
01 5 099 536,87 2 451 397,72 

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného 

roka vrátane 
 02 2 950 033,03 851 978,72 

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného 

do piatich rokov vrátane 
03     

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 

päť rokov 
04 2 149 503,84 1 599 419,00 

Záväzky po lehote splatnosti 05 215 816,31 314 576,05 

Spolu   

(r. 01 + r. 05) 
06 5 315 353,18 2 765 973,77 
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c) Významné položky  záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy 

Záväzok 
Riadok 

súvahy 
Hodnota záväzku Popis 

a 1 2 3 

 Dodávatelia 152  461.532,81   

 Ostatné dlhodobé záväzky 141  2.144.903,76  ŠFRB  

 Ostatné záväzky. 155 150.922,15 Krátk. časť ŠFRB  

Spolu    2.757.358,72    

 

Pozn.: úroky zo ŠFRB zaúčtované na účet 428 
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k čl.   IV. B - Bankové úvery  

 

Charakter 

bankového 

úveru  

Poskytovateľ 

bankového 

úveru  

Mena                 
Úroková sadzba   

v % 

Dátum 

splatnosti   

Krátkodobá časť  Dlhodobá časť  

Výška 

istiny  

2014 

Nákladový 

úrok za rok 

2014 
Zostatok  

2014 

Zostatok  

2013 

Zostatok  

2014 

Zostatok  

2013 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Investičný 

úver 
ČSOB EUR 

EURIBOR 

1mes.+0,80 
20.12.2029 174 704,76 174 704,76 2 445 866,20 

2 620 

570,96 
174 704,76 26 229,43 

Investičný 

úver 
ČSOB EUR 

EURIBOR 

1mes.+0,80 
17.2.2031 70 703,04 70 703,04 1 070 503,93 

1 141 

206,97 
70 703,04 13 550,09 

Investičný 

úver 
ČSOB EUR 

EURIBOR 

1mes.+0,80 
25.8.2014 0,00 19 451,64 0,00 0,00 19 451,64 90,83 

Investičný 

úver 
ČSOB EUR 

EURIBOR 

1mes.+2,15 
20.12.2028 85 716,00 0,00 1 114 284,00 0,00 0,00 4 099,74 

Spolu  x x x x 331 123,80 264 859,44 4 630 654,13 
3 761 

777,93 
264 859,44 43 970,09 
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(7)  Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci 

a) Bankové úvery 

 

b) Popis zabezpečenia dlhodobého bankové úveru alebo krátkodobého bankového úveru:  

Dlhodobý úver v hodnote k 31.12.2014  2.620.570,96 je zabezpečený formou záložného práva na 

budove MsÚ Dunajská Streda 

 

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy - žiadne 

d) Prijaté návratné finančné výpomoci – žiadne 

 

(8) Časové rozlíšenie  

a) Položky časového rozlíšenia 

Časové rozlíšenie pasívne 
Riadok 

súvahy 

Zostatok k 31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 

Zostatok k 31.12. 

bežného 

účtovného 

obdobia 

a 
b 1 2 3 4 

Výdavky budúcich období, v tom: :         

Výnosy budúcich období, v tom : 182 3.349.584,12 677.970,07 93.823,81 3.932.975,01 

Kapitálové transfery  3.348.828,75 677.970,07 93.823,81 3.932.975,01 

Spolu  
  3.349.584,12 678.450,07 94.303,81 3.932.975,01 

  

b) Informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 (podľa článku VI bod 2) 

Kapitálový transfer 

Stav záväzku k 

31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Príjem 

kapitálového 

transferu 

Zúčtovanie do 

výnosov 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Zúčtovanie do 

výnosov 

budúcich 

období 

Stav záväzku k 

31.12. bežného 

účtovného 

obdobia 

a 
1 2 3 4 5 

 Dotácia na viacúčelové 

ihrisko 
35.849,66  995,72  34.853,94 

Dotácia AB InkuBusiness 41.928,97 632.550,07 5.620,64 632.550,07 668.858,40 

 Dotácia na nájomné byty 277.507,90  7.502,40  270.005,50 

Rekonštrukcia ZŠ 

Jilemnického 
1.037.120,97  27.003,60  1.010.117,37 

Revitalizácia MSKs 824.709,00  21.010,90  803.698,10 

Rekonštrukcia ZŠ Z.Kodálya 1.100.812,25  27.620,12  1.073.192,13 

 BECEP 18.900  1.383,54  17.516,46 

Parkovisko /Átrium/ 0 45.900 286,89 45.900 45.613,11 

Kamerový systém Thermalp. 12.000  2.880  9.120 

Spolu  
3.348.828,75 678.450,07 94.303,81 678.450,07 3.932.975,01 
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Čl. IV 

Informácie o výnosoch a nákladoch 

 

(1) Výnosy – popis a výška významných položiek výnosov 

Výnosy  
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výkony a tovar - nájomné 352.802,78 402.528,23 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob   

Aktivácia   

Daňové výnosy samosprávy – podiel z daní 5.434.194,24 5.326.998,35 

Daňové výnosy samosprávy – Daň z nehnuteľnosti 1.865.625,30 1.873.195,07 

Finančné výnosy – Tržby z predaja CP  450.000 

Mimoriadne výnosy    

Výnosy z transferov – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 823.622,16 831.017,40 

Ostatné výnosy, napr. pokuty, penále, úroky z omeškania,  

a výnosy z poplatkov – Tržby z predaja hm. majetku 
53.250,19 1.959.745,43 

Ostatné výnosy, napr. pokuty, penále, úroky z omeškania,  

a výnosy z poplatkov – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 
423.357,58 648.849,23 

Výnosy v členení podľa rozpočtových programov   

 

(2) Náklady – popis a výška významných položiek nákladov 

Náklady  
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Spotrebované nákupy - materiál 266.732,79  274.684,13 

Spotrebované nákupy - energia 434.479,32 462.464,32 

Služby –odvoz a uloženie komunálneho odpadu 932.684,91 919.696,83 

Osobné náklady  3.270.384,72 3.143.888,07 

Dane a poplatky  13.030,42 6.134  

Odpisy 1.334.986,78 1.374.675,90 

Rezervy 1.188 84.568,24 

Tvorba opravných položiek 201.867,78 115.538,23 

Finančné náklady –platené úroky  102.986,97 43.755,48 

Mimoriadne náklady     

Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO a PO 

zriaďovateľa 
2.083.374,48  2.044.303,12 

Náklady na transfery z rozpočtu obce subj. mimo verejnej 

správy 
1.084.070,02 1.274.763,71 

Ostatné náklady –Zost. cena predaného dlh. majetku 27.897 2.931.709,24 

Náklady podľa rozpočtových programov      
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(3) Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti 

 

Overenie účtovnej závierky – 2.408,- 

 

(4) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií 

 

 

Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

(1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - žiadne 

 

(2) Ďalšie informácie  

Druh položky Opis položky Hodnota Účet 

a 1 2 3 

Prijaté depozitá a hypotéky      

Prenajatý majetok      

Majetok prijatý do úschovy       

Prísne zúčtovateľné tlačivá      

Materiál v skladoch civilnej ochrany      

Odpísané pohľadávky      

Iné      

Spolu   
  0   
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Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

(1) Iné aktíva a iné pasíva 

a) a b) Iné aktíva a iné pasíva 

  k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

Iné aktíva a iné pasíva 
Číslo 

riadku  
Hodnota 

a b 1 

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01   

Ostatné iné aktíva  02   

Záväzky z poskytnutých záruk 03   

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 04   

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 05   

Záväzky z ručenia  06   

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží  07   

Ostatné iné pasíva  08   

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 09   

Povinnosti z opčných obchodov 10   

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo 

odberateľských zmlúv   

11 
  

Povinnosti  z  finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, 

koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv 

12 
  

Iné povinnosti 13   

 

c) Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou 

 

(2) Ostatné finančné povinnosti - žiadne 

 

Čl. VIII 

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených 

osôb 

(1)  

Spriaznená osoba 1) Druh obchodu 2) Hodnoty obchodu 
Hodnota ešte neukončených 

obchodov 

a 
b 1 2 

Municipal Real Estate s.r.o. Prijaté služby 769.582,51   

Thermalpark DS a.s. Prijaté služby 266,22   

Municipal Real Estate s.r.o. Dotácie 359.659,91   

Perfects a.s. Dotácie 154.000   

FK DAC 1904, a.s. D  Dotácie 193.905,73   

Thermalpark DS a.s. Výpomoci 400.000   

Spolu  4.057.301 0 
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1) Pozn.: Spriaznenými osobami sú : 

a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou  

jednotkou, 

b) právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke  alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv  

účtovnou jednotkou, 

c) fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, 

d) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné  

za riadenie a kontrolu   činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, 

e) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmenách c) a d)  vykonávajú podstatný vplyv a to aj  

sprostredkovane, 

f) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej  jednotke prostredníctvom členov 

 štatutárnych  orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické 

 zámery oboch účtovných  jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv, 

g) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou 

    jednotkou, 

h) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá. 
 

2) Pozn..: Druh obchodu = kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, zmluvy o obchodnom zastúpení, licenčné 

zmluvy, transféry, know-how, úvery, pôžičky, výpomoci, záruky a iné. 

 

Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v tejto štruktúre: 

 

Tabuľka č.12   

 

  
   

 k čl.   IX  - Príjmy rozpočtu 

Kategória 

ekonomickej 

klasifikácie 

Názov kategórie ekonomickej 

klasifikácie 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách  

Skutočnosť 

2014 

Skutočnosť  

2013 

a b  1 2 3 4 

110 Dane z príjmov  5 382 120,00 5 418 320,00 5 434 194,24 5 326 998,35 

120 Dane z majetku 1 750 000,00 1 750 000,00 1 738 503,42 1 731 057,80 

130 Dane za tovary a služby 1 115 995,00 1 115 995,00 1 206 338,19 1 205 380,16 

210 
Príjmy z podnikania a vlastníctva 

majetku 
354 239,00 354 239,00 263 975,30 391 339,23 

220 Administratívne poplatky 492 232,00 507 471,00 581 257,31 706 654,10 

230 Kapitálové príjmy 146 270,00 146 270,00 193 560,84 124 997,07 

240 Úroky 100,00 100,00 88,24 103,07 

290 Iné nedaňové príjmy 66 690,00 95 599,00 61 533,28 118 935,03 

310 Tuzemské bežné granty 4 543 108,00 4 913 171,00 4 935 858,73 4 610 010,41 

320 Tuzemské kapitálové granty 420 907,00 1 055 207,00 650 210,57 170 066,16 

Spolu  x 14 271 661,00 15 356 372,00 15 065 520,12 14 385 541,38 
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Tabuľka č.  13 
     

 k čl.   IX  - Výdavky rozpočtu 

Kategória 

ekonomickej 

klasifikácie 

Názov kategórie ekonomickej 

klasifikácie 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť  

2014 

Skutočnosť  

2013 

a b  1 2 3 4 

610 Mzdy, platy 2 323 370,00 2 319 557,00 2 295 955,40 2 269 339,91 

620 Poistné a príspevok do poisť. 816 971,00 825 507,00 793 157,60 784 544,93 

630 Tovary a služby 3 648 084,00 3 689 227,00 3 526 427,84 3 633 868,03 

640 Bežné transfery 1 005 665,00 1 110 183,00 1 122 828,77 1 382 564,38 

650 Splácanie úrokov 48 500,00 93 500,00 101 180,16 41 637,16 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 127 028,00 2 858 394,00 1 930 618,29 1 252 741,12 

            

Spolu  x 9 969 618,00 10 896 368,00 9 770 168,06 9 364 695,53 

      
      

Tabuľka č.  14  
     

 k čl   IX - Finančné operácie   
 

 Finančné operácie   Číslo riadku  
Skutočnosť  

2014 

Skutočnosť  

2013  

a b 1 2 
 

Príjmové finančné operácie   

v  tom: 
01 1 843 362,00 1 185 081,50 

 Zostatok prostriedkov finančných aktív  02 418 362,00 445 178,00 

 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 03 1 200 000,00 499 903,50 

 Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných 

finančných výpomocí 
04   15 000,00 

 Príjmy z predaja majetkových účastí 05 225 000,00 225 000,00 

 Ostatné príjmy 06     

 
Výdavkové finančné operácie   

v tom: 
07 731 887,26 573 545,28 

 Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 08     

 
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných 

finančných výpomocí 
09 508 968,26 410 420,28 

 Výdavky na obstaranie majetkových účastí 10 222 919,00 163 125,00 

 Ostatné výdavky 11     

 
 
 

f) Výška dlhu 

 

 k čl.  IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku   

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania 
číslo 

riadku  

Skutočnosť  

2014 

Skutočnosť  

2013 

a 
b 1 2 

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.  v znení 

zákona č. 426/2013 Z.z. z toho: 
01 4 983 387,13 4 560 412,08 

  suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania 02 4 983 387,13 4 560 412,08 

  suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov  03     
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  suma záväzkov z ručiteľských záväzkov  04     

Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú 

do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku  z toho: 
05     

  suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu 06     

  

suma záväzkov  z  úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných 

nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za 

obecné nájomné byty 

07 2 280 440,04 1 730 782,87 

  

suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania 

realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,  operačných programov 

spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe 

medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými 

štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy 

uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu 
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Čl. XII 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa 

zostavenia účtovnej závierky 

(napr. : pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto 

zmien; dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek;  zmeny významných položiek dlhodobého 

finančného majetku;  vydané dlhopisy a iné cenné papier;  zmena právnej formy účtovnej jednotky;  

mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy a iné 

mimoriadne skutočnosti) 

V účtovnej jednotke nenastali po skončení účtovného obdobia také skutočnosti, ktoré by vyžadovali úpravu 

vykazovaných informácii, alebo ktoré by mali byť zverejnené v poznámok k účtovnej závierke. 

 

 

 

 


