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Dôvodová správa k záverečnému účtu Mesta Dunajská Streda 

za rok 2016 

 

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. 

 

Rozbor hospodárenia Mesta Dunajská Streda za rok 2016 

Rozbor hospodárenia Mesta Dunajská Streda za rok 2016 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 2016 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 2016 rešpektuje rozpočtovú 

klasifikáciu pre rok 2016 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 2017 a 2018, 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. 
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Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 

a 2018 bol schválený uznesením č. 167/2015/9  zo dňa  24.11.2015 nasledovne: 

Príjmová časť:              17.437.761,- Eur 

Výdavková časť:           17.437.761,- Eur 

Prebytok:                                     0 ,- Eur 

Schválený rozpočet počas roka 2016 bol viackrát zmenený nasledovne: 

Zmena č. 1/2016 bola schválená uznesením  MsZ č. 199/2016/10. Novelizácia 

rozpočtu bola potrebná z toho dôvodu, nakoľko plánované prijatie úveru na výstavbu 

futbalového štadióna sa neuskutočnilo v roku 2015 a presunulo sa na rok 2016 a zmenil sa aj 

účel úveru. Rozpočet mesta sa touto úpravou zmenil nasledovne : 

Príjmová časť: 19.037.762,- Eur 

Výdavková časť:   19.037.761,- Eur 

Prebytok:  1,- Eur 

Dňa 27.apríla 2016 uznesením MsZ č. 231/2016/11 bola schválená druhá úprava 

rozpočtu č. 2/2016 . V príjmovej časti rozpočtu sa upravila výška podielových daní na základe 

prognózy Ministerstva Financií SR, zaradili sa príjmy z predaja pozemkov na základe 

rozhodnutia mestského zastupiteľstva a príjmy z dotácií na rekonštrukcie telocviční. Na 

základe dohody s majoritným akcionárom FC DAC 1904 sa rušilo prijatie úveru na výstavbu 

futbalového štadióna. Z dôvodu vysokého prebytku hospodárenia za rok 2015 sa rozhodlo 

o navýšení prídelu z rezervného fondu do príjmovej časti rozpočtu. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zaradili kapitálové a bežné výdavky na rekonštrukciu 

telocviční, navýšili sa výdavky na informatizáciu, PR služby. Upravili sa splátky úverov 

a úrokov, nakoľko sa už nepočítalo s prijatím úveru na výstavbu futbalové štadióna. Zaradili 

sa investície na rekonštrukciu miestnych komunikácií a verejného osvetlenia. Navýšili sa aj 

dotácie bez výzvy z dôvodu prijatia nových žiadostí.  Rozpočet mesta sa touto úpravou 

zmenil nasledovne: 

Príjmová časť: 18.155.062,- Eur 

Výdavková časť: 18.155.061,-Eur 

Prebytok: 1,- Eur 

Zmena č.3/2016 bola schválená 15.07.2016 uznesením MsZ č. 264/2016/12. V rámci 

tejto úpravy sa upresnila výška dotácie na činnosť Spoločného stavebného úradu, výška 

účelových dotácií na rekonštrukciu telocviční a do rozpočtu sa zapájali refundované  výdavky 

za rekonštrukciu ZŠ Gyulu Szabóa zaplatené v roku 2015.  Vo výdavkovej časti rozpočtu sa 

upravili limity výdavkov Spoločného stavebného úradu na základe návrhov starostov 

členských obcí. V rámci rozpočtu školstva sa urobili presuny z dôvodu zabezpečenia zdrojov 
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na zvýšenie miezd pracovníkov školstva o 6 % s účinnosťou od 1.9.2016. Do rozpočtu sa 

zaradili aj nové kapitálové výdavky. Rozpočet mesta sa touto úpravou zmenil nasledovne: 

Príjmová časť:     18.018.896,- Eur 

Výdavková časť:   18.018.896,- Eur 

Prebytok: 0,- Eur 

V poradí už štvrtá novelizácia rozpočtu č. 4/2015 bola vykonaná v kompetencii 

primátora mesta s účinnosťou od 30.06.2016. V rámci podprogramu Správa MsÚ sa robili 

presuny medzi jednotlivými prvkami z dôvodu zabezpečenia zdrojov na mzdy a poistné 

druhého viceprimátora mesta. Presuny sa robili aj medzi prvkami v rozpočte Mestskej polície 

na základe priebežného čerpania rozpočtu. Rozpočet mesta sa touto úpravou zmenil 

nasledovne: 

Príjmová časť:     18.018.896,- Eur 

Výdavková časť:  18.018.896,- Eur 

Prebytok:  0,- Eur 

Zmena č. 5/2016 bola vykonaná tiež v kompetencii primátora mesta s účinnosťou od 

27.07.2016. Na žiadosť Municipal Real Estate s.r.o. ako správcu cintorína boli presunuté 

finančné prostriedky na výstavbu nových chodníkov v cintoríne na ťarchu kapitálových 

výdavkov pôvodne plánovaných na vybudovanie nového verejného osvetlenia. Rozpočet 

mesta sa touto úpravou zmenil nasledovne: 

Príjmová časť:    18.018.896,- Eur 

Výdavková časť:  18.018.896,- Eur 

Prebytok:  0,- Eur 

Šiesta novelizácia rozpočtu mesta v roku 2016 bola schválená dňa 24.11.2016 

uznesením Mestského zastupiteľstva č. 167/2015/9. V rámci tejto úpravy sa navýšili príjmy 

na základe priebežného plnenia a zaradili sa príjmy za vratky z preplatku za vykurovanie 

a elektrinu. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa navýšili limity výdavkov na odvoz a uloženie 

TKO, organizovanie Žitnoostrovského jarmoku, na dotáciu MHD a na členské príspevky. 

Upravili sa aj mzdové výdavky materských škôl nakoľko sa plánovalo pretransformovanie 

materských škôl na samostatné so právnou subjektivitou a od 1.1.2017. V rámci kapitálových 

výdavkov sa zaradili výdavky na nákup pozemku pri ÚĽP a kapitálové výdavky na opravu 

strechy ZŠ Smetanov háj. Rozpočet mesta sa touto úpravou zmenil nasledovne: 

Príjmová časť:  18.354.086,- Eur 

Výdavková časť:  18.352.447,- Eur 

Prebytok:  1.639,- Eur 
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Posledná siedma novelizácia rozpočtu mesta č.7/2016 bola vykonaná v kompetencii primátora 

mesta. V rámci tejto úpravy sa upravili príjmy rozpočtu na základe priebežného plnenia  . 

Upravili sa aj výdavky zriadených organizácií na základe upravených bežných príjmov.  

Upravili sa dotácie zo ŠR na bežné výdavky základných škôl podľa počtu detí k 15.9.2016. 

Na základe žiadosti náčelníka Mestskej polície sa robili presuny v rámci prvkov rozpočtu 

Mestskej polície na základe priebežného čerpania rozpočtu.  Navýšili sa bežné výdavky CVČ 

na ťarchu dotácie pre školstvo. Rozpočet mesta sa touto úpravou zmenil nasledovne: 

Príjmová časť:               18.395.603,- Eur 

Výdavková časť:            18.391.547,- Eur 

Prebytok:                               4.056,- Eur 

 

       Základnými cieľmi rozpočtu mesta na rok 2016 bolo pokračovanie v procese splácania 

záväzkov dlhovej služby, presadzovanie zodpovednej rozpočtovej politiky, zabezpečenie 

zdrojov na realizáciu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, zvýšenie daňových 

príjmov cestou efektívneho vymáhania a zníženie daňového zaťaženia obyvateľstva a 6 %-né 

navýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov mesta.  

 

PRÍJMY  (v  EUR)    

       

    Zmena rozp.č.7/2016 

celých EUR 

Plnenie 

k 31.12.2015 
Plnenie 

k 31.12.2016 
% 

    

Príjmy spolu 18.395.603 17.943.941 18.625.074 101,2 

bežné  17.127.055 16.682.397 17.504.777 102,2 

kapitálové 645.627 932.464 497.376 77,0 

príjmové  finančné operácie 622.921  329.080 622.921 100,0 

 

 

VÝDAJE  (v  EUR)      

         

    Zmena rozp.č.7/2016 v 

celých EUR 

Čerpanie 

k 31.12.2015 

Čerpanie 

k 31.12.2016 
% 

    

Výdavky spolu 18.391.547 16.807.902 17.646.696 95,95 

bežné  16.189.845 14.925.164 15.640.576 96,6 

kapitálové 1.590.272 1.282.167 1.399.319 87,99 

výdavkové  finančné operácie 611.430 600.571 606.801 99,2 
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BEŽNÉ PRÍJMY  (v EUR)      

         

    Zmena rozp.č.7/2016 v 

celých EUR 

Plnenie 

k 31.12.2015 
Plnenie 

k 31.12.2016 
% 

    

Daňové príjmy  9.756.210 9.372.615 10.088.783 103,4 

- podielové 6.812.210 6.148.020 6.945.256 102 

- daň z nehnuteľností 1.790.000 1.931.925 1.920.106 107 

- domáce dane, tovary a služby 1.154.000 1.292.670 1.223.421 106 

Nedaňové príjmy 1.928.572 1.987.400  1.998.519 103,6 

- nájomné z majetku mesta 328.617 333.519 340.852 103,7 

- znečistenie ovzdušia - - 2.171 - 

- administratívne poplatky 431.023 456.114 452.137 104,8 

- úroky 100 128                 236        236 

- ostatné príjmy 1.168.832 1.194.639 1.203.123 102,9 

Transfery 5.442.273 5.322.382 5.417.475 99,5 

- transfery na rôznej úrovni 5.440.773 5.322.382 5.417.475 99,5 

         

 

 

KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY  (v EUR)     

         

    
Zmena rozp.č.7/2016 

v celých EUR 

Plnenie 

k 31.12.2015 

Plnenie 

 k 31. 

12.2016 
% 

    

Kapitálové príjmy  645.627 932.465 497.376 77 

- obecných bytov 150.000 13.572 15.525 10,4 

- z predaja garáží - - 415 - 

- z predaja pozemkov 155.079 39.394 153.040 98,7 

- 
z predaja kotolní a podz. Vedení pre 

Southerm s.r.o. 
85.000 85.000 85.000 100 

     - granty ZŠ Smetanov háj 27.000 - 27.000 100 

  - granty rekonštrukcia ZŠ Kodálya 49.419 - 37.267 75,4 

  - Granty ZŠ Jilemnického 27.000  27.000 100 

  - granty ZŠ Gy. Szabóa 152.129 640.693 152.129 100 

           

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  (v EUR)      

           

    Zmena rozp.č.7/2016  

v celých EUR 

Plnenie 

k 31.12.2015 
Plnenie  

k 31. 12.2016 
% 

    

Príjmové operácie  622.921 329.080 622.921 100 

- rezervný fond 622.921 332.080 622.921 100 

- od nefinančného subjektu - 7.000 - - 

- z predaja majetkových účastí - - - - 

- kontokorentný úver - - - - 

-  Bankové úvery - - - - 
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Bežné výdavky (v  EUR) 

 Zmena rozp č.7/2016 v 

celých EUR 

Čerpanie 

k 31.12.2015 
Čerpanie 

k 31.12.2016 
% 

 

SPOLU 16.189.845 15.020.165 15.640.576 96,61 

1. Správa mesta 2.268.657 2.091.690 2.155.647 95,0 

1.1. Správa MsÚ 2.007.716 1.853.625 1.899.364 94,6 

1.2 Spoločný stavebný úrad 173.577 165.793 173.033 99,7 

1.3. Štátny fond rozvoja a býv. 33.787 30.014 32.245 95,4 

1.4. Obecný školský úrad 53.577 42.259 51.004 95,2 

2. Školstvo 7.886.169 7.316.330 7.578.781 96,1 

2.1-2.9 MŠ 1.842.318 1.514.863 1.591.788 86,4 

2.10., 15, 16, 17, 18 ZŠ 5.310.489 5.130.881  5.273.006 99,3 

2.11. ZUŠ 423.682 409.175 427.003             100,8 

2.12.Centrum voľného času 45.230                41.742 92,9 

2.13 Spáva soc. zar. 229.309 190.652             210.101 91,6 

2.14 Cirkevná škola 6.468 6.468                 6.468 100 

2.19 CVČ-súkromné 28.673 30.702               28.673 100 

3. Dlhový program 126.800 105.329             100.880 79,6 

4. Komunikácie, manažment  95.500 58.479 82.292 86,2 

4.1 Informatika 25.000 19.050 17.480 69,9 

4.2.PR 43.500 15.093 39.666 91,2 

4.3  Mestské kultúrne slávnosti 27.000  24.336 25.145 93,1 

5. Služby k obyvateľstvu 1.334.220 1.275.480 1.322.268 99,1 

5.1. Opatrovateľská  služba 170.021 137.660 154.680 90,1 

5.2. Tržnica, jarmok 75.500 50.007 74.462 98,6 

5.3. Domov zväzov a dôchodcov 8.768 7.047 6.136 70,0 

5.4. Verejné WC 7.631 6.664 5.938 77,8 

5.5 Zariadenie pre seniorov 1.072.300 1.074.101 1.081.053 100,8 

6. Životné prostredie 1.478.448 1.487.143 1.475.484 99,8 

6.1 Odpadové hospodárstvo 1.053.000 1.090.204 1.052.136 99,9 

6.2. Údržba zelene 405.448 387.771 405.397 99,9 

6.3. Deratizácia 20.000 9.167 17.950 89,8 

7. Bezpečnosť 404.102 353.489 382.403 94,6 

7.1. Mestská polícia  395.102 350.648 377.091 95,4 

7.2. Požiarna a civilná obrana 9.000 2.841 5.312 59,0 

8.Správa verejných priest. 924.462 869.309 891.633 96,4 

8.1 Komunikácie 208.400 115.214 202.548 97,2 

8.2 Detské ihriská/DDI/ 20.000 6.399 10.270 51,4 

8.3. Verejné osvetlenie 263.400 230.267 252.730 95,9 

8.4 Zrážková voda 200.000 252.458 200.000 100,0 

8.5. Zimné odpratávanie snehu 33.000 68.875 30.556 92,6 

8.6 Vianočná výzdoba mesta 7.000 - 5.725 81,8 

8.7 Opr. a údrž. práce v meste 192.662 196.097 189.803 98,5 

9.Granty 1.671.487 1.462.916 1.651.187 98,8 

9.1 Kultúra 213.592 213.592 213.292 99,9 

9.2 Šport 494.959 435.000 494.949 100,0 

9.3.Sociálna sféra 180.000 188.458 160.536 89,2 
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9.4.Doprava 93.000 89.892 92.969 99,9 

9.5. Školstvo 8.719 9.280 8.494 97,4 

9.6.Členské príspevky 67.879 14.736 67.879 100,0 

9.7. Obchodné spoločnosti 525.610 449.737 525.610 100,0 

 

Kapitálové výdavky (v EUR) 

   

 Zmena rozp č.7/2016 v 

celých EUR 

Čerpanie k 

31.12.2015 

Čerpanie k 

31.12.2016 
% 

 

SPOLU 1.590.271 1.282.167 1.399.320 88,0 

1. Správa mesta 51.300 44.416 35.882 69,9 

1.1. Správa MsÚ 49.300 42.139 34.832 70,7 

1.2. Spoločný stavebný úrad 2.000 2.277 1.050 52,5 

2. Školstvo 203.043 878.473 186.376 91,8 

2.2.6MŠ Nám. SNP 75.284 799  75.139 99,8 

2.6.6 MŠ Októbrová 10.000 799 0 - 

2.13.6 CSS    2.650 - 2.649,96 99,9 

2.16.4 ZŠ Vámbéry 12.500 - 12.500 100,0 

2.17.5 ZŠ Jilemnického 35.000 - 35.000 100,0 

2.18.6 ZŠ Smetanov háj 67.000 - 61.087 91,2 

3. Dlhový program - - - - 

4. Komunikácie, manažment 164.000 78.573 155.497 94,8 

4.1 Informatika 164.000 78.573 155.497 94,8 

5. Služby k obyvateľstvu 91.700 68.670 91.700 100,0 

5.5 Zariadenie pre seniorov 91.700 68.670 91.700 100,0 

6. Životné prostredie 40.000     8.052             39.843      99,6 

6.1 Odpadové hospodárstvo               40.000       8.052 39.843 99,6 

7.Bezpečnosť                      - 3.872 - - 

7.1. Kapitálové výdavky MsP                        - 3.872 - - 

8. Správa ver. priestranstiev 822.529 32.298 732.220 89,0 

8.1 Komunikácie 741.407 32.298 673.302 90,8 

8.2 Detské ihriská 40.000 - 37.338 93,3 

8.3. Verejné osvetlenie 34.600 - 15.609 45,1 

8.7. Ostatné opr. a údr. práce  6.522 - 5.971 91,6 

9. Dotácie, granty, členské príspevky 217.700 167.812 157.800 72,5 

9.1. Kultúra 59.300 - - - 

9.7. Obchodné spoločnosti 158.400 167.812 157.800 99,6 
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Zhodnotenie príjmovej časti rozpočtu mesta 

Plánované celkové príjmy rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2016 boli schválené 

vo výške 18.395.603,- Eur, z toho 

- bežné príjmy 17.127.055,- Eur 

- kapitálové príjmy 645.627,- Eur 

- príjmové finančné operácie  622.921,- Eur 

Za rok 2016 boli celkové príjmy naplnené na 18.624.854,- Eur, čo  prestavuje 101,2 % 

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

 Plán Skutočnosť % 

Bežné príjmy 17.127.055,-  17.504.777,- 102,2 

Kapitálové príjmy 645.627,- 497.376,- 77,0 

Príjmové finančné operácie 622.921,- 622.921,- 100,0 

 

Zhodnotenie plnenia bežných príjmov 

 Plán Skutočnosť % 

Daňové príjmy 9.756.210,- 10.088.783,- 103,4 

 

Podielové dane, daň z príjmov 

Pôvodne predpokladaného príjmu prognoztizovaného Ministerstvom financií zo 

štátneho rozpočtu vo výške 6.463.000,- Eur boli k 31.12.2016 štátom poukázané finančné 

prostriedky v sume 6.945.256,- Eur, čo predstavuje 107 % plnenie.  Treba však poznamenať, 

že rozpočet na základe priebežného plnenia bol navýšený na 6.812.210,- Eur a takto plnenie 

rozpočtu predstavuje 102 %. Celkovo oproti upraveného plánu plán rozpočtu bol prekročený 

o 133.046,- Eur. 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 2014. Výšky príjmu mesta sú 

ovplyvnené jednak rastom priemernej mzdy v národnom hospodárstve, vývojom 

zamestnanosti, rastúcim /znižujúcim/ sa počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území 

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 1.790.000,- Eur bol skutočný príjem 1.920.106,- Eur, čo 

predstavuje 107 % plnenie. Oproti plánu príjmy z dane nehnuteľnosti výrazne boli prekročené 

napriek tomu, že tarify zostali na úrovni roka 2015 . Nárast príjmov v absolútnych číslach 

predstavuje cca. 130.000,- Eur. Je to dôsledkom aktívneho vymáhania nedoplatkov za minulé 

roky a zlepšujúcej sa finančnej situácie obyvateľstva a firiem.  
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Domáce dane a tovary a služby 

Príjem z domácich daní a tovarov a služieb bol v roku 2016 plánovaný vo výške 

1.154.000,- Eur. Skutočný príjem k 31.12.2016 bol vyčíslený v sume 1.223.421 ,- Eur, čo 

predstavuje plnenie na 106 %. Plánovaný rozpočet a plnenie jednotlivých miestnych daní bolo   

 

 Plán Skutočnosť % 

Daň za psa 15.000,- 15.087,- 100,6 

Daň za predajné automaty 4.000,- 4.440,- 111,0 

Daň z ubytovania 40.000,- 46.860,- 117,0 

Daň za užívanie verejného priestranstva 42.000,- 48.271,- 117,1 

Žitnoostrovský jarmok 77.000,- 77.302,- 100,4 

Poplatok za zber a uloženie odpadu 976.000,- 1.031.461,- 105,7 

 

Dane a poplatky boli rozpočtované väčšinou na úrovni roku 2015 nakoľko sa sadzby 

nemenili okrem poplatku za zber a uloženie odpadov , kde došlo k zníženiu taríf o 6 %. 

Výšku jednotlivých daňových príjmov nie je možné úplne a presne rozpočtovať, na ich výšku 

má vplyv aktuálna situácia. Nový zákon o chove psov zrušilo povinné čipovanie psov, 

následkom čoho sa viacerí majitelia psov sa  neprihlásili do evidencie platiteľov dane.  Veľké 

investície Thermalparku a.s. počas predchádzajúcich rokoch sa odzrkadlili na dobrom plnení 

príjmov z ubytovacieho poplatku. Príjmy z ubytovacieho poplatku majú výrazne stúpajúcu 

tendenciu. Napriek tomu pri výbere tohto poplatku hlavne veľké hotely a penzióny nie sú 

ochotné dobrovoľne spolupracovať so správcom dane aj keď musíme konštatovať, že situácia 

sa oproti roku 2015 výrazne zlepšila. Asi najdiskutovanejšou problematikou je výber poplatku 

za zber a uloženie odpadov. Celkový výber oproti plánu bol  výrazne vyšší celkovo o 55.461,-

 Eur v dôsledku   tvrdšiemu vymáhaniu týchto nedoplatkov.  Podarilo sa naplniť  plánovaný 

výber poplatkov za stánkové miesta na Žitnoostrovskom jarmoku a môžeme konštatovať, že 

návštevnosť tohto podujatia dosiahla svoje hranice. Vysoké plnenie príjmov z dane za 

užívanie verejného priestranstva je dôsledkom aktívneho vymáhania nedoplatkov za 

predchádzajúce roky. 

 

 Plán Skutočnosť % 

Nedaňové príjmy 1.928.572,- 1.998.519,- 103,6 

 

Príjem z nedaňových príjmov bol rozpočtovaný na 1.928.572  ,- Eur. Skutočný príjem 

predstavoval 1.997.961,- Eur, čo je  % 103,6 -né plnenie. Plánovaný rozpočet a plnenie 

jednotlivých nedaňových príjmov bolo nasledovné: 

 Plán Skutočnosť % 

Nájomné z majetku mesta 328.617,- 340.852 103,7 

nájomné z pozemkov 4.517,- 4.431,- 98.11 

nájomné z nebytových priestorov 1.100,- 6.815,- 619,6 

nájomné z nájomných bytov 170.000,- 182.990,- 107,6 

nájomné z garáží 5.000,- 6.258,- 125,2 

nájomné Kračanská cesta 30.000,- 10.358,- 34.53 

nájomné za parkovacie miesta 118.000,- 130.000,- 110,2 
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Nájomné z pozemkov a nebytových priestorov bolo rozpočtované na základe 

podpísaných nájomných zmlúv. Nájomné z nájomných bytov sa získava za byty v troch 

obytných blokov na sídlisku Východ a 27 bytových jednotiek na Kukučínovej ulici. 

Jednoznačne môžeme konštatovať, že zmena legislatívy a sprísnenie podmienok pri 

prideľovaní nájomných bytov výrazne napomohlo k zvýšenie platovej disciplíny nájomcov.  

Výrazne sa 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 sa vyberá od obyvateľov núdzových bytov na Kračanskej ceste, 

kde evidujeme vysoké nedoplatky. Z príjmov nájomného a z poplatku do GO fondu sa 

uhrádzajú opravy a údržby budov a kontajnerov na Kračanskej ceste.   Vyšší príjem za 

parkovacie miesta je dôsledkom toho, že sa nájomné  podľa dohody vždy platilo následne po 

uplynutí štvrťroka, ale Municipal Real Estate s.r.o. nájomné za posledný štvrťrok uhradilo už 

v decembri , teda namiesto 4 plánovaných splátkach bolo uhradených 5 splátok.  

 

 Plán Skutočnosť % 

Administratívne poplatky 431.023,- 452.137,- 104,8 

správne poplatky 60.000,- 62.802,- 104,7 

výherné hracie prístroje 225.000,- 196.380,- 87,3 

príjmy od obcí na SSÚ 58.023,- 76.123,- 131,2 

príjmy SSÚ 50.000,- 70.104,- 140,2 

reklamné tabule 8.000,- 6.540,- 81,75 

pokuty 30.000,- 40.188,- 134,0 

 

Môžeme konštatovať, že plánovanú výšku výberu správnych poplatkoch sa podarilo 

naplniť. Nižšie plnenie oproti plánu evidujeme   pri výherných hracích automatov, kde sa 

v priebehu roka 2016 zmenil zákon a ku koncu roka 2016 došlo k podaniu menšieho počtu  

žiadostí o umiestnenie výherných hracích prístrojov ako na rok 2016. Nižšie plnenie sa 

eviduje u reklamných tabulách, kde žiadatelia neuhradili včas správne poplatky a boli 

podpísané splátkové kalendáre na úhradu nedoplatkov. Na druhej strane treba však 

vyzdvihnúť vysoké plnenie správnych poplatkov stavebným úradom, čo naznačuje väčšiu 

stavebnú aktivitu v meste ako za predchádzajúce roky.  

 Plán Skutočnosť % 

Úroky 100,- 236,- 236,- 

 

Úroky sa plánovali na základe skúseností z predchádzajúcich rokov. Na ich výšku mal 

výrazný vplyv  vysoký prebytok rozpočtu. 

 

 Plán Skutočnosť % 

Za znečisťovanie ovzdušia              - 2.171 - 

 

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia neboli plánované . 

 

 Plán Skutočnosť % 

Ostatné príjmy 1.168.832 1.203.123 102,9 

Centrum sociálnej starostlivosti 80.000 105.861 132.3 

opatrovateľská služba 20.000 20.976 104,9 
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MŠ Benedek Elek 7.528 5.793 76,96 

MŠ Jesenského 70.476 9.227 88,1 

MŠ Komenského 8.726 7.980 91,5 

MŠ SNP 6.877 7.514 109,3 

MŠ Nám. Priateľstva 13.580 10.511 77,4 

MŠ Ružový háj 8.261 5.681 68,8 

MŠ Rybný trh 13.479 11.319 83,9 

MŠ Októbrová 7.418 6.507 87,7 

MŠ Széchenyi 6.627 6.594 104,9 

ZŠ Gyulu Szabóa 50.000 42.050 84,1 

Zariadenie pre seniorov 530.400 539.153 101,7 

CVČ 6.000 3.792 63,2 

ZŠ Kodálya 50.000 47.684 95,3 

ZŠ Ármina Vámbéryho 82.000 81.999 100,0 

ZŠ Jilemnického 65.000 57.872 89,0 

ZŠ Smetanov háj 98.000 82.464 84,1 

ZUŠ 51.000 57.364 112,4 

výťažok z lotérií 10.000 24.390 243,9 

refundácie SSÚ 14.244 17.668 124,0 

Iné príjmy - 50.724 - 

 

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

na základe návrhu odboru školstva a riaditeľov organizácií so samostatnou právnou 

subjektivitou. Príjmy CSS tvoria príjmy od zákonných zástupcov dieťaťa v detských jasliach 

a od klientov v dennom stacionári. Podrobnejšiu analýzu predkladajú riaditelia organizácií 

v prílohe tohto materiálu. 

 

 Plán Skutočnosť % 

Transfery 5.442.273,- 5.417.475,- 99,5 

 

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 v niektorých prípadoch 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: 

 

 Plán Skutočnosť % 

DD na rodinné prídavky 13.000 10.664 82 

DD pre evidenciu obyvateľstva 7.420 7.442 100,3 

DD pre matričný úrad 37.124 40.242 108,4 

DD KÚ cestná doprava 974 974 100 

DD pre Zariadenie pre seniorov 633.600 632.311 99,8 

DD pre školský úrad 26.500 27.229 102,8 

Dotácia na školstvo 4.381.000 4.352.047 99,3 
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Dotácia projekt PRINED - 3.105 - 

Dotácia pre SSÚ 52.700 52.701 100 

Dotácia ŠFRB 25.009 25.359 101,4 

Dotácia na vojnové hroby 4.542 5.448 119,9 

Dotácia na ochranu prírody 2.360 2.109 89,4 

Dotácia rodinný prídavok – OP 1.000 1.000 100 

Dotácia na voľby - 12.040 - 

Dotácia – komunitný program 68.000 13.052 19,1 

Dotácia v hmotnej núdzi 20.000 25.516 127,6 

Dotácia pre materské školy 32.364 45.191 139,6 

Dotácia chránená dielňa 14.100 41.057 291,2 

Dotácia denný stacionár 22.080 16.520 74,8 

Dotácia osobitný príjemca 99.000 100.881 101,9 

Dotácia register adries - 337 - 

Dotácia revitalizácia parku mladosti - 2.250 - 

Dotácia BV  ZŠ Smetanov háj 1.000 - - 

Dotácia BV ZŠ Jilemnického 500 - - 

 

Niektoré dotácie sa poskytujú ako refundácie. Tieto refundácie sú veľmi zdĺhavé 

a prechádzajú do budúceho roka,  napr. pri komunitnom programe rómov. 

 

Zhodnotenie kapitálových príjmov: 

 

 Plán Skutočnosť % 

Kapitálové príjmy 645.627,- 497.376,- 77 

 

Celkový príjem z kapitálových príjmov v roku 2016 predstavoval 497.376,- Eur čo 

predstavuje 77 %-né plnenie plánu. 

 

 Plán Skutočnosť % 

Kapitálové príjmy z predaja majetku mesta 390.079,- 253.980,- 65,1 

Príjmy z predaja garáží - 415 - 

Príjmy z predaja obecných bytov 150.000 15.525 10,4 

Príjmy z predaja a pozemkov 155.079 153.040 98,7 

Príjmy z predaja kotolní a vedení 85.000 85.000 100,0 

 

 

 Plán Skutočnosť % 

Granty 255.548,- 243.396,- 95,2 

Granty  ZŠ Z. Kodálya 49.419 37.267 75,4 

Grant – zateplenie budovy ZŠ Gy. Szabóa 152.129 152.129 100,0 

Granty Telocvičňa ZŠ Smetanov háj 27.000 27.000 100,0 

Granty Telocvičňa ZŠ Jilemnického 27.000 27.000 100,0 
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Počas roka z plánovaných akcií financovaných z grantov sa ukončili všetky akcie. Na 

prvé dve akcie došlo už k vyúčtovaniu grantu v prípade akcie grantov na obnovu telocviční 

vyúčtovanie sa uskutoční na začiatku roka 2017. 

 

Zhodnotenie príjmových finančných operácií 

 

 Plán Skutočnosť % 

Príjmové finančné operácie 622.921,- 622.921,- 100 

 

Plánovaný rozpočet a plnenie jednotlivých príjmových finančných operácií bol 

nasledovný: 

 Plán Skutočnosť % 

Prevod z rezervného fondu 622.921,- 622.921,- 100 

 

 Mesto Dunajská Streda si v roku 2016 pôvodne plánovalo prijatie dlhodobého  úveru 

na spolufinancovanie výstavby nového futbalového štadióna ale na základe dohody 

akcionárov sa ustúpilo od prijatia úveru.  
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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 2016 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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17 

 



18 

 



19 

 



20 

 



21 

 



22 

 



23 

 



24 

 



25 

 



26 

 

 



27 
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Podrobné zhodnotenie programov výdavkovej časti rozpočtu 

 

 Plán Skutočnosť % 

1. Správa mesta 2.319.957,- 2.191.530,- 94,4 
 

Zámermi a cieľmi tohto programu boli: 
           Cieľová 

hodnota 

    Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 2016 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 48 /120% 

 

 

 Zabezpečiť účinné napĺňanie 

rozhodnutí mestského 

zastupiteľstva 

Percento splnených úloh 

uložených mestským 

zastupiteľstvom 

100% 84,2 % 

 

 

 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% 92% 

 

 

 Vybavovanie petícií, sťažností 

a podaní v termínoch určených 

zákonom 

Percento vybavených sťažností 

v termíne za rok 

100% 100 % 

 

 

Územný rozvoj mesta založený 

na komplexných informáciách 

Zabezpečiť reguláciu 

architektonického a územného 

rozvoja mesta 

Počet schválených zmien 

a doplnkov plánovacích 

dokumentov za rok 

2 1 

 

 

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 

130 142 

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 1850 

    Počet vybavených podaní na 

SSÚ za kalendárny rok 

 1800 1188 

1.3 ŠFRB Kvalifikovaná realizácia 

prenesených kompetencií 

 Zabezpečiť promptnú realizáciu 

preneseného výkonu štátnej 

správy - ŠFRB 

 Počet vybavených žiadostí 

ŠFRB 

175 13 

 

 

 Zvýšiť informovanosť 

obyvateľov o možnosti získania 

vlastného bývania 

Počet občanov, ktorým bola 

poskytnutá informácia za rok 

300 250 

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 2.057.016,- 1.934.197,- 94,0 

1.2 - Spoločný stavebný úrad 175.577,- 174.083,- 99,1 

1.3 - Štátny fond rozvoja bývania 33.787,- 32.245,- 95,4 

1.4 - Obecný školský úrad 53.577,- 51.004,- 95,2 
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1.1 Správa MsÚ  

Na správu Mestského úradu bol schválený rozpočet v sume 2.057.016,- Eur. V skutočnosti sa 

čerpala suma 1.934.197 Eur čo je 94 %-né čerpanie.  Podrobné čerpanie výdavkov tohto programu je 

nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

Správa MsÚ 2.057.016,- 1.934.197,- 94,0 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 1.051.701,-                       1.046.806,- 99,5 

- Poistné a príspevok do poisťovní           364.346,-                            361.861,- 99,3 

- Energie 69.390,- 49.585,- 71,4 

- Materiál 56.100,- 54.063,- 96,3 

- Kapitálové výdavky - 10,- - 

- Služby 394.679,- 387.013,- 98,0 

- Projekty 49,300,- 34.822,- 70,6 

- Terénna sociálna práca 71.500,- 37,- - 

 

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: 

 

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 
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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  

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 2016 sa ich konalo 48. 

Úlohou Mestského úradu je aj účinné zabezpečovanie napĺňania rozhodnutí - uznesení mestského 

zastupiteľstva. V sledovanom období sa konalo 8 zasadnutí (vrátane slávnostného zasadnutia 

z príležitosti slávnostného odovzdania ocenení).  Za sledované obdobie mestské zastupiteľstvo prijalo 

183  uznesení, z toho počet uznesení ktorých plnenie bolo potrebné zabezpečiť bolo 114. 

Z objektívnych dôvodov plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda sa podarilo 

zabezpečiť na 84,2  %. 

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 sa splnilo vysoko nad cieľovou hodnotou.  

V roku 2016 na Mestský úrad bolo doručených 3 sťažnosti, ktoré boli vybavené v zákone 

stanovenom termíne do 60 dní. 
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1.2 Spoločný stavebný úrad 

Na spoločný stavebný úrad bol schválený rozpočet vo výške 175.577,- Eur v skutočnosti sa 

čerpalo 174.083,11 Eur, čo predstavuje 99,1 %-né čerpanie.  Podrobné čerpanie výdavkov tohto 

podprogramu je  nasledovné: 

 

 Plán Skutočnosť % 

Spoločný stavebný úrad                        175.577,- 174.083,- 99,1 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 99.442,- 99.695,- 100,2 

- Poistné a príspevok do poisťovní           34.805,- 35.430,- 101,8 

- Materiál 4.600,- 1.926,- 41,8 

- Služby 28.730,- 34.870,- 121,0 

- Energia 6.000,- 1.112,- 18,5 

- Kapitálové výdavky 2.000,- 1.050,- 52,5 

 

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 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 2016 to bola  čiastka 2, Eur za jednu 

osobu majúcu trvalé bydlisko v danej obci k 01.01.2016. 

Na Spoločný stavebný úrad v Dunajskej Strede bolo zaevidovaných v roku 2016 celkom 1850 

podaní z ktorých bolo vytvorených 1301 spisov. Pracovníci SSÚ spracovali a uzavreli 1188 spisov. 

Na SSÚ pracovalo v roku 2016 celkom 8 osôb / 6 odborných referentov a 1 administratívna sila 

a vedúci oddelenia/. Oproti roku 2015 je to nezmenený počet zamestnancov. 

 

1.3 Štátny fond rozvoja bývania 

 

Na štátny fond rozvoja bývania sa rozpočtovali výdavky v sume 33.787,- Eur v skutočnosti sa 

čerpalo 32.245 Eur, čo je 95,4 %-né čerpanie. Podrobný rozpis nákladov je nasledovný: 

 Plán Skutočnosť % 

Štátny fond rozvoja bývania 33.787,- 32.245,- 95,4 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 23.292,- 23.117,- 99,2 

- Poistné a príspevok do poisťovní           8.152,- 7.423,- 91,0 

- Materiál 643,- - - 

- Služby 1.700,- 1.705,- 100,2 

 

 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.  Žiadosti prichádzali na 

zateplenie, modernizáciu, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, 

výmenu alebo modernizáciu výťahu. Zároveň sa finančné prostriedky ŠFRB sústredili v jedinej banke  
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a to v Slovenskej záručnej banke, a tým pádom sa čerpanie prostriedkov ŠFRB prebieha cez náš úrad, 

to znamená , že sa zvyšuje administratívna činnosť úradu.  Na štátnom fonde rozvoja bývania v roku 

2016 pracovali 2 odborné referentky podobne ako v roku 2015. 

 

1.4 Obecný školský úrad    

 

Výška rozpočtu na obecný školský úrad činil 53.577,- Eur skutočné čerpanie predstavovalo 

51.004,47 Eur, čo je 95,2 %-né čerpanie. Rozpis nákladov je nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

Obecný školský úrad 53.577,- 51.004,- 95,2 
- Mzdy, platy, služobné príjmy 38.779,- 37.050,- 95,5 

- Poistné a príspevok do poisťovní 13.573,- 12.725,- 93,7 

- Soc. fond 1.225,- 1.230,- 100,3 

 

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. 

Výber a administratívu poplatkov pri materských školách zabezpečuje odbor školstva, 

sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu. 
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 Plán Skutočnosť % 

2. Školstvo 8.089.212,- 7.765.156,36 95,99 
 

 

Zámerom a cieľom tohto programu je: 
 

    
Cieľová hodnota 

 

 
Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 

2016 Plneni

e 

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  

130/11 120/11 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

40 43 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  130 118 

      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 20 

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  

80/10 116/10 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

20 45 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  80 116 

      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 24 

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  

130/11 129/11 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

35 52 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  130 126 

      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 45 
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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 30 

      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 12 

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 94/12 

      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  95 94 

      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 18 

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 72/11 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

20 23 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  90 72 

      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 22 

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 64/11 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

15 17 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  59 64 
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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 

14 14 

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 19 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  59 61 

      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 19 

2.9 MŠ 

Széchenyih

o 

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 72/12 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací  proces v MŠ  

Počet detí navštevujúcich MŠ 

pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

22 22 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  detí v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí MŠ  64 71 

      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 

2.10  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 

 

632/15 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací proces v ZŠ 

Počet detí prijatých do 1. 

ročníka 

66 73 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  žiakov v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí  

vZŠ  

300 378 

    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 9/233 

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 600 605 

        Počet vyučovaných 

umeleckých odborov 

4 4 
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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 500 

        Počet záujmových útvarov v 

CVČ 

10 

rôznych 

35 

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 145 133 

      Zabezpečiť stravovanie pre 

osamelých občanov v meste 

Počet občanov využívajúcich 

stravovanie za rok 

105 

/denne 

100/ 

denne 

  Aktívny pracovný 

život rodičov 

najmladších 

obyvateľov mesta 

Zvýšiť šance mladých rodičov 

uplatniť sa na trhu práce 

Priemerný ročný počet 

umiestnených detí v jasliach  

30 27 

  Komplexná 

starostlivosť o 

odkázaných 

Zabezpečiť dennú starostlivosť o 

zdravotne ťažko postihnutých 

Počet klientov služby 10 6 

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 30 

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 

435/14 392/12 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací proces v ZŠ 

Počet detí prijatých do 1. 

ročníka 

66 34 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  žiakov v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí  

vZŠ  

230 184 

    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 8/148 

2.16 ZŠ 

Vámbéryho 

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 

620/14 634/10 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací proces v ZŠ 

Počet detí prijatých do 1. 

ročníka 

66 65 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  žiakov v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí  v 

ZŠ  

400 469 

    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 12/263 

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 

620/16 672/12 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací proces v ZŠ 

Počet detí prijatých do 1. 

ročníka 

66 73 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  žiakov v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí  v 

ZŠ  

400 400 
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    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 11/291 

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 

185/14 230/12 

      Zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací proces v ZŠ 

Počet detí prijatých do 1. 

ročníka 

22 36 

      Zabezpečiť  dostupné a kvalitné 

stravovanie  žiakov v ŠJ  

Počet stravujúcich  sa detí  v 

ZŠ  

90 127 

    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 3/86 

 

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. 

Školstvo Rozpočet Čerpanie % 
2.1 -2.9 Materské školy 1.703.252 ,-                      1.522.053,- 89,4 

2.10 ZŠ Gyulu Szabóa 2.088.073,- 2.017.206,- 96,6 

2.11 Základná umelecká škola 416.920,- 409.175,- 98,1 

2.12 Súkromné CVČ 30.702,- 30.702,- 100,0 

2.13 Správa sociálnych zariadení 218.505,- 190.652,- 87,3 

2.14 Cirkevná škola 6.468,- 6.468,- 100,0 

2.15 ZŠ Zoltána Kodálya 981.596,- 942.069,- 99,5 
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2.16 ZŠ Ármina Vámberyho 1.226.565,- 1.219.838,- 99,5 

2.17 ZŠ Jilemnického 1.244.920,- 1.237.770,- 99,4 

2.18 ZŠ Smetanov háj 605.550,- 585.280,- 96,7 

2.19 CVČ s právnou subjektivitou 34.200,- 33.590,- 98,2 

 

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.  Rozpočtové financie 

oproti minulému roku boli vyššie, je to spôsobené so  zvýšením podielových daní a zmien vo 

financovaní škôl a školských zariadení.  

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. 

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.  

Pre všetky materské školy sa uhradili výdavky na počítače, posteľná bielizeň v hodnote 14 479,92 €, 

reflexné vesty pre všetky deti v hodnote 3020 € a pracovná odev a obuv v hodnote 2610 €. Z rozpočtu 

sa uhrádzali výdavky na čistiace potreby, kancelársky materiál, pomôcky pre predškolákov.  

Z rozpočtu materských škôl boli vyplatené koncoročné odmeny zamestnancom materských škôl. 

 Rozpočet Čerpanie % 

2.1 MŠ Námestie Priateľstva 290.230,- 255.763,- 88,1 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 171.360,- 157.145,- 91,7 

- Poistné a príspevok do poisťovní           60.670,- 53.032,- 87,4 

- Materiál 8.000,- 5.376,- 67,2 

- Služby 5.200,- 3.490,- 67,1 

- Energia 45.000,- 36.720,- 81,6 
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Počet zapísaných detí do materskej školy k 31.12.2016 je 120 a z toho 118 využívalo služby 

školského stravovania.  Počet detí navštevujúcich materskú školu pred začatím povinnej školskej 

dochádzky je 43. V materskej škole sa za kalendárny rok 2016 uskutočnilo 20 rôznych akcií ako 

svetový deň výživy, šarkaniáda, uskutočnili sa spoločenské akcie s rodičmi detí, zrealizovala sa 

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

Vianočné posedenie.  

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón . 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  80,- Eur.  

 Rozpočet Čerpanie % 

2.2 MŠ Námestie SNP 309.128,- 281.852,- 91,1 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 123.910,- 112.168,- 90,5 

- Poistné a príspevok do poisťovní           43.665,- 36.813,- 84,3 

- Materiál 15.000,- 11.943,- 79,6 

- Služby 3.500,- 2.055,- 58,7 

- Energia 35.000,- 32.886,- 93,9 

- Kapitálové výdavky 75.284,- 75.139,- 99,8 

- Dotácia VVaŠ SR 12.769,- 10.848,- 84,9 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy k 31.12.2016 je 116 z dôvodu rozšírenia MŠ o dve 

triedy a každé z nich využívalo služby školského stravovania.   Počet detí navštevujúcich materskú 

školu pred začatím povinnej školskej dochádzky je 45. V materskej škole sa za kalendárny rok 2016 

uskutočnilo 24 rôznych akcií / návštevy bábkových a divadelných predstavení,  športové hry, deň detí, 

uskutočnili sa spoločné akcie s rodičmi detí, zrealizovala sa spolupráca s Mestskou políciou, 

uskutočnil sa deň otvorených dverí /.  

 

 V novembri r. 2015 mesto sa úspešne uchádzalo o finančné  prostriedky od MŠVVaŠ SR na 

rozšírenie kapacity materskej školy, získali sme 12 000 € na bežné výdavky, 60 000 € na kapitálové 

výdavky. Rekonštrukčné práce sa vykonali, nakúpil sa nábytok aj z vlastných zdrojov mesta za 

2247,50 Eur, okrem toho vysávač za 150 Eur, práčka za 406,75 Eur,  nerezový dvoj drez za 468 Eur, 

mixér za 134 Eur a  vstavaná skriňa za 900 Eur. 

 

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón. 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  80,- Eur.  

 Rozpočet Čerpanie % 
2.3 MŠ Rybný Trh 305.150,- 265.809,- 87,1 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 176.950,- 159.351,- 90,0 

- Poistné a príspevok do poisťovní           62.700,- 53.804,- 85,8 

- Materiál 9.000,- 7.289,- 80,9 

- Služby 5.500,- 4.075,- 74,0 

- Energia 51.000,- 41.292,- 80,9 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy k 31.12.2016 v porovnaní s počtom detí k 15.9.2015 

sa zvýšil o 1 dieťa a z toho 126 využívalo služby školského stravovania. Počet detí navštevujúcich 

materskú školu pred začatím školskej dochádzky je 52. 
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Za kalendárny rok 2016 sa uskutočnilo 45 akcií , napr. športové dni, šarkaniáda, Deň Lucie , 

Deň sv. Mikuláša, zrealizovala sa spolupráca s Mestskou políciou, uskutočnil sa deň otvorených dverí, 

tekvicový festival.  V materskej škole sa kladie veľký dôraz na spoločenské akcie s rodičmi ako 

Vianočné posedenie pod jedličkou atď. 

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón .Z položky Tovary sa financovali čistiace 

potreby a kancelársky materiál, vyplácali sa faktúry na nákup potravín v školskej jedálni, nakúpila sa 

aj práčka a vysávač spolu v hodnote  556,75 Eur. Na nákup drobných výdavkov materská škola 

dostávala mesačne 80,- Eur.  

 Rozpočet Čerpanie % 
2.4 MŠ Jesenského 204.874,- 178.852,- 87,3 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 126.910,- 115.720,- 91,1 

- Poistné a príspevok do poisťovní           44.964,- 38.647,- 85,9 

- Materiál 6.000,- 4.602,- 76,7 

- Služby 4.500,- 2.227,- 49,4 

- Energia 22.500,- 17.656,- 78,4 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy k 31.12.2016 v porovnaní s počtom detí k 15.9.2015 

sa zvýšil o 1 dieťa a každé z nich využívalo služby školského stravovania. Počet detí navštevujúcich 

materskú školu pred začatím školskej dochádzky je 30. V materskej škole sa kladie veľký dôraz na 

spoločné akcie s rodičmi, za kalendárny rok 2016 sa uskutočnili hudobné a bábkové predstavenia, 

športové dni, zrealizovala sa spolupráca s Mestskou políciou, tekvicový festival, Mikuláš, Vianočné 

posedenie.  

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón. 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. Naplánovaná oprava strechy sa 

doteraz neuskutočnila. 

 Rozpočet Čerpanie % 
2.5 MŠ Komenského 203.861,- 179.514,- 88,0 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 121.660,- 109.351,- 89,8 

- Poistné a príspevok do poisťovní           43.201,- 38.179,- 88,3 

- Materiál 8.000,- 7.989,- 99,8 

- Služby 3.000,- 2.132,- 71,0 

- Energia 28.000,- 21.862,- 78,0 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy bolo 94, každé z nich využívalo služby školského 

stravovania. Počet detí navštevujúcich materskú školu pred začatím školskej dochádzky je 34. 

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. 

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón. Z položky Tovary sa financovali čistiace 

potreby a kancelársky materiál, vyplácali sa faktúry na nákup potravín v školskej jedálni, nakúpil sa  

elektrický sporák v hodnote 2649,96 Eur. Na nákup drobných výdavkov materská škola dostávala 

mesačne 49,- Eur. 
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 Rozpočet Čerpanie % 

2.6 MŠ Októbrová 162.758,- 132.504,- 81,4 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 87.490,- 77.525,- 88,6 

- Poistné a príspevok do poisťovní           31.268,- 26.640,- 85,2 

- Materiál 6.000,- 4.218,- 70,3 

- Služby 3.000,- 1.907,- 63,5 

- Energia 25.000,- 22.213,- 88,8 

- Kapitálové výdavky 10.000,- - - 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy k 31.12.2016 je 72 v porovnaní s počtom k 15.9.2015 

90 detí je pokles o 18 detí. Každé z nich využívalo služby školského stravovania. Počet detí 

navštevujúcich materskú školu pred začatím povinnej školskej dochádzky je 23. V materskej škole sa 

kladie veľký dôraz na spoločné akcie s rodičmi zamerané najmä na šport, za kalendárny rok 2016 sa 

uskutočnili hudobné a bábkové predstavenia pre deti, športové dni, deň matiek, maškarný ples, 

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

Mikuláš, Vianočné posedenie.  

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón . Z položky tovary sa financovali čistiace 

potreby a kancelársky materiál, vyplácali sa faktúry na nákup potravín v školskej jedálni a nakúpila sa 

práčka v hodnote 545 Eur. Na nákup drobných výdavkov dostáva materská škola mesačne 44 Eur. 

 

 Rozpočet Čerpanie % 

2.7 MŠ Benedek Elek 150.286,- 121.660,- 80,9 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 95.010,- 80.948,- 85,2 

- Poistné a príspevok do poisťovní           33.776,- 25.954,- 76,8 

- Materiál 6.000,- 3.950,- 65,8 

- Služby 2.000,- 1.252,- 62,6 

- Energia 13.500,- 9.555,- 70,7 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy k 31.12.2016 je 64 a  v porovnaní s počtom detí 

k 15.9.2015 sa zvýšil. Všetky deti sa stravovali v školskej jedálni. 

Počet detí navštevujúcich materskú školu pred začatím povinnej školskej dochádzky je 17. 

V materskej škole sa za kalendárny rok 2016 uskutočnilo 13 rôznych akcií ako predstavenia 

bábkových divadiel, športové dni, posedenie pod stromčekom s deťmi,  rôzne akcie s rodičmi detí, 

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

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

na nákup potravín v školskej jedálni a nakúpil sa nábytok do ŠJ za 196,- Eur.  Na nákup drobných 

výdavkov dostávala materská škola mesačne 44,- Eur.  

 Rozpočet Čerpanie % 
2.8 MŠ Ružový háj 149.340,- 126.416,- 84,6 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 87.920,- 80.954,- 92,0 

- Poistné a príspevok do poisťovní           31.420,- 26.208,- 83,4 

- Materiál 6.000,- 4.352,- 72,5 

- Služby 2.000,- 1.097,- 54,8 

- Energia 22.000,- 13.804,- 62,7 

 

Počet zapísaných detí do materskej školy bolo 61,  každé z nich využívalo služby školského 

stravovania. Počet detí navštevujúcich materskú školu pred začatím školskej dochádzky je 19. 
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V materskej škole sa za kalendárny rok 2016 uskutočnilo 19 akcií. 

Z položky Služby sa uhrádzali faktúry za telefón. Z položky tovary sa financovali čistiace 

potreby a kancelársky materiál, vyplácali sa faktúry na nákup potravín v školskej jedálni a nakúpila sa  

práčka v hodnote 406,75 Eur. Na nákup drobných výdavkov dostávala materská škola mesačne 44 Eur.  

 

 Rozpočet Čerpanie % 
2.9 MŠ Széchenyiho 151.975,- 124.556,- 81,9 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 87.280,- 75.006,- 85,9 

- Poistné a príspevok do poisťovní           31.195,- 24.966,- 80,0 

- Materiál 6.000,- 4.692,- 78,2 

- Služby 2.500,- 2.237,- 89,4 

- Energia 25.000,- 17.655,- 70,6 

 

Materskú školu v sledovanom období navštevovalo 72 detí. Tento počet je vyšší o 8 detí 

z predchádzajúcich období.  Všetky deti sa stravovali v školskej jedálni. 

Počet detí navštevujúcich materskú školu pred začatím povinnej školskej dochádzky je 22. 

Materská škola je zameraná na športové aktivity, to sa odzrkadľuje na aktivite ponúkanej deťom 

materskej školy, celoročná pred plavecká 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. Z položky Tovary sa financovali čistiace 

potreby a kancelársky materiál, vyplácali sa faktúry na nákup potravín v školskej jedálni a nakúpila sa 

práčka v hodnote 406,75 Eur.  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 1.230.658 ,-                      1.222.707,- 99,3 
- Bežné výdavky / decentr. dotácia/ 1.042.200,- 1.042.199,- 100,0 

- Bežné výdavky /z podiel. daní/ 138.458,- 138.458,- 100,0 

- Bežné výdavky /vrátené vl. príjmy/ 50.000,- 42.050,- 84,1 

 

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

analýzu obsahuje príloha. 

 

 Rozpočet Čerpanie % 

2.11 ZUŠ  423.682 ,-                      427.003,- 100,8 
- Bežné výdavky  372.682,- 372.682,- 100,0 

- Bežné výdavky /vrátené vl. príjmy/ 51.000,- 54.321,- 106,5 

 

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.  

 

 Rozpočet Čerpanie % 

2.12 Mestské CVČ 45.230,-                      41.741,- 92,2 

 

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 . 

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. 

 

 Rozpočet Čerpanie % 

2.13 Správa sociálnych zariadení 231.959,-                      212.751,- 91,7 

- Mzdy, platy, služobné príjmy 117.000,- 110.410,- 94,3 

- Poistné a príspevok do poisťovní           39.144,- 36.845,- 94,1 

- Materiál 32.350,- 32.294,- 99,8 

- Služby 15.815,- 11.994,- 75,8 

- Energia 25.000,- 18.557,- 74,2 

- Kapitálové výdavky CSS 2.650,- 2.650,- 100,0 
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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  pohyboval okolo 115 

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 27.  

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

zdravotného postihnutia. Kapacita denného stacionára je 10, k 31.12.2016 počet poberateľov sociálnej 

služby bol 6. 

Počas roka 2016 v budove CSS sa realizoval nákup novej pračky v hodnote 525,- Eur a výmena 

elektrického sporáka v hodnote 2.649,96 Eur. 

 Rozpočet Čerpanie % 

2.14 Cirkevná škola BV 6.468,-                      6.468,- 100,0 

                                       

 Rozpočet Čerpanie % 

2.15 ZŠ Zoltána Kodálya 872.629,-                      867.300,- 100,0 
- Bežné výdavky / decentr. dotácia/ 738.800,- 738.051,- 99,9 
- Bežné výdavky / z podielových daní/         83.829,- 83.829,- 100,0 
- Bežné výdavky / vrátené vl. príjmy/           50.000,-                             45.420,- 90,1 

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

Podrobné hodnotenie obsahuje príloha. 

 

 Rozpočet Čerpanie % 

2.16 ZŠ  Ármina Vámberyho 1.332.284,-                      1.332.767,- 100,0 
- Bežné výdavky / decentr. dotácia/ 1.065.000,- 1.065.484,- 100,0 
- Bežné výdavky / z podielových daní/         172.784,- 172.784,- 100,0 
- Bežné výdavky / vrátené vl. príjmy/           82.000,-                             81.999,- 100,0 
- Kapitálové výdavky – zasklenenie átria 12.500,- 12.500,- 100,0 

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

hodnotenie obsahuje príloha. 

 

 Rozpočet Čerpanie % 

2.17 ZŠ Jilemnického 1.389.754,-                      1.381.655,- 99,4 
- Bežné výdavky / decentr. dotácia/ 1.120.550,- 1.119.580,- 99,9 

- Bežné výdavky / z podielových daní/         169.204,- 169.204,- 100,0 

- Bežné výdavky / vrátené vl. príjmy/           65.000,-                             57.872,- 89,0 

- Kapitálové výdavky – rek. teľocvične           35.000,- 35.000,- 100,0 
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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. 

 Rozpočet Čerpanie % 

2.18 ZŠ Smetanov háj 600.273,-                      577.164,- 96,1 
- Bežné výdavky / decentr. dotácia/ 387.000,- 385.949,- 99,7 

- Bežné výdavky / z podielových daní/         46.564,- 46.564,- 100,0 

- Bežné výdavky / vrátené vl. príjmy/           98.000,-                             82.464,- 84,1 

- Bežné výdavky , nákup šport. potrieb 1.100,- 1.100,- 100,0 

- Kapitálové výdavky-rek. teľocvične          26.087,- 26.087,- 100,0 

- Kapitálové výdavky-rek. teľocvične          41.522,- 35.000,- 84,3 

 

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. 

 

 Rozpočet Čerpanie % 

2.19 Súkromné CVČ 28.673,-                      28.673,- 100,0 
- BV z rozpočtu mesta 28.673,- 28.673,- 100,0 



46 

 

 Plán Skutočnosť % 

3. Dlhový program 738.230,-                      707.681,- 95,8 

  

Zámerom a cieľom tohto programu je: 
        Cieľová 

hodnota 

  Zámer Cieľ Merateľný 

ukazovateľ 

2016 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% 27,65% 

    Suma ročných splátok istín a úrokov 

neprekročí 25 % bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka 

 8% 2,72 

3.2 Nákup 

cenných 

papierov 

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

 

Dlhový program sa delí na nasledovné podprogramy: 

 Rozpočet Čerpanie % 

3.1. Splátky úverov 600.273,-                      577.164,- 94,4 
- 3.1.1. ŠFRB                                         90.000,- 85.963,- 95,5 

- 3.1.2. Thermalpark                            71.000,- 70.703,- 99,5 

- 3.1.3 Investičný úver 2014                                  85.716,-                             85.716,- 100,0 

- 3.1.4 Investičný úver 2009 175.000,- 174.705,- 99,8 

- 3.1.5 Úver DAC          - - - 

- 3.1.6 Úroky 126.800,- 100.880,- 79,5 

 

 

 Rozpočet Čerpanie % 

3.2 Nákup cenných papierov 189.714,-                      189.714,- 100,0 
- 3.2.1. Nákup cenných papierov 189.714,- 189.714,- 100,0 

 

            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.  
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 Plán Skutočnosť % 

4. Komunikácia a manažment 259.500,-                      237.789,- 91,6 

 

Zámerom a cieľom tohto programu je: 

 

            Cieľová hodnota 

  Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná 

hodnota na 

rok 2016 

Dosiahnutá 

hodnota do 

31.12.2016 

4.1 Informatizácia  

(e-

government) 

Zabezpečiť 

vypracovanie 

bezpečnostnéh

o 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 

dodržiavania 

bezpečnostnej 

politiky a 

smernice 

1 x 

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 1 x 

  Propagácia 

a prezentácia 

mesta 

Zabezpečenie 

informačných 

a propagačných 

materiálov mesta 

Počet druhov vydaných 

informačných materiálov 

minimálne 1 2 x 

   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% 10 % 

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 38 

  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 

 

 50 

   Zabezpečiť tradičné 

podujatie s bohatým 

kultúrnym programom 

Plánovaný počet speváckych 

skupín na slávnostiach spolu, 

Očakávaný počet divákov 

spolu 

5/500 

320 000 –  

350 000 

5/500 

350 000 
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Program Komunikácia a manažment sa delí na nasledovné podprogramy: 

 

 Plán Skutočnosť % 

4.Komunikácia  a manažment 259.500,-                      237.789,- 91,6 
- 4.1 Informatizácia                                      189.000,- 172.978,- 91,5 

- 4.2 PR /public relations/ 43.500,- 39.666,- 91,1 

- 4.3 Mestské kultúrne slávnosti 27.000,-                             25.145,- 93,1 

    

4.1 Informatizácia 

Na podprogram informatizácia bolo v rozpočte na rok 2016 pôvodne plánovaných 108.000,- Eur. Po 

úprave rozpočtu v podprograme 4.1. informatizácia boli kapitálové výdavky na položke 4.1.3 

z plánovaných 83.000 Eur navýšené na sumu 164.000 Eur. Z upraveného rozpočtu na rok 2016, ktoré 

predstavovalo spolu 189.000 Eur sa v skutočnosti čerpalo 172.977,59 Eur, čo predstavuje 91,5 % -né 

plnenie.  

 

Rozpis výdavkov na informatizáciu je nasledovný: 

 Plán Skutočnosť % 

4.1 Informatizácia   189.000,-                      172.978,- 91,6 
- Materiál 15.000,- 12.206,- 81,3 

- Služby 10.000,- 5.274,- 52,7 

- Kapitálové výdavky 164.000,-                             155.497,- 94,8 

 

Schválené finančné prostriedky v rozpočte na rok 2016 v podprograme informatizácia sa používali 

predovšetkým na pokračovanie modernizácie informačných systémov formou výmeny 

najzastaranejších PC a periférií v prípadoch, ak ich oprava a rozšírenie bolo nerentabilné. Nákup 

informačno-technologických prostriedkov a zariadení umožňujúcich kvalitnú prácu administratívy 

mestského úradu je neustále sledovaným cieľom použitia finančných prostriedkov sústredených na 

položkách tovary a služby. Stálym zdokonaľovaním obsahu a technického zázemia internetovej 

stránky mesta sme skvalitnili prezentáciu mesta a prístup občanov k jednotlivým zverejňovaným 

informáciám. Stránka umožňuje nonstop prístup a možnosť jej aktualizácie v rámci vlastnej réžie 

s využitím vlastných pracovníkov. Bežné výdavky na informatizáciu v roku 2016 boli oproti roku 

2015 znížené o 2.000,- Eur. Dlhodobým strategickým cieľom mesta je naďalej zvýšenie bezpečnosti 

v uliciach mesta formou vybudovania efektívneho monitorovacieho systému. V záujme dosiahnutia 

uvedeného strategického cieľa, ktorá pokrýva sekundárnu ochranu obyvateľov mesta a regiónu ako aj 

turistov pred kriminalitou a protispoločenskou činnosťou, boli z kapitálových výdavkov financované 

náklady na ďalšiu etapu zriadenia siete bezpečnostného kamerového systému. Súčasťou zvýšených 

kapitálových výdavkov boli aj výdavky na realizáciu zmeny informačného systému /IS/ na mestskom 

úrade v Dunajskej Strede a stým súvisiace výdavky na zavedenie elektronickej komunikácie 

s obyvateľstvom. Na zabezpečenie tejto zmeny IS bolo potrebné nakúpiť licenciu a potrebné 

hardvérové a softvérové vybavenie. Zmena Informačno-technologickej /IT/ infraštruktúry mesta je 

zdôvodnená zastaralosťou a neschopnosťou dosiahnutia súčasných informačno-komunikačných 

štandardov. Zabezpečenie a nasadenie komplexného aplikačného softvéru je nutnosťou na plynulý 

prechod v budúcnosti plánovanej elektronizácie služieb. Rozšírenie optickej siete slúžiacej na 

zabezpečenie elektronickej komunikácie medzi inštitúciami mesta sa financovalo taktiež z uvedených 

navýšených prostriedkov. Mesto Dunajská Streda v záujme dostupnosti služieb a plnenia si povinností 
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ukladaných zákonom bude povinné zaviesť tzv. elektronickú podobu výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci, t.j. poskytovanie eGov služieb, ktorý sleduje cieľ zlepšenia dostupnosti, jednoduchosti, 

ekonomickej náročnosti a celkovej efektívnosti verejných služieb. Na to, aby mohol úrad vykonávať 

pôsobnosť orgánu verejnej moci je potrebný kvalitný a komplexný aplikačný softvér /informačný 

systém/. 

  

4.2 PR / public relations/ 

 

Rozpočtová položka 4.2 PR – public relations – bola pre rozpočtový rok 2016 plánovaná vo 

výške 43.500,- Eur, čerpanie bolo vo výške 39.666,16 Eur, čo predstavuje 91,1 %-né čerpanie. 

Položkovité čerpanie je nasledovnej tabuľke: 

 Plán Skutočnosť % 

4.2 Public Relations                                                  43.500,-                      39.666,- 91,1 
- Materiál 8.000,- 7.526,- 94,0 

- Služby 35.500,- 32.140,- 90,5 

 

Rozpočtové prostriedky na uvedenej položke slúžia predovšetkým na krytie výdavkov mesta na 

vlastnú propagáciu, t.j. výdavkov na zaobstaranie viacjazyčnej knihy o meste Dunajská Streda 

a viacjazyčných albumov o krásach prírody Žitného ostrova, ďalej uverejnenie reklamného inzerátu 

/textovej a grafickej/ v publikácii Cestovný informátor a inzercie v prestížnej publikácii SLOVAKIA 

2016, distribuovanej na slovenské zastupiteľské úrady akreditované pre SR, obchodné a priemyselné 

komory európskych štátov, zahraničných investorov a podnikateľov. Prvoradým cieľom výdavkov 

sústredených v podprograme PR je systematická prezentácia mesta za účelom podpory cestovného 

ruchu. Z položky 4.2.2 Služby bola uhradená výroba a umiestnenie informačných tabúľ na území 

mesta Dunajská Streda a financovaná informačná kampaň na separovaný zber komunálneho odpadu, 

cieľom ktorej bolo zvýšenie kvality separovania zberu odpadov v meste Dunajská Streda, zníženia 

množstva ukladaného komunálneho odpadu na skládke a tým zníženie negatívnych vplyvov na životné 

prostredie. 

 Plán Skutočnosť % 

4.3 Mestské kultúrne slávnosti 27.000,-                       25.145,- 93,1 
- Služby 27.000,-                       25.145,- 93,1 

   

Pokračovaním organizovania festivalov, pouličných veselíc sme založili tradície a nasmerovali 

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

V roku 2016  sa v réžii MsÚ uskutočnili nasledovné podujatia:  

 

1. Ples mesta Dunajská Streda 

2. Deň maďarskej kultúry 

3. Pamätný deň revolúcie a boj za slobodu 1848/49 

4. Mestský deň pedagógov 

5. Dunajskostredské hudobné dni 

6. Deň svätého Juraja, hody 

7. Deň národnej spolupatričnosti, zapálenie sviečky 

8. Noc múzeí a galérií 

9. Žitnoostrovské pastelky 
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10. Medzinárodný deň zdravotných sestier 

11. Detská osobnosť 

12. Mestský deň detí 

13. XXXXI. Podunajská jar 

14. Dunajskostredská hudba na nádvorí 

15. Dunajskostredské leto 

16. Žitnoostrovský galop 

17. Rozlúčka s letom 

18. Čarovná záhrada – umelecký festival 

19. Deň svätého Štefana 

20. Slávnostné udelenie mestských ocenení 

21. Festival v kaštieli 

22. Mestský športový deň 

23. Žitnoostrovský jarmok 

24. Pamätný rok a konferencia Benedeka Csaplára 

25. Dni Bihariho 

26. Deň aradských mučeníkov 

27. Pamätný deň revolúcie a boj za slobodu 1956 

28. Bábkový festival Pestrý motýl 

29. Veselica na Martina 

30. Vianočný trh 

31. Silvestrovský beh 

32. Silvestrovská veselica, ohňostroj 
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 Plán Skutočnosť % 

5. Služby 261.920,-                      241.215,- 92,0 

 

 

Zámerom a cieľom tohto programu je: 

  
   

Cieľová hodnota 

  
Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 

2016 Plnenie 

k 31.12. 

5.1 Opatrovateľská 

služba 

Účinná sociálna sieť pre 

všetky znevýhodnené 

skupiny. 

Zabezpečiť domácu asistenciu pre 

klientov v prirodzenom prostredí 

Počet opatrovaných osôb  35 36,6 

   Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní 

bežných životných úkonov pre 

seniorov a zdravotne handicapovaných 

občanov 

Počet hodín opatrovania 46.00

0 

39 279 

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 

350 424 

     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 4 

5.3 Dom zväzov a 

dôchodcov 

Komplexná starostlivosť o 

seniorov 

Zabezpečením kultúrno-spoločenských 

aktivít napomôcť spríjemnenie života 

seniorom mesta. 

Počet podujatí 6 17 

   Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v 

meste 

Počet členov klubu 

dôchodcov a počet 

stretnutí 

150/1

0 

173/17 

5.4 Verejné WC Efektivita a fungovanie 

zariadenia v prospech 

občanov mesta počas 

celého roku 

Zabezpečiť dostupnosť zariadenia 

v potrebnej miere 

Počet klientov služby 25/de

ň 

28/deň 

 

Program Služby sa delí na nasledovné podprogramy: 

 Plán Skutočnosť % 

5.Služby                                                                                                       261.920,-                      241.215,- 92,0 

- 5.1 Opatrovateľská služba                           170.021,- 154.680,- 90,9 

- 5.2 Tržnica, jarmok                                       75.500,- 74.462,- 98,6 

- 5.3 Dom zväzov a dôchodcov                         8.768,- 6.136,- 69,9 

- 5.4 Verejné WC                                              7.631,- 5.938,- 77,8 

- 5.5 Zariadenia pre seniorov                    1.164.000,- 1.172.753,- 100,8 

     

5.1 Opatrovateľská služba 

 

Pre opatrovateľskú službu v rozpočte bolo v rámci originálnych kompetencií mesta 

vyčlenených 170.021,- Eur, pričom sa v skutočnosti čerpali financie na 90,9 %.  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. 
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Mesto Dunajská Streda uzavrelo s účinnosťou od 01.11.2016 Zmluvu o spolupráci 

s neziskovou organizáciou Opatríme Vás, n.o. V rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej 

služby nezisková organizácia uzatvorila pracovnú zmluvu s 16 opatrovateľkami vykonávajúcimi 

terénnu opatrovateľskú starostlivosť v 20 hodinách. Úhrada za poskytovanie terénnej opatrovateľskej 

služby ostala pre prijímateľov sociálnej služby nezmenená na výške 0,60 Eur/hod. 

V termíne od 01/2016 do 10/2016 sa opatrovateľská služba poskytovala občanom mesta 

Dunajská Streda v priemere v počte 39,6. V období od 11/2016 do 12/2016 sa opatrovateľská služba 

poskytla občanom v počte 22 osôb. Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytovala opatrovateľská 

služba v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 bol spolu 36,6. 

Od 1.6.2017 z dôvodu navýšenia rozpočtu sa podarilo opatrovateľskú službu zabezpečiť pre 

jednu osobu navyše. 

 

 Plán Skutočnosť % 

5.1 Opatrovateľská služba                                 170.021,-                      154.680,- 90,9 

- Mzdy, platy, služobné príjmy             125.960,- 120.748,- 95,8 

- Poistné a príspevok do poisťovní         44.061,- 33.931,- 77,0 

 

5.2 Tržnica, jarmok 

 

 Plán Skutočnosť % 

5.2 Tržnica, jarmok                                             75.500,-                      74.462,- 98,6 

- Materiál 500,- - - 

- Služby 75.500,- 74.462,- 99,2 

 

Môžeme konštatovať,  že počas jarmoku 2016 sme zaznamenali rekordný počet predajcov ako 

aj záujemcov. Celkovo počas štyroch dní hladkému a úspešnému priebehu jarmoku prijalo aj krásne 

počasie. Počas jarmoku v rámci sprievodných kultúrnych programov vystúpili poprední umelci ako aj 

amatérske súbory z regiónu.  

 

5.3 Dom zväzov a dôchodcov 

 

Klub dôchodcov je otvorený pre seniorov týždenne trikrát, počet členov klubu je 73. V roku 

2016 sa so zabezpečením 17  kultúrno-spoločenských aktivít podarilo spestriť život seniorov nášho 

mesta, čo svedčí o záujme starších občanov o aktivity organizované klubom. Zorganizovali sa 

nasledovné akcie: fašiangová zábava so živou hudbou, brigády – oprava sedacích súprav a jarné 

upratovanie okolo budovy klubu, Deň žien, príprava na Veľkú noc, Deň matiek, majáles so živou 

hudbou, výlet do Maďarska /Kisbér – Győr/, vystúpenie speváckeho zboru na Žitnoostrovskom galope, 

na termálnom kúpalisku a na Žitnoostrovskom jarmoku, Mesiac úcty k starším, účasť speváckeho 

zboru a záujemcov na medzinárodnom speváckom festivale v Maďarsku, oslava jubilantov, lekárska 

prednáška o diabete, vianočné posedenie, advent v Győri. 

Plánovaný rozpočet na prevádzku dom zväzu a dôchodcov činil 8.768,- Eur. V skutočnosti sa 

čerpalo 6.136,- Eur, čo predstavuje 69,9 % - né čerpanie. Rozpis nákladov je nasledovný:  
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 Plán Skutočnosť % 

5.3 Dom zväzov a dôchodcov                               8.768,-                      6.136,,- 69,9 

- Mzdy, platy, služobné príjmy             2.880,- 2.828,- 98,2 

- Poistné a príspevok do poisťovní         1.008,- 657,- 65,1 

- Materiál 700,- 311,- 44,3 

- Služby 2.680,- 1.407,- 52,5 

- Energia 1.500,- 932,- 62,1 

 

Na prevádzku verejnej WC bolo plánovaných 7.631,- Eur a v skutočnosti sa čerpalo 5.938 Eur, čo 

predstavuje 77,8 %-né čerpanie. Rozpis nákladov je nasledovný: 

 Plán Skutočnosť % 

5.4 Verejné WC 7.631,-                      5.938,,- 77,8 

- Mzdy, platy, služobné príjmy             4.947,- 4.087,- 82,6 

- Poistné a príspevok do poisťovní         1.684,- 1.311,- 77,8 

- Materiál 1.000,- 540,- 54,0 

 

Fungovanie toaliet je bezproblémové. Zariadenie funguje denne pri normálnej prevádzke, pri 

mimoriadnych akciách podľa potreby. Počet obyvateľov využívajúcich službu prekročilo plánovanú 

hodnotu. 

 Plán Skutočnosť % 

5.5 Zariadenia pre seniorov 1.164.000,-                      1.172.753,- 100,8 

- Bežné výdavky             633.600,- 633.600,- 100,0 

- Bežné výdavky z vlastných prostriedkov         738.700,- 447.453,- 102,0 

- Kapitálové výdavky 91.700,- 91.700,- 100,0 

  

V zariadení pre seniorov je zabezpečené poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 

z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 

Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov k 31.12.2016 bol 167. V roku 2016 prijali 

54 nových obyvateľov, 10 klientom bola poskytnutá sociálna služba na dobu určitú, zomrelo 38 osôb, 

počet prepustených bol 8. 

Podrobný komentár riaditeľa k plneniu rozpočtu tvorí príloha tohto materiálu. 
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 Plán Skutočnosť % 

6. Životné prostredie                         1.518.448,-                      1.515.327,- 99,7 
 

Zámerom a cieľom tohto programu je:   

  
   

        Cieľová hodnota 

   
Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 

2016 Plnenie 

k 31.12. 

6.1 Odpadové 

hospodárstvo 

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 16200 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  2600 t 

  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 

180 t 196 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 hodinách  

1230  

29,7 ha 

ručný  

dozber 

v hod. 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 

   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.:105 

 Ks kv. 

10700 ks 

 

Program Životné prostredie sa delí na nasledovné podprogramy: 

 Plán Skutočnosť % 

6.Životné prostredie 1.518.448,-                      1.515.327,- 99,7 

- 6.1 Odpadové hospodárstvo 1.093.000,- 1.091.980,- 99,9 

- 6.2 Údržba zelene 405.448,- 405.397,- 99,9 

- 6.3 Deratizácia 20.000,- 17.950,- 89,7 

 

6.1 Odpadové hospodárstvo 

 

Plánovaný rozpočet na odpadové hospodárstvo bol schválený vo výške 1.093.000 ,- Eur z čoho 

sa čerpalo 1.091.979,76 Eur, čo predstavuje 99,9-né čerpanie.  Rozpis výdavkov je nasledovný: 

 Plán Skutočnosť % 

6.1 Odpadové hospodárstvo 1.093.000,-                      1.091.980,- 99,9 

- Odvoz a uloženie TKO 953.000,- 952.624,- 99,9 

- Čistenie mesta a miest. komunikácií  100.000,- 99.512,- 99,5 

- Kapitálové výdavky  40.000,- 39.483,- 99,6 

Medzi prvoradé ciele a úlohy na úseku odpadového hospodárstva bolo udržanie množstva 

skládkovaného odpadu resp. zabránenie jeho enormného nárastu, a to zvýšením účinnosti separácie 

druhotne využiteľných komodít. 
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Z hľadiska čistoty okolia jednotlivých stanovíšť 1100 l zberných nádob na odpad bolo badať 

negatívne pôsobenie tzv. vyberačov odpadov, ktorí svojou negatívnou činnosťou spôsobili znečistenie 

jednotlivých stanovíšť. V nemalej miere k tomu prispievali aj niektorí obyvatelia mesta, ktorí svojou 

pohodlnosťou a nekultúrnym správaním odpad neukladali na nato určené miesta, ale ich 

porozhadzovali mimo zberných nádob v jednotlivých stanovištiach. 

Nárast množstva odpadu sa zaznamenalo pri objemovom odpade a to oproti roku 2015 až 

o 200t – jeho zber bol na sídliskách vykonávaný celoročne každý týždeň, čo sa premietlo pri čerpaní 

finančných prostriedkov. 

Nedoriešeným problémom z roku 2015 bol zber biologicky rozložiteľného odpadu hlavne pri 

individuálnej bytovej výstavbe t.j. pri rodinných domoch. Začínali byť nepostačujúce frekvencie 

odvozu odpadu umiestneného do 120 l zberných nádob, lebo obyvatelia ukladali nimi produkovaný, 

hlavne biologicky rozložiteľný odpad /zelený odpad, atď/ do vriec, ktorý sa odvážal na skládku 

s komunálnym odpadom. /Treba však podotknúť, že je to tzv. lepšie zlo, lebo keby sa daný odpad 

objavil na divokej skládke, náklady na odstránenie by boli rádovo viacnásobne vyššie ako odvoz vriec 

s odpadom./ Tento problém bol vyriešený pomocou firmy Municipal Real Estate s.r.o., ktorá počas 

roku 2016 zabezpečila odvoz tohto odpadu. Týmto krokom sme zamedzili odvozu a uloženiu 1465 t 

odpadu na skládku TKO. 

 Plán Skutočnosť % 

6.2 Údržba zelene 405.448,-                      405.397,- 99,9 

- Odvoz a uloženie TKO 384.000,- 384.000,- 100,0 

- Čistenie mesta a miest. komunikácií  16.000,- 15.949,- 99,6 

- Kapitálové výdavky  5.448,- 5.448,- 100,0 

 

V rozpočte na rok 2016 na údržbu zelene bolo schválených 405.448,- Eur, z čoho sa čerpalo 

405.397 Eur,  čo predstavuje 99,9 %-né čerpanie.   

Medzi prvoradé ciele a úlohy na úseku správy verejnej zelene a verejných priestranstiev patrilo 

v roku 2016, takisto ako aj v ostatných rokoch: 

A/ priebežné zabezpečenie ich čistoty t.j. odstránenie úletov komunálneho odpadu 

nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách  a na verejnej zeleni, za maximálneho využitia 

pracovníkov v rámci aktivačnej  činnosti 

B/ zabezpečenie priebežného kosenia verejnej zelene patriacej pod správu mesta podľa potreby 

C/ zabezpečenie kontroly, ako aj vyvodenia dôsledkov – zaslanie výzvy v prípade existencie 

vysokého burinného porastu u majiteľov jednotlivých nehnuteľností 

Výrub stromov sa vykonával len v nutných prípadoch t.j. ak dané stromy ohrozovali 

bezpečnosť a zdravie obyvateľov mesta alebo boli nebezpečné a mohli spôsobiť poškodenie 

nehnuteľností nachádzajúcich sa v ich blízkosti a zasahovali so rozvodnej siete elektrického vedenia, 

resp. ich koreňový systém narúšal podzemné vedenia ako aj pri výstavbe parkovísk, kde stromy 

spadali do línie novostavby parkoviska. 

Orezávanie stromov sa vykonávalo v tých lokalitách, kde konáre zasahovali do elektrického 

vedenia – Športová ulica, Štefániková ulica, Letištná ulica, Horná ulica, Malotejedská ulica ako aj na 

základe oznámenia ZSE a.s.. 

V jesenných mesiacoch sa zabezpečovalo hrabanie lístia a to podľa nutnosti t.j. opadané lístie 

sa prednostne odstraňovalo v tých lokalitách, kde bol jeho výskyt najvyšší. Každodenným 
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monitorovaním sa operatívne vykonávali jesenné hrabanie lístia, aby sa predišlo nadmernému výskytu 

opadaného lístia v tých ktorých lokalitách. 

Počas celého vegetačného roku 2016 sa vykonávala výsadba a úprava záhonov kvetín, ako aj 

kruhových objazdov na území mesta. 

Pasport verejnej zelene obsahuje nasledovná tabuľka. 

Mestské časti Trávnik m2 

Sever I – Ružový háj 31 235 

Boriny 32 444 

Sever II – Nám. SNP, Smetanov háj, Ul. Lőrincza 69 822 

Centrum 4 099 

Radničné nám., Galantská cesta, Trhovisko 16 235 

Dunajská ul, Pod nadjazdom, Kukučínova, Mliečany 19 300 

Neratovické nám, Zelená, Vajanského 20 404 

Rybný trh, Nová Ves, Nám. Priateľstva, Park za Hyper. 65 707 

Západ, Malé Blahovo 28 174 

Park 1. mája 3 800 

Lunapark, Okolie šp.haly 24 000 

Viedenská cesta 15 000 

Park SAD 6 800 

Spolu 337 020 

 

Materské školy Trávnik m2 

MŠ Nám. SNP 4 379 

MŠ Ružový háj 2 928 

MŠ Széchenyiho ul. 3 482 

MŠ Októbrová ul. 4 552 

MŠ Benedek Elek 1 100 

MŠ Jesenského ul. 1 931 

Jas. Komenského ul 3 007 

MŠ Dunajská ul 3 272 

MŠ Rybný trh 6 027 

MŠ Nám. Priateľstva 3 762 

Spolu 34 440 

 

Ostatné plochy Trávnik m2 

Cintorín Malodvornícka cesta bez nového 13 417 

Cintorín Malodvornícka cesta – nový pozemok 11 782 

Cintorín Malobhlaohovská cesta 4 950 

Spol.dom – Malé Blahovo 1 200 

Motokárová dráha 19 724 

Spolu 51 073 

 

Spolu 422 533 m2 

42,25 ha 

 

 Plán Skutočnosť % 

6.3 Deratizácia 20.000,-                      17.950,- 89,7, 

Rozpočet bol čerpaný na 89,7 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup deratizačného 

a dezinsekčného materiálu. Oproti roku 2015 sa celomestská deratizácia vykonáva už polročne, vždy 

na jar a jeseň kalendárneho roka. 
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 Plán Skutočnosť % 

7. Bezpečnosť                         404.102,-                      382.403,- 94,6 

 

Pre program Bezpečnosť boli stanovené nasledovné  zámery a ciele: 
     Cieľová hodnota 

  Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 2016 Plnenie 

k 31.12 

7.1 Mestská 

polícia 

Ochrana verejného 

poriadku, majetku 

a zdravia občanov 

Zvýšiť/stabilizovať počty 

príslušníkov MsP 

Počet príslušníkov MsP 16 16 

      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 

126811 

5182                 

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 

18 

38 

 

   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 

46 

356 

100 

   Zvyšovať právne vedomie 

mládeže a eliminovať sociálno-

patologické javy u mládeže 

Počet projektov zameraných na prevenciu 

počet vykonaných prednášok 

10 

52 

11 

 20    

 

Program Bezpečnosť sa delí na nasledovné podprogramy: 

 Plán Skutočnosť % 

7.Bezpečnosť 404.102,-                      382.403,- 94,6 
- 7.1 Mestská polícia 395.102,- 377.091,- 95,4 

- 7.2 Požiarna a civilná ochrana 9.000,- 5.312,- 59,0 

 

7.1 Mestská polícia 

 

Na činnosť Mestskej polície bolo rozpočtované 395.102,- Eur z čoho sa čerpalo 377.091,12 

Eur, čo predstavuje 95,4 %-né čerpanie.  Rozpis výdavkov Mestskej polície je nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

7.1 Mestská polícia 395.102,-                      377.091,- 95,4 
- Mzdy, platy, služobné príjmy 263.779,- 253.110,- 95,9 

-  Poistné a príspevok do poisťovní 92.323,- 87.402,- 94,6 

-  Materiál 15.000,- 13.408,- 89,3 

-  Služby 24.000,- 23.171,- 96,5 

 

V roku 2016 sa neplánovalo navýšenie stavu mestských policajtov , čiže súčasný stav na 

mestskej polícii je 16 policajtov. 

V roku 2016 sa  navýšilo počet kamier na území mesta z 11 na 18, pričom z použitých 

záznamov bolo cca. 38 % využiteľných v rámci trestného alebo priestupkového konania. 

Na pult centrálnej ochrany bolo  v priebehu roka 2016 napojených 46 objektov.  
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Podrobnejšiu správu o stave Mestskej polície a bezpečnostnej situácii v meste v roku 2016 

predloží náčelník Mestskej polície ako samostatný materiál. 

 

 Plán Skutočnosť % 

7.2 Požiarna a civilná ochrana 9.000,-                      5.312,- 59,0 

 

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 1.746.991,-                     1.623.853,- 92,9 
 

Zámerom a cieľom programu je: 

     Cieľová hodnota 

  Zámer Cieľ  Merateľný ukazovateľ 2016 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 km 

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: 1 ks 

Udrž. : 19 

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 50 ks 123 ks 

8.5 Zimné 

odpratávanie snehu 

Schodné 

komunikácie v 

zime 

Zabezpečiť prechodnosť 

a zjazdnosť komunikácií 

a chodníkov 

Dĺžka upratovaných komunikácií a 

chodníkov 

MK: 53km, 

chod: 138 

km 

MK:53 km 

Chod.: 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 34 ks 14 ks 

8.7 Ostatné 

opravárenské 

a údržbárske práce 

Údržba 

mestských budov 

a mobiliáru 

Zabezpečiť operatívne 

odstránenie nedostatkov 

Počet odstránených nedostatkov 340 ks 360 ks 

   Zabezpečiť odstránenie 

chýb a revitalizáciu 

existujúceho mobiliáru 

Počet odstránených chýb a počet 

revitalizovanej mobiliárnej 

jednotky 

100 ks 156 ks 

 

Program Správa verejných priestranstiev sa delí na nasledovné podprogramy: 

 Plán Skutočnosť % 

8.Správa verejných priestranstiev 1.746.991,- 1.623.853,- 92,9 
8.1 Komunikácie a parkoviská 949.807,- 875.850,- 92,2 

- 8.2 Detské ihriská 60.000,-  47.608,- 79,3 

- 8.3 Verejné osvetlenie 298.000,- 268.339,- 90,0 

- 8.4 Zrážková voda 200.000,- 200.000,- 100,0 

- 8.5 Zimné odpratávanie snehu 33.000,- 30.556,- 92,5 

- 8.6 Vianočná výzdoba mesta 7.000,- 5.725,- 81,7 

- 8.7 Ostatné údržbárske práce 199.184,- 195.774,- 98,2 
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8.1 Komunikácie a parkoviská 

 

Na správu komunikácií a parkovísk v rozpočte na rok 2016 bolo schválené 949.807,- Eur,  

z čoho sa čerpalo 875.849,90,- Eur, čo predstavuje 92,2 %-né čerpanie.  Rozpis výdavkov tohto 

podprogramu je nasledovný: 

 Plán Skutočnosť % 

8.1 Komunikácie a parkoviská 949.807,- 875.850,- 92,2 

- Obnova výtlkov a miest. komunikácií 167.300,- 167.280,- 99,9 

- Obnova dopravného značenia 40.000,-  34.242,- 85,6 

- Kapitálové výdavky 741.407,- 673.302,- 90,8 

- Nájom za parkovacie miesta 1.100,- 1.027,- 93,3 

  

Zabezpečenie kvality a priechodnosti komunikácií v meste prebiehalo počas roku bez väčších 

problémov. Problémy sa vyskytli pri kanalizácii, kde sa počet chýb narastá.  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. Zlepšil sa stavebno-

technický stav existujúcich komunikácií. Bola rekonštruovaná Ul.  Generála Svobodu v celkovej dľžke 

235 m. Jókaiho ulica v celkovej dľžke 355 m, Kodályova ulica v celkovej dľžke 580 m, Podzáhradná 

ulica v celkovej dľžke 315 m a príjazdová komunikácia na Ružovom háji v celkovej dľžke 115 m. 

Zlepšil sa aj stavebno-technický vzhľad existujúcich parkovísk. Bolo rekonštruované parkovisko na 

Veľkoblahovskej ulici v počte 32 parkovacích miest, v areálu voľného času v počte 16 parkovacích 

miest. Zlepšil sa aj stavebno-technický vzhľad pred garážami na Ružovom háji v celkovej ploche 470 

m2.  Boli vybudované aj nové parkovacie miesta pri obytnom bloku Ul. Generála Svobodu č. 1946 

v počte 14 parkovacích miest a na Nám. Priateľstva č. 2166 v počte 7 parkovacích miest, čím boli 

zmiernené parkovacie problémy v danej lokalite. Zvýšilo sa bezpečnosť cyklistov vybudovaním 

cyklistického chodníka na Hlavnej ulici v celkovej dľžke 2.000 m. Bola vykonaná úprava povrchov 

jestvujúcich chodníkov /vajanského ul. – 220m, Jókaiho ulica – 700m, Kodályova ul. -854m, Nám. 

Priateľstva – 110m, Hlavná ul.- 260 m, Jesenského ul. – 325 m, Veľkoblahovská cesta – 190 m/. 

Zvýšila sa bezpečnosť chodcov vybudovaním nového chodníka na Ul. Attilu Józsefa v celkovej dľžke 

179 m.  Bol odstránený havarijný stav oporného múru na Ul. Generála Svobodu a bol vybudovaný 

nový oporný múr.  

 

8.2 Detské ihriská 

 

Na vybudovanie nových detských ihrísk bolo plánovaných 60.000,- Eur, z čoho sa čerpalo 

47.608,- Eur, čo predstavuje 79,3 %-né čerpanie. Z toho na kapitálové výdavky bolo plánovaných  

40.000,- Eur z čoho sa preinvestovalo 37.338,38 Eur, bola zahájená výstavba nového detského ihriska 

v parku na Jesenského ulici. 

 

8.3 Verejné osvetlenie 

 

Na zabezpečenie verejného osvetlenia v rozpočte bolo schválených 298.000,- Eur z čoho sa 

čerpalo 268.339,48,- Eur, čo predstavuje 90,0 %-né čerpanie.  Rozpis výdavkov je nasledovný: 
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 Plán Skutočnosť % 

8.3 Verejné osvetlenie 298.000,- 268.339,- 90,0 
- služby 165.000,- 163.940,- 99,3 

- oprava, údržba 98.400,-  88.790,- 90,2 

- VO – kapitálové výdavky 34.600,- 15.509,- 45,1 

 

 Dostatočne kvalitné verejné osvetlenie v meste bolo zabezpečené neustálou údržbou jestvujúcej 

siete VO a napojením nových lokalít do siete VO.  

 

8.4 Zrážková voda 

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

schválených 200.000,- Eur z čoho sa čerpalo 200.000,- Eur čo predstavuje 100,0 %-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.  

 

8.5 Zimné odpratávanie snehu 

 

Na zimné odpratávanie snehu v rozpočte bolo vyčlenených 33.000,- Eur, z čoho sa čerpalo 

30.555,60,- Eur, čo predstavuje 92,5 %-né čerpanie.  

 

8.6 Vianočná výzdoba mesta 

 

Na montáž a údržbu vianočnej ozdoby mesta sa v rozpočte plánovalo 7.000,- Eur z čoho sa 

čerpalo 5.725,39 Eur. Vianočná výzdoba bola opravená, boli vymenené poškodené žiarovky.  

 

8.7 Ostatné opravárenské práce v meste 

 

V rozpočte pre ostatné opravárenské práce bolo schválené 199.183,74,- Eur v skutočnosti sa 

čerpalo 195.774,47,- Eur, čo predstavuje 98,2 %-né čerpanie.   Rozpis výdavkov je nasledovný: 

 Plán Skutočnosť % 

8.7 Ostatné opravárenské práce v meste 199.184,- 195.774,- 98,2 
- Oprava a údržba 77.400,- 74.857,- 96,7 

- Oprava a údržba v MŠ a ZŠ 77.130,-  77.031,- 99,8 

- GO Fond nájomné byty Southerm 38.132,- 37.916,- 99,4 

 

Bezpečný chod a prevádzka budovy MsÚ a ostatných budov a majetku mesta bolo zabezpečené, boli 

vykonané nevyhnutné údržbárske práce a revízne práce. Obnovila sa aj hydroizolácia strechy na ZŠ 

Smetanov háj.  
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 Plán Skutočnosť % 

9.Granty 1.720.595,-                    1.640.397,- 95,3 

 

Cieľom programu je: 
     Cieľová hodnota 

  Zámer Cieľ Merateľný ukazovateľ 2016 Plnenie 

k 31.12. 

9.1. Kultúra Zabezpečiť 

rôznorodosť 

kultúrnych aktivít 

Zabezpečiť podporu kultúry  v 

meste 

Počet podporených subjektov za 

rok 

38 39/34 

9.2. Šport Zabezpečiť 

rôznorodosť 

športových aktivít 

Zabezpečiť podporu športu 

v meste  

Počet podporených subjektov za 

rok 

21 27/23 

9.3. Sociálna sféra Mesto sociálnych 

istôt 

Podporiť charitatívne, sociálne a 

humanitné aktivity v meste 

Počet podporených subjektov  

za rok 

10 4 

   Zabezpečiť využívanie dávok v 

hmotnej núdzi v prospech 

občana a rodiny 

Počet riešených prípadov za rok 80 V 

priemere 

60 

  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 

85  65 

   Zabezpečiť zmiernenie 

dôsledkov občanov v  hmotnej 

núdzi  a zabezpečiť využívanie 

prídavkov na deti v prospech detí 

Predpokladaný počet dávok 

poskytnutých občanom 

6000 € 6301,4 

   Zabezpečiť podporu rodín s 

deťmi 

Počet novonarodených detí za 

rok 

35 0 

   Zabezpečiť dôstojný pohreb 

občanom bez rodinných 

príslušníkov 

Počet zomrelých bez rodinných 

príslušníkov za rok 

1 4 

  Sociálno právna 

ochrana detí 

Zabezpečiť účelné a  adresné 

využite finančných prostriedkov 

sociálnych dávok 

Počet asistenčne  riešených   

prípadov spolu za rok 

400 458 

   Plnenie v zmysle zákona č. 

305/2005, v znení neskorších 

predpisov 

Počet detí, ktorým bol 

poskytnutý finančný príspevok 

na tvorbu úspor 

6 4 

    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 

400 159 

   Zabezpečiť podporu sociálne 

odkázaným deťom 

Počet detí poberajúcich rodinné 

prídavky od štátu cez 

osobitného príjemcu za rok 

100 457 

9.4. Doprava Zabezpečenie 

fungovania MHD na 

kvalitnej úrovni 

Otvoriť druhú mestskú linku 

MHD 

Počet cestujúcich 100000 111845 

9.5. Školstvo  Podporiť aktivitu škôl a 

školských zariadení v oblasti 

realizácie rôznych podujatí a 

podujatí s partnerskými školami 

  12 

9.6.  Členské 

príspevky, 

politické 

združenia 

Angažovanie sa 

v regionálnych 

združeniach 

Aktívne využívanie fondov EU Včasné plnenie povinností   

9.7. Obchodné 

spoločnosti 

 

Zabezpečenie 

informovanosti 

občanov 

Zabezpečiť program DSTV Počet napojených domácností 2 000 6 000 

  Zabezpečenie správy 

mestského majetku 

Úspora daňových nákladov Výška nákladov na údržbu, 

rekonštrukciu spravovaného 

majetku 

úspora5

% 

úspora5

% 
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Program Granty sa delí na nasledovné podprogramy: 

 Plán Skutočnosť % 

9. Granty 1.889.167,- 1.808.989,- 95,8 

- 9.1 Kultúra 272.892,- 213.292,- 78,2 

- 9.2 Šport 494.939,- 494.959,- 100,0 

- 9.3. Sociálna sféra 180.000,- 160.536,- 89,1 

- 9.4. Doprava 93.000,- 92.969,- 99,9 

- 9.5. Školstvo 8.719,- 8.494,- 97,4 

- 9.6. Členské príspevky 67.879,- 67.879,- 100,0 

- 9.7. Obchodné spoločnosti 684.010,- 683.410,- 99,9 

- 9.8. Ostatné dotácie 87.728,- 87.450,- 99,6 

  

 Plán Skutočnosť % 

9.1 Kultúra 272.892,- 213.292,- 78,2 

-  9.1.1 MsKS 168.592,- 168.592,- 100,0 

- 9.1.2 Amatérske skupiny 45.000,-  44.700,- 99,3 

- 9.1.3 Kapitálové výdavky 59.300,- - - 

 

V rozpočte na rok 2016 bolo schválené na kultúru 272.892,- Eur v skutočnosti sa vyplatilo 

213.292 ,- Eur, čo predstavuje   78,2%-né čerpanie. Zaregistrovali sme  zvýšenú aktivitu organizácií, 

kultúrnych súborov ktorým boli poskytnuté podpory. Komisia pre kultúru a medzinárodné vzťahy 

Mestského zastupiteľstva dňa 07.03.2016 prerokovala podané žiadosti o dotáciu v rámci programu 

/Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2016.  

Podané žiadosti: 39 ks 

Schválené: 34 ks 

 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 2016“ 

 Oblasť – kultúra 

 

P.č. Žiadateľ  Názov projektu 
Št. orgán 

žiadateľa 

Požadovaná 

suma v € 

Určená 

suma v € 

1 Aranykert Bábszínház OZ 
Az Aranykert Bábszínház 2016-s évi működéséhez 

szükséges anyagi támogatás.  
Csepi Zsuzsa  2.500,00 € 1. 400,00 € 

2 Bertók István Csallóköz hangja – hanghordozó (CD) kiadása Bertók István 4.800,00 €  0 € 

3 Bíró Márton  OZ Csaplár Benedek emlékkonferencia Nagy Attila  1.600,00 € 900,00 € 

4 Bíró Szabolcs  IV. Dunaszerdahelyi Kastélyfesztivál megszervezése Bíró Szabolcs  1.000,00 € 400,00 € 

5 Csemadok ZO Á.Vámbéryho 
Celoročná kultúrna činnosť ZO - 2016 

A Csemadok ASZ 2016-os év kulturális tevékenysége 
Csóka Klára 1. 300,00 € 700,00 € 

6 CVČ DS 
Kultúrne voľnočasové aktivity v Centre voľného času 

v roku 2016 
Stella P. Píver 17. 276,00 € 15. 000,00 € 

7 Dom Matice Slovenskej Kultúrne aktivity matičiarov v DS Klučková Libuša  800,00 € 500,00 € 

8 DS Rómskych muzikantov - OZ XIII.  Bihariho slávnosti Banyák Štefan  2. 000,00 € 700,00 € 

9 DURVACREW Mediawave 2016 Dunaszerdahely Héger István 1.000,00 € 800,00 € 

10 FOKUS OZ 

A Fókusz Színpad 2 csoportja színházi tevékenységének, 

bemutatóinak és szereplési lehetőségeinek egész éves 

támogatása  

Jarábik Gabriella  5.600,00 € 3. 400,00 € 

11 Gradus Montana  OZ 

Divadelná tvorba pre deti a mládež, jej prezentácia 

a rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže vo voľnom 

čase. Podpora nového predstavenia, nácvik novej inscenácie 

ml. súboru Novus Ortus. 

Takács Virág 3. 870,00 € 1. 200,00 € 

12 Jazz Klub DS Podpora kultúrnych podujatí v rámci jazzového klubu Igor Vida 3. 350,00 € 800,00 € 

13 Kodály Zoltán OZ 
Pántlika zenekar megalakulásának 40. évfordulója. Ifjú 

Pántlika továbbképzése 
Sebő József 3. 000,00 € 1. 000,00 € 

14 Kondé Miklós OZ XI. Bábkový festival: „Pestrý motýľ“ Ibolya Olivér  4. 000,00 € 800,00 € 

15 Krpčiarik, folklórny súbor OZ 
Nákup krojov, materiálu na kroje a podpora činnosti 

detského a mládežníckeho súboru Krpčiarik 

Andruchová 

Michaela  
1.000,00 € 500,00 € 

16 Madari Gábor 
„Hozzájárulás a Benjamin Gabe zenekar utazási 

költségeihez.” 
Madari Gábor 600,00 € 0 € 

17 
Maďarský osvetový inš. Na 

Slovensku 

Digitalizácia zvukových, filmových nahrávok, publikácií 

a rôznych materiálov s výstupom organizovaní 
Huszár László  2. 000,00 € 500,00 € 
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vedomostných súťažov a kvízov 

18 Mestské kultúrne stredisko DS Veselica na Martina Ildikó Ibolya  4. 500,00 € 0 € 

19 Mestské kultúrne stredisko DS Dunajskostredské leto 2016 Ildikó Ibolya 8. 000,00 € 1. 000,00 € 

20 Miechy OZ Kultúra bez bariér 2016 Imre Jarábik 4. 600,00 € 0 € 

21 MOSTAV, s.r.o. „Intro – impro 3 évad Helena Tarrová 1 .000,00 € 400,00 € 

22 Na´Conxypan OZ 
Hudobný festival a séria hudobných, tvorivých dielni „Are 

you free?“ 
Peter Keviczky 3. 500,00 € 900,00 € 

23 NFG SOUNDCHECK 
Zsuzsanna 

Strieženec 
1. 000,00 € 400,00 € 

24 Pázmaneum OZ  Identitást erősítő programok  János Karaffa 1. 000,00 € 800,00 €  

25 Pre naše mesto OZ Umelecký festival Čarovná záhrada Ágota Antal 5. 000,00 € 2. 600,00 € 

26 PRO SCHOLA ET VITA 
„Výmena stretnutie študentov SOŠ RV s VJM v DS a 

študentov  Lycee Agricole Fontaines, Francúzsko. 
Kulcsár Andrea 1. 500,00 € 

Prerad. – 

školstvo 0 € 

27 Reformovaná kresťanská cirkev 
Kulturális rendezvénysorozat a DS református Egyházban – 

értékmegőrzés és közösségteremtés céljával 
Zsolt Görözdi 1. 000,00 € 500,00 € 

28 Rivalda Színház Családi mesejáték a családokért Edita Tilajcsiková 2. 750,00 € 1. 300,00 € 

29 Slovenský zväz chovateľov ZO DS Tradičná výstava drobných zvierat Sárkány Pavol 4. 420,00 € 500,00 € 

30 Slovenský zväz záhradkárov  Výstava plody Žitného ostrova  Štefan Szabó 800,00 € 500,00 € 

31 Sikabony OZ 

Rozvoj komunitných vzťahov, zvyšovanie kvality 

kultúrneho a spoločenského života členov združenia so 

zameraním na zdravý životný štýl dospelých, detí a 

mládeže, utužovanie vzťahov v rodinách a udržovanie 

tradícií. 

František Simon 3.000,00 € 900,00 € 

32 Súkromné CVČ Országos rajzverseny Zuzana Szabóová 5. 000,00 € 1. 000,00 € 

33 Tiszta Forrás – Čistý prameň OZ A Tiszta Forrás éneklőcsoport éves tevékenysége Jolán Szabó 5. 000,00 € 0 € 

34 
Základná organizácia Slovenského 

zväzu telesne postihnutých č.47 DS 
15. výročie registrácie ZO SZTP č.47 DS Eva Felföldiová 2. 300,00 € 400,00 € 

35 Základná umelecká škola DS Letná hudobná dielňa Katarína Kollár 600,00 € 300,00 € 

36 
Zbor Svätého Juraja DS OZ – Szent 

György Kórus DSz PT  
Zbor Svätého Juraja DS – Szent Gyérgy Kórus DSz Érsek Rudolf 1. 700,00  € 1. 000,00 € 

37 ŽO ...kultúrne OZ Csallóközi év Attila Oláh 12. 900,00 € 2. 500,00 € 

38  ŽO knižnica Kultúrno-spoločenské aktivity na popularizáciu čítania Lýdia Tóthová 400,00 € 200,00 € 

39 Žitnoostrovské osvetové stredisko XVII. ŽO pastelky 2016 Jana Svetlovská 3. 000,00 € 1. 200,00 € 

    128. 666,00 € 45. 000,00 € 
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9.2 Šport 
 

V rámci podprogramu Šport bolo naplánovaných 494.959,- Eur z toho sa čerpalo 494.959,- 

Eur, čo predstavuje 100 %-né čerpanie. Rozpis výdavkov je nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

9.2 Šport 494.959,- 494.959,- 100 

9.2.1. Ostatné športy 40.000,- 40.000,- 100 

9.2.2. FK DAC 454.959,- 454.959,- 100 

9.2.3. DAC ARENA - - - 

 

Komisia pre telesnú kultúru a šport Mestského zastupiteľstva Dunajská streda dňa 16.3.2016 

prerokovala žiadosti v rámci programu Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2016. 

Celkovo bolo podaných 27 žiadostí z čoho bolo 23 schválených. 

 Táto 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 2016“      

 Oblasť – Šport 

 

P.č. Žiadateľ  Názov projektu Št. orgán žiadateľa 
Požadovaná 

suma v € 

Určená 

suma v € 

1 AEROCLUB - IKAROS A sportrepülés és a légi sportok népszerűsítése, lehetőség 

biztosítása a sportolásra. 

Rajzák László 

400,00 € 

 

0 € 

2 BARA pohostinstvo Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov „Csicsó Kupa 

– X.. ročník“ 

Sándor Štefan 

900,00 € 

 

300,00 € 

3 Csallóközi Marathon Club ŽO  Behaj s nami – Silvestrovský beh.“ Vajas Roland 2. 000,00 € 0 € 

4 CVČ DS Športové voľnočasové aktivity v Centre voľného času 

v r.2016 

Stella P. Píverová 

17. 275,00 € 

 

15. 000,00 € 

5 Ján Sandal VIII. Silvestrovského halový turnaj pre mládež a deti Ján Sandal 150,00 €  0 € 

6 Karate klub IPPON DS Karate a Olympijské hry  Csiba Tibor 1.500,00 € 500,00 € 

7 Klub turistov RODINA DS Žitnoostrovský pochod – 26. ročník Bernáth Ervin 500,00 € 350,00 € 

8 MEGYSPORT, s.r.o. Príprava R. Medgyešovej na ME v Amsterdame a OH. Renáta Medgyešová 3.000,00 € 500,00 € 

9 Letecko-modelársky klub DS, n.o. Medzinárodná súťaž antických modelov - Pohoda Air 

Show, Medzinárodná súťaž akrobatických modelov F3A, 

Guláš Air Show.  

Hutník Michal 

1.100,00 €  

 

 

600,00 € 

10 Olympijský klub ŽO „2016 az Olimpia éve.“ Orosz Csaba 3. 500,00 € 500,00 € 

11 PRO SCHOLA ET VITA OZ Žiacka olympiáda 2016 -  Diákolimpia 2016 Kulcsár Andrea 2.900,00 € 1. 150,00 € 

12 Rodičia škole a deťom OZ II. Futsalový turnaj Vámbéryho – 2016 Kovács Imrich 550,00 € 350,00 € 

13 Seishin Karate Klub DS Mozgással a fiatalokért és az egészségért Markovics Ján 5.000,00 € 3. 000,00 € 

14 SPORTFANATIC Podpora športových aktivít otužilcov - PENGUINS Mészáros József 6.000,00 € 2. 500,00 € 

15 Stredisko stolného tenisu 

Euromilk DS 

Zabezpečenie účasti družstva v dlhodobých súťažiach v SR. Kmeť Vladislav 

3.500,00 € 

 

3. 500,00 € 

16 Súkromné CVČ Podpora zdravého využívania voľného času formou 

krúžkových činností a organizovanie športových turnajov a 

súťaží 

Szabóová Zuzana 

2. 600,00 € 

 

 

2. 600,00 € 

17 Šachový klub DS Účasť na Európskom pohári klubov družstiev v šachu Petényi Juraj 3.500,00 € 500,00 € 

18 ŠG DAC DS OZ Kézilabda klubunk diákcsapatainak versenyeztetése Szabó László 5.000,00 € 2. 000,00 € 

19 Slovenská asociácia silových 

atlétov 

MAS – WRESTLING EUROLIGA Márk Ondrej 

5.800,00 € 

 

300,00 € 
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20 Športový klub DAC DS Propagácia športu – hádzanej na ZŠ v Dunajskej  Strede a 

stredných školách 

Domény Ľubomír 

4.000,00 € 

 

3. 000,00 € 

21 ŠK Talent DS Výchova a starostlivosť talentované hádzanárky v meste DS Brunczviková 

Tünde 10.000,00 € 

 

0 € 

22 ŠK Strongman Club DS Szlovákia legerősebb embere 2016 Márk Ondrej 6.400,00 € 1. 300,00 € 

23 TEMPO DAC Dunajská Streda Tisztelet a múltnak, üzenet a jövőnek.“ Németh Jolán 3.500,00 € 400,00 € 

24 Zápasnícky klub DS V. Žitnoostrovský pohár – medzinárodný turnaj v zápasení 

vo voľnom štýle 

Hakszer Roland 

900,00 € 

 

800,00 € 

25 Združenie pre podporu zdravia 

detí predšk.veku 

Žime zdravo! – Hýbme sa ! Éljünk egészségesen!–

Mozogjunk! 

Pőczová Ildikó 

1.000,00 € 

 

250,00 € 

26   YBS Domonkos Roland „YBS Nemzetközi Focikupa és a DAC csapatának 

támogatása.” 

Domonkos Roland 

800,00 € 

400,00 € 

SPOLU  95. 275,00 € 40.000,00 € 
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9.3 Sociálna sféra 

 

 Plán Skutočnosť % 

9.3 Sociálna sféra 180.000,- 160.536,- 89,1 

9.3.1 Sociálne príspevky 180.000,- 160.536,- 89,1 

 

V rozpočte bolo schválených na sociálnu sféru 180.000,- Eur z toho sa čerpalo 160.536,13 Eur, čo 

predstavuje 89,1 %-né čerpanie. Rozpis výdavkov je nasledovný: 

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 2016 boli  podporené nasledovné žiadosti o dotáciu v rámci 

programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2015“ 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 / Život životu/,  Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Dunajskej 

Strede /Rozvíjanie komunikačných schopností osobám žijúcich s autizmom/, Združenie na pomoc 

s mentálnym postihnutím, Dunajská Streda /Výlet do Arboréta/, Základná organizácia Slovenského zväzu 

telesne postihnutých č. 47, Dunajská Streda /Sociálna rehabilitácia telesne postihnutých a vozíčkárov/, 

celkovej výške 4.700,- Eur . V porovnaní s cieľovou hodnotou je to plnenie na 40%. Výška vyčlenených 

finančných prostriedkov na žiadosti bola 8.000,- Eur. Nakoľko maximálna výška finančných prostriedkov 

nebola vyčerpaná v plnej výške, komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť navrhla zmenu 

rozpočtu a navýšenie rozpočtu na opatrovateľskú službu o 2.000,- Eur. 

 

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. 

 

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. 
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Platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ak prídavok a príplatok 

k prídavku sa vypláca 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. 

 

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 34 oprávnených žiadateľov spolu 1.380,- Eur, z nich 18 

žiadateľov /900,- Eur/ malo neplnoleté, nezaopatrené dieťa 

 

Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok 

 

V roku 2016 mesto zabezpečilo pohreb a uhradilo najnutnejšie pohrebné výdavky na základe 

skutočne vynaložených nákladov v 4 prípadoch /1.691,23 Eur/.  Pohreby boli zabezpečené a uhradené 

v zmysle ods. 2 par. 30 Zákona o pohrebníctve č. 131/2010 podľa ktorého, Ak do 96 hodín od úmrtia 

nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, 

pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu, ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie 

zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. 

 

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 4 deti 

v detských domovoch v celkovej sume 4.147,60,- Eur, z toho pre 3 deti, ktoré sú umiestnené v Detskom 

domove Jelka (od 1.9.2011). Pre 1 dieťa, ktoré bolo umiestnené v Detskom domove Nezábudka vo 

Veľkom Mederi, sporenie bolo ukončené k 30.04.2016 z dôvodu zrušenia ústavnej starostlivosti. 

Z podprogramu Sociálna sféra sa ďalej čerpali:  

 

Deň žien v Zariadení pre seniorov a v klube pre dôchodcov 731,09 Eur, nájomné nebytových 

priestorov pre Slovenský červený kríž 2.200,- Eur, pohostenie a darček pri príležitosti oslavy 

JUBILANTOV v Klube dôchodcov Dunajská Streda 442,28 Eur, posedenie s členmi Mestského klubu 

dôchodcov Dunajská Streda a s obyvateľmi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším 731,18 Eur, predvianočné stretnutie s obyvateľmi Zariadenia pre seniorov 
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a členmi Mestského klubu dôchodcov 409,86 Eur, predvianočné stretnutie s postihnutými deťmi 632,10 

Eur, jednorázový prípevok k vianočným sviatkom dôchodcom s trvalým pobytom na území mesta 

Dunajská Streda nad 75 rokov 23.160,- Eur /príspevok 20,- Eur/osoba, počet pozvaných 1206, príspevok 

prevzali 1158/ 

 

9.4. Doprava  

Na zabezpečenie verejnej dopravy v meste bolo schválených 93.000,- Eur z toho čerpalo 

92.969,10,- Eur. 

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

nová, druhá linka MHD, ktorá má 4 zastávky v Malom Blahove.  Linkami mestskej hromadnej dopravy 

cestujú predovšetkým študenti a dôchodcovia, ktorí uplatňujú výrazné zľavy s vernostnou kartou alebo 

cestujú zadarmo. Počet cestujúcich: 111.845, z toho linka č. 1: 75.157 cestujúcich, linka č. 2: 36.688 

cestujúcich. 

 

9.5 Školstvo 

V rozpočte na dotácie pre školstvo bolo schválených 8.719,- Eur z toho sa čerpalo 8.493,59 Eur, 

čo znamená 97,4 % - né čerpanie.  

Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 31.03.2016 

prerokovala podané žiadosti o dotáciu v rámci programu Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít 

v roku 2016. Celkovo bolo podaných 12 žiadostí a schválených 12. 

 

9.6 Členské príspevky 

Na zaplatenie členských príspevkov sa plánovalo 67.879,- Eur z toho sa čerpalo 67.878.87 Eur, čo 

predstavuje  100 %- 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 684.010,- Eur 

z toho sa čerpalo 683.410,37 Eur, čo predstavuje 99,9 %-né čerpanie. Rozpis dotácií je nasledovný: 

 

 Plán Skutočnosť % 

9.7. Obchodné spoločnosti 684.010,- 683.410,- 99,9 

- 9.7.1 Perfects a.s. 224.860,- 224.860,- 100,0 

- 9.7.2 Municipal Real Estate s.r.o. 300.750,- 300.750,- 100,0 

- 9.7.3 Kapitálové dot. Perfects a.s. 10.000,- 10.000,- 100,0 

- 9.7.4 Zberný dvor 6.400,- 6.400,- 100,0 

- 9.7.5 Kapitálová dot. Municipal 142.000,- 141.400,- 99,5 

 

Mesto Dunajská Streda z rozpočtu poskytuje dotácie aj pre obchodné spoločnosti založené 

Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda. Tieto obchodné spoločnosti vykonávajú aj verejnoprospešnú 
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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.  

 

 Plán Skutočnosť % 

9.8 Ostatné dotácie 87.728,- 87.450,- 99,6 

- 9.8.1 Ostatné dotácie v kompetencii primátora 8.728,- 8.450,- 96,8 

- 9.8.2 Neinvestičný fond 15.500,- 15.500,- 100,0 

- 9.8.3 Ostatné dotácie bez výzvy 63.500,- 63.500,- 100,0 

 

Na poskytnutie dotácie bez zverejnenia výzvy bolo podaných 18 žiadostí a schválených 14. 
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Predkladané žiadostí o dotáciu v rámci programu 

„Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2016“ 

Bez zverejnenia výzvy 

 

P.č. Žiadateľ Názov projektu 

Št. orgán 

žiadateľa 

Požadovaná 

suma v € 

Určená 

suma v € 

1. Maďarský osvetový inštitút na Slovensku XLI. Podunajská jar Huszár László  4.000 € 3.000 €  

2. Merkúr, n.f. Zorganizovanie vianočných trhov na území mesta  Dunajská Streda Molnár Timea  5.000 € 4.000 €  

3. Merkúr, n.f. Zorganizovanie Mestského športového dňa Molnár Timea  1.000 € 500 €  

4. Merkúr, n.f. Športovec roka 2015 Molnár Timea  2.350 € 2.350 €  

5. Merkúr, n.f. Dni sv. Juraja Molnár Timea  8.100 € 7.150 €  

6. Merkúr, n.f. Dni sv. Štefana Molnár Timea 5.000 € 2.000 €  

7. Merkúr, n.f. VI. Dunajskostredská hudba na nádvorí Molnár Timea  1.500 € 1.500 €  

8. Miechy OZ Kultúra bez bariér 2016 Jarábik Imre  5.000 € 4.000 €  

9. Nadácia GSMU 94 A KMG egész éves működésének támogatása Iván Péter  5.000 € 4.000 €  

10. Rivalda Színház PT Próbapénz Tilajčíková Edita 7.120 € 4.000 €  

11. Šachový klub DS 

Celoročná činnosť klubu a účasť na extralige družstiev dospelých, 

vrátane účasť na ďalších ligových súťažiach Petényi Juraj  10.000 € 5.000 €  

12. TALENT ŠK DS Výchova a starostlivosť o talentované hádzanárky v meste  DS 

Bruncviková 

Tünde  10.000 € 6.000 €  

13. Zápasnícky klub  OZ Rozvoj olympijského športu zápasenia  v meste  DS Hakszer Roland  9.000 € 6.000 €  

14. Konzervatórium BA 25. Medzinárodný akordeónový festival Rácz Tibor 4.000 € 3.000 € 

15. OZ Ágacska 

Dunaszerdahely város képviselete Dél-Amerikában – Formoza 

(Argentína), San Lorenzo (Paraguay), Sau Paulo és Fortaleza (Brazília). Nagy Iván 5.000 €  5.000 € 

16. OZ Tiszta Forrás Činnosť ženskej speváckej  skupiny Tiszta Forrás. Szabó Jolán 5.000 € 800 € 

17. 

OZ Csallóközi  Marathon  Club Žitný 

Ostrov Behaj s nami - Silvestrovský beh. Vajas Roland 2.000 € 1.000 € 

18. OZ Talentum XXV. Dunajskostredské hudobné dni. Kollár Katarína  4.800 € 3.000 € 

   SPOLU 62. 300 € 
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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) 18 625 074 

2 v tom: daňové príjmy (100) 10 088 783 

3            nedaňové príjmy (200) 2 252 499 

4            granty a transfery (300) 5 660 871 

5            príjmové finančné operácie (400, 500) 622 921 

6            z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 622 921 

7                       prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)   

8 VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800) 17 646 696 

9 v tom: bežné výdavky (600) 15 640 576 

10            kapitálové výdavky (700) 1 399 319 

11            výdavkové finančné operácie (800) 606 801 

12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8) 978 378 

13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11) 962 258 

      

14 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r.15 - r.16) 276 032 

15             stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia 978771 

16             stav vybraných  pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka  702739 

17 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r.19 - r.18) -116 912 

18          stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia 3021997 

19          stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka 2905085 

20 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17) 159 120 

21 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95  (r.13 + r.20)  1 121 378 

Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce.    

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok   



81 

 

Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 31.12.2016 6.723.358,56 €  

Bankové úvery 4.550.193,21 € 

Leasing 62.536,07 € 

Úvery zo ŠFRB 2.110.629,28 € 

Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 31.12.2016 bez ŠFRB 4.612.729,28 € 

 

 

Celkové bežné príjmy za rok 2015 16.682.397 € 

Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 31.12.2016:  

úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy 
27,65% 

Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa 

Počet obyvateľov k 31.12.2016: 22.855 
201,83€ 

 

Splátka istín k 31.12.2016   352.247,96 

Splátka úrokov k 31.12.2016   100.880,15 

 

Ročná splátka istín a úrokov   2,72% 
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Stav úverov: Údaje k 31.12.2016 

BANKA DRUH VÝŠKA ÚROK 
DÁTUM 

POSKYTNUTIA 

DÁTUM 

SPLATNOSTI 

AKTUÁLNÝ 

ZOSTATOK 

K 31.12.2016 

ČSOB Dlhodobý komerčný úver 3.319.390 €  EURIBOR 1mes. + 0,80 22.1.2009 20.12.2029 2.271.161,44 € 

ČSOB Thermalpark DS a.s. 1.659.696 € EURIBOR 6mes. + 0,80 29.12.2006 17.2.2031 999.800,89 € 

ČSOB Dlhodobý investičný úver 1.200.000 € EURIBOR 1mes. + 1,20% 12.02.2014 20.12.2028 1.028.568 € 

ŠFRB Nájomné byty 736.174,73 € 1% 10.10.2005 10.9.2036 496.401,77 € 

ŠFRB Nájomné byty 1.132.045,41 € 4,4% 15.10.2002 15.9.2032 786.562,74 € 

ŠFRB Nájomné byty 727.272 € 1% 11.5.2010 11.5.2040 586.599,25 € 

ŠFRB Nájomné byty 285.654,83 € 1% 24.8.2011 24.8.2041 241.076,48 € 

SPOLU: 6.410.170,57 € 
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Inventúrny súpis k bankovým účtom k 31.12.2016  

 

1. ČSOB 302812303 / 7500 Bežný účet               726.137,49 

2. ČSOB 502305883 / 7500 Bežný účet – Nájomné byty   14.593,05 

3. ČSOB 4002401965 / 7500 Bežný účet – Poplatok za návš. MŠ    8.338,25 

4. ČSOB 4011712351 / 7500 Bežný účet – Poplatok za stravu MŠ    6.551,95 

5. ČSOB 4002662241 / 7500 Bežný účet – Exekúcie, záložné práva       740,60 

6. ČSOB 4007385626 / 7500 Bežný účet – Spoločný stavebný úrad    8.614,98 

7. ČSOB 4002126107 / 7500 Dotačný účet – matrika         801,96 

8.  ČSOB 4000690206 / 7500 Dotačný účet – ŠFRB, SSÚ     2.691,56 

9.  ČSOB 4002662436 / 7500 Dotačný účet – Zariadenie pre seniorov    4.918,00 

10. ČSOB 4012925180/7500   Dotačný účet – Osobitný príjemca  10.267,57 

11. ČSOB 4011181589 / 7500 Dotačný účet – MSKS           19,14 

12. ČSOB 4010790358 / 7500 Dotačný účet – ZŠ Jilemnického         22,85 

13. ČSOB 4010790737 / 7500 Dotačný účet – ZŠ Z. Kodálya        309,16 

14. ČSOB  702475123 / 7500 Dotačný účet – Hmotná núdza          -5,52 

15. ČSOB 702475043 / 7500 Dotačný účet – Školstvo       862,54 

16. ČSOB 4011847248/7500 Dotačný účet – ŠFRB nájomné byty        20,04 

17. ČSOB 4013283941/7500 Bežný účet  - kaucie     4.350,02 

18. ČSOB 4007214915 / 7500 Depozitný účet    10.484,30 

19. ČSOB 702488063 / 7500 Sociálny fond      1.765,12 

20. ČSOB   4014881871/7500 Dotačný účet – komunitná práca        62,67 

21. ČSOB   4014881038/7500 Bežný účet – komunitná práca                     23,70 

22. ČSOB 4017867549/7500 Bežný účet – kamerový systém           0,00 

23. UniCredit 6602674018 / 1111 Bežný účet - BECEP    2.393,66 

24. UniCredit 6602674050/1111 Dotačný účet – Kult.nár. menšín     143,17 

25. UniCredit 6602674034/1111 Sociálny fond      9.868,31 

26. UniCredit 6602674042/1111 Rezervný fond               932.236,83 

27. UniCredit 6602674069/1111 Dot.účet – Budova Perfects     2.464,87 



84 

 

28. UniCredit 6602674085/1111  Bežný účet – kom. odpad             81.761,08   

29. UniCredit 6602674077/1111 Bežný účet – Exekúcie                     759,42 

30. UniCredit 6602674093/1111 Bežný účet - Daň z nehn.   86.590,70 

31. UniCredit 6602674026/1111 Kontokorentný účet         726,83 

32. UniCredit 6602674106/1111 Rekonštrukcia ZŠ         100,00 

 

SPOLU 221 účtovný stav:                             1.918.614,30  

SPOLU 221 skutočný stav:       1.918.614,30 

Rozdiel:                    0,00 

 

Účet 211 Pokladňa            

Účtovný stav:   0,-  

Skutočný stav:   0,-  

Rozdiel:   0,- 

Deň začatia inventúry:      31.12.2016 

Deň skončenia inventúry: 31.12.2016     
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Inventúrny súpis k 31.12.2016 k účtu 

  461  Bankové úvery 

 

461 100   Komerčný úver 

Účtovný stav:   2.205.528,85 EUR 

Skutočný stav:  2.205.528,85 EUR 

Rozdiel:   0,- 

461 2 1   Komerčný úver – krátkodobá časť 

Účtovný stav:   184.619,76 EUR 

Skutočný stav:  184.619,76 EUR 

Rozdiel:   0,- 

461 130 Úver pre Thermalpark DS a.s. 

Účtovný stav:   982.126,08 EUR 

Skutočný stav:  982.126,08 EUR 

Rozdiel:            0,- 

461 2 3   Úver pre Thermalpark DS a.s. – krátkodobá časť 

Účtovný stav:   74.782,04 EUR 

Skutočný stav:  74.782,04 EUR 

Rozdiel:   0,- 

461 160 Úver investičný 

Účtovný stav:   1.010.641,48 EUR 

Skutočný stav:  1.010.641,48 EUR 

Rozdiel:            0,- 

461 2 6 Investičný úver – krátkodobá časť 

Účtovný stav:   92.495,- EUR 

Skutočný stav:  92.495,- EUR 

Rozdiel:            0,- 

Spolu:   4.550.193,21 EUR 

 

Deň začatia inventúry:      31.12.2016 

Deň skončenia inventúry: 31.12.2016  
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Inventúrny súpis k 31.12.2016 k účtu 

 

474 2 Záväzky z nájmu 

Účtovný stav:    62.536,07 EUR 

Skutočný stav:   62.536,07 EUR 

Rozdiel:            0,00 EUR 

Osobný automobil KIA Venga 1.4 EX 

Leasingová spoločnosť: VB Leasing 

Splatnosť: 10.06.2017 

Mesačná splátka: 156,04 Eur (6 mes. x 156,04eur) 

Zostatok: 936,24 Eur 

Osobný automobil VW e-Golf Comfortline, LČ: 923101 

Leasingová spoločnosť: Volkswagen Financial Services 

Splatnosť: 04.07.2021 

Mesačná splátka: 766,28 Eur 

Zostatok: 31.461,86 Eur /istina + DPH/ 

Osobný automobil VW e-Golf Comfortline, LČ: 928878 

Leasingová spoločnosť: Volkswagen Financial Services 

Splatnosť: 31.08.2021 

Mesačná splátka: 724,83 Eur 

Zostatok: 30.137,97 Eur /istina + DPH/ 

 

Deň začatia inventúry:      31.12.2016 

Deň skončenia inventúry: 31.12.2016 
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Inventúrny súpis k 31.12.2016 k účtu 

318  Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 

 

318 000 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 

Účtovný stav:   61.282,75 EUR 

Skutočný stav:  61.282,75 EUR /viď kniha faktúr/ 

Rozdiel:            0,-  

318 2 21 Pohľadávka Gaal Jozef 

Účtovný stav:   500,- EUR 

Skutočný stav:  500,- EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 2 3 Pohľadávky – nájomné nebytových priestorov 

Účtovný stav:   253,26 EUR 

Skutočný stav:  253,26 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 2 6 Pohľadávka – nájomné za pozemok 

Účtovný stav:   3.089,15 EUR 

Skutočný stav:  3.089,15 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 2 60 Pohľadávka – MŠ Eleka Benedeka 

Účtovný stav:   -331,59 EUR 

Skutočný stav:  -331,59 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 600 Pohľadávka strava – MŠ Eleka Benedeka 

Účtovný stav:   858,16 EUR 

Skutočný stav:  858,16 EUR 

Rozdiel:           0,- 
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318 2 62 Pohľadávka – MŠ Jesenského 

Účtovný stav:   -1.892,77 EUR 

Skutočný stav:  -1.892,77 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 620 Pohľadávka strava – MŠ Jesenského 

Účtovný stav:   1.578,40 EUR 

Skutočný stav:  1.578,40  EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 63 Pohľadávka – MŠ Komenského 

Účtovný stav:   -1.120,49 EUR 

Skutočný stav:  -1.120,49 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 630 Pohľadávka strava – MŠ Komenského 

Účtovný stav:   725,01 EUR 

Skutočný stav:  725,01 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 65 Pohľadávka – MŠ SNP 

Účtovný stav:   -532,93 EUR 

Skutočný stav:  -532,93 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 650 Pohľadávka strava – MŠ SNP 

Účtovný stav:   2.080,47 EUR 

Skutočný stav:  2.080,47 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 66 Pohľadávka – MŠ Nám. Priateľstva 

Účtovný stav:   -1.012,13 EUR 

Skutočný stav:  -1.012,13 EUR 
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Rozdiel:           0,- 

318 2 660 Pohľadávka strava – MŠ Nám. Priateľstva 

Účtovný stav:   236,07 EUR 

Skutočný stav:  236,07 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 68 Pohľadávka – MŠ Ružový háj 

Účtovný stav:   -679,12 EUR 

Skutočný stav:  -679,12 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 680 Pohľadávka strava – MŠ Ružový háj 

Účtovný stav:   1.024,33 EUR 

Skutočný stav:  1.024,33 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 69 Pohľadávka – MŠ Rybný trh 

Účtovný stav:   -1.280,01 EUR 

Skutočný stav:  -1.280,01 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 690 Pohľadávka strava – MŠ Rybný trh 

Účtovný stav:   962,22 EUR 

Skutočný stav:  962,22 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 70 Pohľadávka – MŠ Októbrová 

Účtovný stav:   -754,38 EUR 

Skutočný stav:  -754,38 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 700 Pohľadávka strava – MŠ Októbrová 

Účtovný stav:   1.040,04 EUR 
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Skutočný stav:  1.040,04 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 71 Pohľadávka – MŠ Széchenyiho 

Účtovný stav:   348,44 EUR 

Skutočný stav:  348,44 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 710 Pohľadávka strava – MŠ Széchenyiho 

Účtovný stav:   1.045,47 EUR 

Skutočný stav:  1.045,47 EUR 

Rozdiel:           0,- 

318 2 8 Pohľadávka – pokuty MsP 

Účtovný stav:   170,- EUR 

Skutočný stav:  170,- EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 21 Pohľadávky – nájomné byty 

Účtovný stav:   18.572,73 EUR 

Skutočný stav:  18.572,73 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 22 Pohľadávka – GO fond Kračanská byty 

Účtovný stav:   16.731,86 EUR 

Skutočný stav:  16.731,86 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 23 Pohľ. Vodné, stočné Southerm 

Účtovný stav:   4.336,36 EUR 

Skutočný stav:  4.336,36 EUR /Neuhradené vystavené faktúry 2009/  

Rozdiel:            0,- 
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318 24 Pohľadávka – nájomné za garáže 

Účtovný stav:   390,- EUR 

Skutočný stav:  390,- EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 25 Nájomné Kračanská cesta 

Účtovný stav:   35.063,21 EUR 

Skutočný stav:  35.063,21 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 26 Vodné Kračanská cesta 

Účtovný stav:   39.933,86 EUR 

Skutočný stav:  39.933,86 EUR 

Rozdiel:            0,- 

318 28 Refundácie nákladov obciam v SSÚ 

Účtovný stav:   8.508,15 EUR 

Skutočný stav:  8.508,15  EUR 

Rozdiel:            0,- 

Spolu:     191.126,52 EUR 

 

Deň začatia inventúry:      31.12.2016 

Deň skončenia inventúry: 31.12.2016
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Inventúrny súpis k 31.12.2016 k účtu   

319 000 – Daňové pohľadávky 

 

319 21 Pohľ. Daň z nehnuteľnosti 

Účtovný stav:   700.140,25 EUR 

Skutočný stav:  700.140,25 EUR 

Rozdiel:               0,- EUR 

319 21 1 Pohľ. – Predajné automaty 

Účtovný stav:       -53,34,- EUR 

Skutočný stav:      -53,34,- EUR 

Rozdiel:                        0,- EUR 

319 22 Pohľ. Odpad 

Účtovný stav:   1.012.340,36 EUR 

Skutočný stav:  1.012.340,36 EUR 

Rozdiel:               0,- EUR 

319 23 Pohľ. Pes 

Účtovný stav:      3.972,20 EUR 

Skutočný stav:     3.972,20 EUR 

Rozdiel:                         0,- EUR 

319 25 Pohľ. – Užívanie verejného priestranstva 

Účtovný stav:   13.837,21 EUR 

Skutočný stav:  13.837,21 EUR 

Rozdiel:                        0,- EUR 

319 27 Pohľ. – Výherné automaty 

Účtovný stav:     4.500,- EUR 

Skutočný stav:          4.500,- EUR 

Rozdiel:                        0,- EUR 
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319 28 Pohľ. – Pohľadávka Kanovits 

Účtovný stav:     10.870,71 EUR 

Skutočný stav:          10.870,71 EUR 

Rozdiel:                        0,- EUR 

319 29 Pohľ. – Reklam 

Účtovný stav:      1.005,21 EUR 

Skutočný stav:           1.005,21 EUR 

Rozdiel:                        0,- EUR 

 

Spolu:  1. 746.612,6 EUR 

 

Deň začatia inventúry:      31.12.2016 

Deň skončenia inventúry: 31.12.2016 
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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 268 osôb 

Počet zamestnancov k 31.12.2016 275 osôb 

Z toho počet riadiacich zamestnancov   26 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 8   

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou 1   

Iné právnické osoby založené alebo zriadené účtovnou 

jednotkou 

4  

 

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   

Centrum voľného času 42299080 Smetanov háj 286/9, Dun.Streda 1.7.2014 zriadenie 

Zariadenie pre seniorov  00596515  G. Svobodu 1948/10, Dun. Streda   
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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 

  

DAC ARÉNA a.s. 47854707 a.s. 

 

 

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 
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(4) Pri obstarávacej cene majetku sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. 

 

(5) Odpisový plán pre dlhodobý majetok  

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Dlh. nehmotný majetok 4roky ¼ lineárne 

Stavby 40rokov 1/40 lineárne 

Samostatné hnut. veci 4roky ¼ lineárne 

Samostatné hnut. veci 6rokov 1/6 lineárne 

Drobné hnut. veci – od 200 do 1700 

EUR 

2roky ½ lineárne 

 

(6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 
Opravná položka k pohľadávkam vo výške 100% na daňové pohľadávky splatné do 31.12.2015 

 

(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 

 

 

  



4 

 



5 

 



6 



7 

(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 5.893,22 

Dopravné prostriedky PZP/havarijné Kooperatíva/VB Leasing 2.564,19 

 Všeobecná 

zodpovednosť za škodu 
UNION 2.220,08 

 

 

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 9.048.196,86 

Umelecké diela a zbierky 2.027,16 

Budovy, stavby 36.325.321,59 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 82.638,86 

Drobný dlhodobý majetok  53.750,59 

 

 

e) Opis a hodnota majetku obstarané formou finančného prenájmu  – dopravné prostriedky: 

58.054,48 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.  8.017.694 100  100   8.327.991,26 6.809.094,87 

00588105 Perfects a.s. a.s. 32.111 99,92 99,92   32.090 32.111 

46313834 Municipal Real 

Estate DS 
s.r.o. 2.843.136 100 100   

2.843.136 2.843.136 

47854707 DAC ARÉNA  a.s. 8.880.000 25,58 25,58   2.274.500 2.274.500 

44813384 Southerm správa  s.r.o. 5.000 34 34   1.700 1.700 

Spolu        19.777.941       13.477.717,26 11.960.541,87 

 

(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)  

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 

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   1.757.046 1.567.332 

 Európai területi 

együttműkodés 
 HUF   68,24 68,24 

Spolu             6.205.505,13 6.015.791,13 
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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 

 

 

B. Obežný 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  1.360.000 Southerm s.r.o.  

 Pohľadávka z nedaňových príjmov 068 191.126,52   

 Pohľadávka z daňových príjmov 069  513.416,07   

Spolu    2.064.542,59   

 

b) Opravné položky k pohľadávkam 

   k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam   

Číslo 
účtu 

Názov účtu 

Zostatok 
 opravnej 
položky 

 2015 

Tvorba   Zníženie  Zrušenie  
Zostatok 

 opravnej položky 
 2016 

a b 1 2 3 4 5 

319 Pohľ. z daňových príjmov Daň z nehnut. 319 623,42 89.384,40     463.114,29 

319 Pohľ. z daňových príjmov - Kom. Odpad 624 413,36 146.002,74     770.082,24 

              

Spolu  x 997 809,39 235.387,14 0,00 0,00 1.233.196,53 

 

 

d) Pohľadávky podľa doby splatnostia podľa zostatkovej doby splatnosti 

k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti 

Pohľadávky podľa doby splatnosti  
číslo 

riadku 
Zostatok  

2016 
Zostatok  

2015 

a b 1 2 

Pohľadávky v lehote splatnosti 
v tom: 

01 
1 368.559,18 1 445 000,00 

  
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného 
roka vrátane 

02 
93 559,18 89 264,01 

  
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 
935 000,00 1 105 000,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 
1 929 202,82 1 681 082,89 

Spolu   
(r. 01 + r. 05) 

06 3 297 762,00 3 126 082,89 
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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 1.562.347,28  24.518.684,94 24.162.417,92 1.918.614,30 

Spolu    1.562.347,28  24.518.684,94 24.162.417,92 1.918.614,30  

b) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má 

účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - žiadne 

 

(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  10.127,81 8.606,87 10.127,81 8.606,87 

Telefónne poplatky  1.995,25 1.815,17 1.995,25 1.815,17 

Materiál, preplatné  3.988,90 1.227,90 3.988,90 1.227,90 

Nájomné  0 1.168,30 0 1.168,30 

Leasingové náklady  3.353,40 10.724,12 3.353,40 10.724,12 
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Nesplatený úrok z úveru  0 250.662,88 0 250.662,88 

Spolu    19.465,36 274.205,24 19.465,36 274.205,24 

  

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  2015   1.064.412,53     56.889.773,60 284.148,56 

Prírastky   624.066,60      1.201.586,73 

Úbytky    21       

Presuny        284.148,56 -284.148,56 

Zostatok 2016 0,00 1.688.458,13   57.173.922,16 1.201.586,73 

 

 Popis zmien vo vlastnom imaní: 

 

 

 

 

b. Záväzky 

(1) Rezervy  

č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné 

Položka rezerv    
Číslo  
riadku 

Zostatok  
2015 

Presun Tvorba Použitie  Zrušenie 
Zostatok 

 2016 

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 
 

  
    

Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 05 až  r. 
07) 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabuľka č.  7           

č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné 

Položka rezerv    
Číslo  
riadku 

Zostatok  
2015 

Presun Tvorba Použitie  Zruš. 
Zostatok 

 2016 

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             

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 
 

  2.256,00 
 

  2.256,00 

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12             

Iné 13             

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet  r. 7 až  r. 13) 14 0,00 0,00 2.256,00 0,00 0,00 2.256,00 

 

 

 

(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  

2016 
Zostatok  

2015 

a b 1 2 

Záväzky v lehote splatnosti 
v tom: 

01 2.944.309,10 2.634.629,07 

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 
vrátane 

 02 909.807,32 513.558,88 

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich 
rokov vrátane 

03    
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 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 2.034.501,78 2.121.070,19 

Záväzky po lehote splatnosti 05 210.573,99 390.953,33 

Spolu   
(r. 01 + r. 05) 

06 3.154.883,09 3.025.582,40 

 

c) Významné položky  záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy 

Záväzok 
Riadok 

súvahy 
Hodnota záväzku Popis 

a 1 2 3 

 Dodávatelia 152  490.450,70   

 Ostatné dlhodobé záväzky 141  2.022.679,29  ŠFRB  

 Ostatné záväzky. 155 258.917,39 Krátk. časť ŠFRB  

Spolu    2.772.047,38   

 

 

k čl.   IV. B - Bankové úvery  

 

Charakter 
bankového 

úveru  

Poskytovateľ 
bankového 

úveru  
Mena                 

Úroková 
sadzba   

v % 

Dátum 
splatnosti   

Krátkodobá časť  Dlhodobá časť  

Výška 
istiny  
2016 

Nákladový 
úrok za rok 

2016 Zostatok  
2016 

Zostatok  
2015 

Zostatok  
2016 

Zostatok  
2015 

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 2 096 456,68 2 271 161,44 174 704,76 19 189,70 

Investičný úver ČSOB EUR 
EURIBOR 

6mes.+0,80 17.2.2031 70 703,04 70 703,04 929 097,85 999 800,89 70 703,04 8 543,31 

Investičný úver ČSOB EUR 
EURIBOR 

1mes.+1,20 20.12.2028 85 716,00 85 716,00 942 852,00 1 028 568,00 85 716,00 23 297,44 

Spolu  x x x X 331 123,80 331 123,80 3 968 406,53 4 299 530,33 331 123,80 51 030,45 

 

(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 31.12.2016  2.271.161,44 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 
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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 4.539.543,24 260.410,07 226.419,76 4.573.533,55 

Kapitálové transfery  4.539.543,24 260.410,07 226.419,76 4.573.533,55 

       

Spolu    4.539.543,24 260.410,07 226.419,76 4.573.533,55 

  

 

c) 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 
33.848,19  995,76  32.852,43 

Dotácia AB InkuBusiness 653.401,52  16.861,92  636.539,60 

Dotácia na nájomné byty 262.503,10  7.502,40  255.000,70 

Rekonštrukcia ZŠ 

Jilemnického 
983.113,05  27.004,32  956.108,73 

Revitalizácia MSKs 782.686,34  21.011,76  761.674,58 

Rekonštrukcia ZŠ Z.Kodálya 1.043.884,45  16.276,47  1.027.607,98 

 BECEP 16.104,84  1.128,42  14.976,42 

Parkovisko /Átrium/ 44.465,55  956,30  43.509,25 

Iné kap.transféry  1.218,00  1.218  0,00 

Ekoteplo ZŠ Kodálya 0,00 37.266,67 12.561,33 37.266,67 24.705,34 

Dotácia MŠ SNP 72.000,00   -1.152,00 70.848,00 

Rekonštrukcia ZŠ Szabó 639.358,20 152.129,40 45.857,08 152.129,40 745.630,52 

Kamerový systém Thermalp. 6.960,00  2.880,00  4.080,00 

Spolu  4.539.543,24 189.396,07 154.253,76 188.244,07 4.573.533,55 
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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 321.231,88 262.749,88 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob   

Aktivácia   

Daňové výnosy samosprávy – podiel z daní 6.945.255,98 6.148.019,83 

Daňové výnosy samosprávy – Daň z nehnuteľnosti 2.055.935,82 1.946.240,36 

Daňové výnosy samosprávy – Komunálny odpad 1.215.132,98 1.154.289,61 

Výnosy z poplatkov 365.557,70 403.673,95 

Výnosy z transferov – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 904.128,59 874.783,23 

Ostatné výnosy – Tržby z predaja hm. majetku 
172.228,93 54.965,69 

Ostatné výnosy, napr. pokuty, penále, úroky z omeškania,  

a výnosy z poplatkov – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 
1.677.160,86 608.733,09 

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 300.895,30 331.407,56 

Spotrebované nákupy - energia 455.670,93 420.189,97 

Služby –odvoz a uloženie komunálneho odpadu 1.003.799,42 921.542,38 

Osobné náklady  3.692.875,57 3.502.284,82 

Dane a poplatky  2.079,00 3.663,42 

Odpisy 1.472.011,25 1.387.081,12 

Rezervy 3.444,00 0,00 

Tvorba opravných položiek 0,00 53.772,61 

Finančné náklady –platené úroky  105.388,26 107.576,70 

Mimoriadne náklady    

Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO a PO zriaďovateľa 2.140.701,14 2.232.568,65 

Náklady na transfery z rozpočtu obce subj. mimo verejnej správy 1.676.322,12 1.267.949,23 

Ostatné náklady –Zost. cena predaného dlh. majetku 182.143,13 5.831,50 

Náklady podľa rozpočtových programov      

 

(3) Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti 

 

Overenie účtovnej závierky – 1.484,40 
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(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   

 

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 
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(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 705.676,63   

Municipal Real Estate s.r.o. Dotácie 448.550,37   

Perfects a.s. Dotácie 234.860,00   

FK DAC 1904, a.s. D  Dotácie 454.959,00   

Spolu  1.844.046,00 0 

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. 
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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 

2016 

Skutočnosť  

2015 

a b  1 2 3 4 

110 Dane z príjmov  6 463 000,00 6 812 210,00 6 945 255,98 6 148 019,83 

120 Dane z majetku 1 790 000,00 1 790 000,00 1 920 106,41 1 931 924,58 

130 Dane za tovary a služby 1 147 000,00 1 154 000,00 1 223 421,02 1 292 670,02 

210 
Príjmy z podnikania a vlastníctva 

majetku 
332 100,00 328 617,00 340 852,18 336 518,91 

220 Administratívne poplatky 613 995,00 613 995,00 793 309,28 663 026,81 

230 Kapitálové príjmy 235 000,00 390 079,00 253 980,20 142 035,69 

240 Úroky 100,00 100,00 235,74 127,78 

290 Iné nedaňové príjmy 39 460,00 53 460,00 92 782,33 132 131,71 

310 Tuzemské bežné granty 5 551 412,00 5 442 273,00 5 417 476,05 5 322 382,32 

320 Tuzemské kapitálové granty 72 000,00 255 548,00 243 396,07 790 428,82 

Spolu  x 16 244 067,00 16 840 282,00 17 230 815,26 16 759 266,47 

      

      
Tabuľka č.  13      

 k čl.   IX  - Výdavky rozpočtu 

Kategória 

ekonomickej 

klasifikácie 

Názov kategórie ekonomickej 

klasifikácie 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť  

2016 

Skutočnosť  

2015 

a b  1 2 3 4 

610 Mzdy, platy 2 653 868,86 2 775 086,20 2 631 567,56 2 518 449,60 

620 Poistné a príspevok do poisť. 940 596,83 981 954,71 899 138,00 850 461,00 

630 Tovary a služby 3 684 751,22 3 747 675,22 3 650 590,22 3 421 578,34 

640 Bežné transfery 1 259 469,00 1 538 036,00 1 523 885,75 1 334 004,25 

650 Splácanie úrokov 150 000,00 126 800,00 100 880,15 105 328,54 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 914 284,00 1 409 549,74 1 225 119,39 1 213 497,05 

         

Spolu  x 9 602 969,91 10 579 101,87 10 031 181,07 9 443 318,78 

      
      

Tabuľka č.  14       
 k čl   IX - Finančné operácie   

 

 Finančné operácie   Číslo riadku  
Skutočnosť  

2016 

Skutočnosť  

2015  

a b 1 2 
 

Príjmové finančné operácie   

v  tom: 
01 622 921,21 329 080,00 

 Zostatok prostriedkov finančných aktív  02 622 921,21 322 080,00 

 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 03  0,00 
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Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných 
finančných výpomocí 

04 0,00 0,00  

 Príjmy z predaja majetkových účastí 05 0,00 7 000,00 

 Ostatné príjmy 06 0,00 0,00  

 
Výdavkové finančné operácie   

v tom: 
07 606 800,93 600 570,61 

 Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 08 0,00 0,00  

 
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných 
finančných výpomocí 

09 417 086,93 415 127,47 

 Výdavky na obstaranie majetkových účastí 10 189 714,00 185 443,14 

 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  

2016 

Skutočnosť  

2015 

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 4 612 729,28 4 639 911,61 

  suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania 02 4 612 729,28 4 639 911,61 

  suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov  03 0,00 0,00  

  suma záväzkov z ručiteľských záväzkov  04 0,00 0,00  

Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú 

do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku  

z toho: 

05 2 110 629,28 2 196 436,37  

  suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu 06 0,00 0,00  

  
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 2 110 629,28 2 196 436,37 

  

suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie pred financovania 

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 

08 0,00 0,00  

 

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. 


