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1. Všeobecná časť – textová 

Mesto Šamorín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou  osobou, ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a potreby jej obyvateľov.  
 
Identifikačné údaje : 
Názov:           Mesto Šamorín 
Sídlo - adresa:   Mestský úrad, Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín 
IČO:            00305723 
DIČ:                2020370121 
Právna forma:                       právnická osoba  
 
Mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. 

 
Mesto Šamorín sa nachádza v západnej časti Žitného ostrova v blízkosti hlavného mesta SR, 

Bratislavy. Sídlo - adresa - účtovnej jednotky: Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín. K 31.12.2009 
mesto malo 12.895 obyvateľov a k 31.12.2010 sa počet obyvateľov zvýšilo na 12.961 
obyvateľov. 

Krátka história mesta 

Dátum založenia Šamorína nie je známy. Podľa Mateja Bela a iných známych historikov, 
Šamorín dostal svoj názov po Panne Márii. Osadu „Villa Sancta Maria“ spomínajú listiny 
prvýkrát v r. 1238. Neskoršie pomenovanie (z roku 1287) bolo Zentmária, z čoho pravdepodobne 
pochádza aj dnešný názov Šamorín. Symbol panny Márie sa často objavuje v symboloch 
Šamorína – na erbe mesta, na zástave a pečati z roku 1405, keď kráľ Žigmund pridelil Šamorínu 
výsady kráľovského mesta. Kráľovská listina vydaná 15. apríla 1405 počas zasadania snemu dala 
Šamorínu privilégiá, ktoré sa stali základom pre ďalší rozvoj nášho mesta. Naši predkovia 
získané privilégiá patrične využili a zvýšili politickú a hospodársku váhu mesta, občanom mesta 
zaručili občianske slobody. 

Výstavbou Vodného diela Gabčíkovo sa v katastri mesta vytvorila Hrušovská zdrž a vybudoval 
sa prívodný kanál, ktoré sú dnes turistickou atrakciou a ponúkajú možnosti vodných športov a 
vodnej turistiky. Po hrádzi kanála a zdrže vedie aj medzinárodná Dunajská cyklistická trasa, 
ktorá je jednou z cyklistických tepien Európy. Na severozápadnom kraji mesta sa na 10 
hektároch pozemku rozprestiera krásny lesopark a v roku 2010 rekonštruovaný amfiteáter 
nazývaný Pomlé s náučným chodníkom. Tento park plní dôležitú environmentálnu, kultúrnu, 
estetickú aj rekreačnú funkciu. V Šamoríne pravidelne organizujú medzinárodné kultúrne 
podujatia ako napríklad Festival Pomlé, Samaria - Dni starej hudby, New Music At Home, Letný 
hudobný večer, adventné a fašiangové koncerty. V mestskej časti Mliečno sa už viac ako 100 
rokov organizuje Fašiangová slávnosť „Dőrejárás“. Šamorín je ideálnym východiskovým bodom 
na absolvovanie výletov do oblasti Malých Karpát ale aj do Bratislavy, Viedne a Győru. Na 
ostrove, miestnymi obyvateľmi nazývanom „Malý Žitný ostrov", medzi prívodným kanálom 
elektrárne Gabčíkovo a hlavným tokom Dunaja sa miestami zachovali prirodzené porasty 
lužných lesov kam smeruje taktiež veľa turistov. 
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Ďalšie dôležité skutočnosti a informácie o meste Šamorín nájdete na webovej stránke 
www.samorin.sk, jeho samosprávnych orgánoch, organizáciách a inštitúciách, partnerských 
miest, úspešných projektoch, dražbách, verejných obchodných súťažiach, obchodoch a službách, 
dôležitých telefónnych číslach a neposlednom rade o aktuálnych udalostiach.  
 

2. Základné orgány mesta: 
 
Primátor mesta – Gabriel Bárdos – štatutárny zástupca mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Šamorín, zložený z 19 poslancov zvolených 
v priamych voľbách obyvateľmi mesta, ktoré sa konali dňa 27.11.2010. 
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov: 
Volebný obvod č. 1  Ing. arch. Szilárd Fónod • PhDr. László Végh 
Volebný obvod č. 2   Ágnes Óváry • Ing. Ladislav Kovács  
Volebný obvod č. 3  Zoltán Faragó • PaedDr. Gábor Veres   
Volebný obvod č. 4  Ing. Imrich Tóth • PaedDr. Arpád Érsek 
Volebný obvod č. 5  Robert Keresztes  • František Pethő  
Volebný obvod č. 6  Ing.Tibor Pogány (viceprimátor mesta) • Ladislav Czafik                   
Volebný obvod č. 7  Koppány Kovács  • Csaba Orosz                                                     
Volebný obvod č. 8  Prof. Ing. Pavel Élesztős CSc.• Csaba Kiss • Mgr. Kristián Forgách 
Volebný obvod č. 9  Angela Jágerová • Jozef Nagy         

 
Poradným orgánom mestského zastupiteľstva sú nasledovné odborné komisie: 

Komisia finančná a správy majetku mesta 
Komisia cestovného ruchu a propagácie mesta 
Komisia bytová, sociálna a zdravotná 
Komisia výstavby a územnej správy 
Komisia športu a mládeže 
Komisia ochrany životného prostredia 
Komisia dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany 
Výbor Mliečno 
Komisia školstva 
Komisia kultúry a cirkví 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Šamorín 
Komisia na prešetrovanie sťažností 

 
 
Hlavný kontrolór : 
 
Ing. Ján Lelkes, zvolený do funkcie  Mestským zastupiteľstvom  uznesením č.14/2008/XIX zo 
dňa 21.8.2008 na obdobie  6 rokov  .      
 
Mestský úrad : 
 
Je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta, zabezpečuje organizačné 
a administratívne veci. Prácu mestského úradu organizuje primátor mesta prostredníctvom 
prednostu úradu. Túto funkciu zastáva Ing. Ervín Sármány.  
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Organizačná štruktúra 

1) MsÚ sa vnútorne člení na odbory a samostatné referáty: 
a) odbor ekonomický, 
b) odbor organizačný a správny 
c) odbor stavebný, dopravy a správy majetku mesta 
d) odbor podnikateľskej a legislatívnej činností, bytových vecí a miestnych daní 
e) referát školstva a vzdelávania 
f) referát životného prostredia, 
g) referát miezd a personalistiky 
2) Osobitné postavenie v rámci organizačnej štruktúry MsÚ má sekretariát primátora, 
redakcia Šamorínskych novín, matričný úrad, spoločný stavebný úrad, školský úrad ako 
aj agenda BOZP a PO, ktoré sú v priamej pôsobnosti primátora mesta. 
3) Neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku je obsahová náplň činností 
jednotlivých odborov a referátov MsÚ. 
4) Základná organizačná schéma MsÚ tvorí prílohu organizačného poriadku – ako vnútorného 
predpisu. 

3. Schválené právne normy mesta : 
 

 Štatút obce    
 Organizačný poriadok    
 Pracovný poriadok   
 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva  
 Smernica obce o vykonávaní finančnej kontroly   
 Smernica pre vedenie účtovníctva – obeh účtovných dokladov 
 Smernica pre vedenie pokladnice mesta Šamorín 
 Smernica na vypracovanie konsolidačných výkazov 
 Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku   

 VZN č. 4/2011 (ďalej len „VZN“) ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2008 a VZN 
č.16/2009 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín    

 VZN č. 3/2011 (ďalej len „VZN“), ktorým sa mení VZN č.17/2009 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a neštátnych zriaďovateľov na území mesta  

 VZN č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 
 VZN č.  1/2011 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín 
 VZN č. 1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín 
č. 10/2009 o čistote mesta a ochrane verejného poriadku 

  VZN č. 2/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Šamorín 
 VZN č.3/2010 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej 

kampane 
 VZN č.4 /2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2009 o poskytovaní sociálnych 

služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby  
 VZN č. 5/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie – 

Zmeny a doplnky č.1 09/2010 k územnému plánu mesta Šamorín  
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 VZN č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 10/2009 o čistote mesta a ochrane 
verejného poriadku v znení VZN č.1/2010 

 VZN č.  7/2010 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území 
mesta Šamorín   

 VZN č. 1/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mesta Šamorín 

 VZN č. 3/2009 o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach 
 VZN č. 4/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci 

občanom mesta Šamorín 
 VZN č. 5/2009 o poskytovaní finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 VZN č.6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
 VZN č. 9/2009 (ďalej len „VZN“) o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na 

území mesta Šamorín 
 VZN č. 10/2009 o čistote mesta a ochrane verejného poriadku    
 VZN č. 11/2009 (ďalej len „VZN“), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2004 o školských 

obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín v znení  neskorších 
VZN č. 9/2004, VZN č. 2/2006 a VZN č.7/2007 

 VZN č.12/2009 (ďalej len „VZN“), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2007 Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení VZN č. 21/2008 

 
4. Informácie materskej účtovnej jednotke a o dcérskych 
spoločnostiach: 

4.1 Materská účtovná jednotka:  
4.1.1 Mesto Šamorín so sídlom Hlavná ul.37, 

931 01 Šamorín  zastúpené primátorom mesta 
vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 
68 Ústavy SR a podľa § 24 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov je právnickou osobou, ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom samostatne 
hospodári s vlastným majetkom a so svojimi 
finančnými zdrojmi za podmienok stanovených 
zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami mesta 
a organizačnými predpismi mesta. Územie mesta je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie 
mesta Šamorín a katastrálne územie mestských častí. Mestskými časťami sú: Mliečno, Bučuháza, 
Kráľovianky, Šámot a Čilistov. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných 
príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Mesto môže na plnenie svojich úloh 
použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. 
Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta zostavený na obdobie jedného 
kalendárneho roka, schválený mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tiež 
jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet. Viacročný rozpočet je 
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti 
vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. 
Viacročný rozpočet tvoria rozpočet mesta na príslušný rok a na dva nasledujúce rozpočtové roky. 
Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. Majetok mesta slúži na 
plnenie úloh mesta. Majetok mesta je možné použiť najmä: 
a) na verejné účely, 
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b) na podnikateľskú činnosť, ktorú mesto vykonáva od 29.11.2000 s registračným číslom 
2424/2000 číslo spisu: ŽO – 2000/26315/00002, ktorá bola pozastavená dňa 1.7.2004, odo 
dňa 18.3.2003 s číslom registrácie 201-11341 č. ŽO-2003/01667/3/VAR bolo vydané 
živnostenské oprávnenie na vykonávanie ohlasovacej živnosti: 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 
- prenájom nebytových priestorov, prenájom hnuteľných vecí 
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
- organizačné a ekonomické poradenstvo 
- fotokopírovacie služby, upratovanie, účtovnícke a administratívne práce 
- usporadúvanie školení a seminárov 

c) na výkon samosprávy mesta. 
 
4.1.2 Prenesené kompetencie obce:  

1) Školský úrad – prenesený výkon štátnej správy 
2) Spoločný stavebný úrad – prenesený výkon štátnej správy 
3) starostlivosť o životné prostredie – prenesený výkon 
4) zariadenie pre seniorov – prenesený výkon 
5) školstvo – poskytovanie  výchovy a vzdelávania  v základných a materských 

školách a zabezpečenie  ich prevádzky – prenesené výkony 
6) matrika – prenesený výkon 
7) hlásenie pobytu občanov  a registra  obyvateľov SR - REGOB 
8) stavebný úrad pre miestne  komunikácie  
9) voľby do NR SR, do samosprávy obcí, referendum 

 
Poskytnuté dotácie v roku 2010: 
 
Poskytnutý 
transfer : 

Vyčerpaný 
transfer:  

Zostatok 
k 31.12. 
2010 

Účel:  

12.385,- € 12.385,- € 0 Školský úrad 

9.651,50 € 9.651,50 € 0 Spoločný obecný úrad 
1.477,66 € 1.477,66 € 0 Životné prostredie – prenesený výk. 

170.027,- € 170.027,- € 0 Zariadenie pre seniorov – soc. 

1.586.370,- € 1.586.370,- € 0 ZŠ - normatívne prostriedky 

19.228,- € 18.871,66 € 356,34 € MŠ- na výchovu a vzdelávanie 

35.819,60 € 34.463,60 € 1.356,-    € ZŠ- nenormatívne – vzdel. Poukazy, 
asistent učiteľa 

38.099,- € 38.099,- € 0 ZŠ- nenormatívne – dopravné 

10.441,11 € 10.441,11 € 0 Matrika – prenesený výkon  ŠS 
4.266,57 € 4.266,57 € 0 REGOB-prenesený výkon  ŠS 

100.860,- € 100.860,- € 0 MFSR – VPS 

21.000,- € 21.000,- € 0 Na opravu Koruny  

2.166,85 € 2.166,85 € 0 Hmotná núdza –strava, ŠP-ZŠ 

18.186,97 € 18.186,97 € 0 Voľby–NR SR, do samosp. 
referendum 

2.029.979,26 2.028.266,92 1.712,34 €  
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Predškolská výchova MŠ – nevyčerpané finančné prostriedky  k 31.12.2010 v sume 356,34 € 
a asistent učiteľa – nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2010 v sume 1.356,- € Mesto 
Šamorín poukázalo  na samostatný účet obce a  v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách  č. 
583/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov tieto finančné prostriedky boli v roku 2011 
poukázané na účet mesta na využitie na určený účel.  
 
 
 
4.1.3 Školstvo 
 
Vzhľadom k tomu, že k 31.12.2010 podiel skutočných výdavkov školstva z bežných  
a kapitálových výdavkov mesta a mestom riadených rozpočtových organizácií činil 42,19% 
a v záujme oboznámenia s činnosťou, výsledkami a životom týchto zariadení (3 ZŠ,  ŠK, ŠJ, 
8 MŠ, CVČ, ZUŠ) uvádzame nasledovné podrobné informácie: 
Základná škola M. Bela s VJS,  Základná škola M.Korvína s VJM, a Základná umelecká škola 
Š.N.Šamorínskeho majú právnu subjektivitu a patria tým do konsolidačného celku mesta 
Šamorín. Podrobnejšie informácie sú v časti – 4.2 Rozpočtové organizácie mesta 
 
 

 
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

 Riaditeľ školy: Mgr. Valéria Horváth Bögi  
 Adresa: Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu,
 Kontakt: tel.: 031/562 22 34 
  e-mail: zakladnk@stonline.sk 
  
 Počet žiakov bolo 37. 
 Súčasťou školy je školský klub s 2 oddeleniami. 

Škola má hlavnú budovu, v ktorej sú 4 triedy na I. stupni. V triedach sa nachádza školská 
knižnica a  výpočtová technika. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 5 
pedagogickými zamestnancami a 2 nepedagogickými zamestnancami.  
Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I . V rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa žiaci zúčastnili na rôznych súťažiach ako Pytagoriáda, Matematická olympiáda, 
Poznaj slovenskú reč, Ľudová pieseň, Recitačná súťaž, Výtvarná výchova, divadelná súťaž, 
v škole v prírode, na návšteve Slovenského národného múzea, na 6 exkurziách 
a vzdelávacích výletoch, na 3 výchovných koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. Deň 
Matiek, Úcta k starším, Deň učiteľov, Európsky deň rodičov, Medzinárodný deň zdravia, 
Mikuláš medzi deťmi, Vianočná hviezdička, na bicykli bezpečne,... atď.. Žiaci pracovali v 4 
záujmových krúžkoch. 

Škola sa zapojila do projektov, Deň narcisov, Deň Zeme. 
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  Školstvo - Originálne kompetencie 
  
Materské školy a jedálne 
 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
 Riaditeľ školy: Gabriela Bankóová  
 Adresa: Školská 997/14, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 23 35 
  e-mail: msskolskamad@gtsmail.sk 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. V rámci rekonštrukcie sú na budove  
vymenené všetky okná na plastové. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 4 
pedagogickými zamestnancami a 1 nepedagogickým zamestnancom. V roku 2010 bolo 40 detí. 

Zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. jesenná vychádzka so zameraním na ochranu prírody, 
stretnutie s Mikulášom, vianočná besiedka, karneval, návšteva knižnice, ZŠ, vlastivedného domu, 
synagógy, žrebčinca, Deň matiek, oslava MDD, atď... Spolupráca s rodičmi a so základnou školou 
je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila d o projektu školské ovocie. 
 
 

Materská škola  
 Riaditeľ školy: Eva Feketeová  
 Adresa: Školská 997/14, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 23 35 
  e-mail: msskolskaslov@gtsmail.sk 

 MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. V rámci 
rekonštrukcie sú na budove  vymenené všetky okná na plastové. Výchovno-vzdelávací proces je 
zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami a 2 nepedagogickými zamestnancami. V roku 2010 
bolo 71 detí. 
Zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. jesenná vychádzka so zameraním na ochranu prírody, 
stretnutie s Mikulášom, vianočná besiedka, karneval, návšteva knižnice, ZŠ, vlastivedného domu, 
synagógy, žrebčinca, Deň matiek, oslava MDD, atď... Spolupráca s rodičmi a so základnou školou 
je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila do projektu školské ovocie. 

  
 
Materská škola - Óvoda 
 Riaditeľ školy: Viera Stanová  
 Adresa: Ulica Márie 682/3, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 20 18 
  e-mail: msulicamarie@gtsmail.sk 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. V rámci 
rekonštrukcie sú na budove  vymenené niektoré okná na plastové. Výchovno-vzdelávací proces je 
zabezpečený 4 pedagogickými zamestnancami a 3 nepedagogickými zamestnancami. V roku 
2010 bolo 48 detí. 

Zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Krúžkovou činnosťou prebiehala výuka 
anglického jazyka. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. 
výstava jesenných prác, Mikulášska oslava, posedenie pri vianočnom stromčeku, oslava Dňa 
matiek, návšteva umeleckej výstavy, atď... MŠ má environmentálne zameranie, v rámci ktorého sú 
deti vedené ekologicky myslieť a konať. Každoročne sa uskutočňuje plavecký kurz. Spolupráca 
s rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila d o projektu školské ovocie. 
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Materská škola - Óvoda 
 Riaditeľ školy: Mária Almásiová  
 Adresa: Veterná 496/21, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 32 08 
  e-mail: msveterna@gtsmail.sk 
 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Budova 
je vo veľmi zlom stave. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 6 pedagogickými 
zamestnancami a 6 nepedagogickými zamestnancami. V roku 2010 bolo 70 detí. 

Zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Deti pracujú v 7 krúžkoch. V rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. jesenné tvorivé dielne, súťaž 
v zhotovovaní šarkanov, deň zdravej výživy, športové dopoludnie, zimné tvorivé dielne, 
posedenie pod jedličkou, návšteva mestskej knižnice, fašiangy, Deň Zeme, deň matiek, MDD, 
atď... MŠ Spolupráca s rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila 
do projektu školské ovocie. 

  
 
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
 Riaditeľ školy: Iveta Bernáthová  
 Adresa: Poľovnícka 1115/5, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 37 68 
  e-mail: mspolovnicka@gtsmail.sk 
 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. 
Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami a 6 
nepedagogickými zamestnancami. V roku 2010 bolo 63 detí. 

Zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. jesenný športový deň, korčuľovanie, tekvicová 
slávnosť, oslava Mikuláša, vianočné tvorivé dielne, maškarný ples, športový deň, zimná 
olympiáda, návšteva požiarnikov, veľkonočné vajíčko, tvorivé hry, deň čistoty, MDD,  atď... má 
zameranie na športovú výchovu. Každoročne sa uskutočňuje plavecký kurz. Spolupráca s rodičmi 
a so základnou školou je na dobrej úrovni.  

  
 
Materská škola - Óvoda 
 Riaditeľ školy: Františka Valacsayová  
 Adresa: Dunajská 1061/33, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 38 80 
  e-mail: msdunajska@gtsmail.sk 
 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Na 
budove  sa uskutočnila úplná vonkajšia rekonštrukcia, výmena všetkých okien na plastové 
vrátane tepelnej izolácie. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 8 pedagogickými 
zamestnancami a 6 nepedagogickými zamestnancami. V roku 2010 bolo 94 detí. 

Zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Deti pracujú v 10 krúžkoch. V rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. besiedky, exkurzie, karneval, 
tvorivé dielne, jesenné environmentálne hry, týždeň tekvice, výtvarné súťaže pre detí, Deň vtákov, 
Deň otcov – varenie guláša a hry otcov a detí, stretnutia s umením a hudbou, oslava MDD, atď... 
Každoročne sa uskutočňuje plavecký kurz. Spolupráca s rodičmi a so základnou školou je na 
dobrej úrovni. MŠ sa zapojila d o projektu školské ovocie. 
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Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
 Riaditeľ školy: Erzsébet Mezei  
 Adresa: Prvá ulica 108/63, Šamorín-Mliečno 
 Kontakt: tel.: 031/562 23 35 
  e-mail: msmlieco@gtsmail.sk 

 
MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. 
Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 2 pedagogickými zamestnancami a 3 
nepedagogickými zamestnancami. V roku 2010 bolo 20 detí. 

Zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. jesenná vychádzka so zameraním na ochranu prírody, 
stretnutie s Mikulášom, vianočná besiedka, karneval, návšteva knižnice, ZŠ, vlastivedného domu, 
synagógy, žrebčinca, Deň matiek, oslava MDD, atď... Spolupráca s rodičmi a so základnou školou 
je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila d o projektu školské ovocie. 

  
 
Materská škola  
 Riaditeľ školy: Zuzana Minarechová  
 Adresa: Gazdovský rad 41/37, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 34 90 
  e-mail: msgazdovsky@gtsmail.sk 

 
MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. 
Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami a 6 
nepedagogickými zamestnancami. V roku 2010 bolo 60 detí. 

Zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. tvorivé dielne, cvičenia rodičov s deťmi, Mikulášska 
besiedka, vianočné posedenie, fašiangový karneval, Deň matiek, oslava MDD, atď... Spolupráca 
s rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila do projektu školské ovocie. 
 

 
 
Centrum voľného času - Szabadidőközpont 
 Riaditeľ školy: Mgr. Mária Buzalková  
 Adresa: Gazdovský rad 41/37A, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/552 78 21 
  e-mail: buzalkova.m@zoznam.sk 
 
 Počet žiakov bolo 354. 

Centrum voľného času sa nachádza v budove materskej školy s 10 miestnosťami 
a zabezpečuje pre detí účasť v 43 záujmových útvaroch. V budove centra je aj trieda 
výpočtovej techniky. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 5 stálymi pedagogickými 
zamestnancami, 11 externými pracovníkmi a 1 nepedagogickým zamestnancom. Bezplatne 
viedol skupinu futbalového krúžku pán Lengyel a krúžok virtuálneho lietania pán Csánó. 
Efektívne je využitá klubovňa cez školský rok a cez letné prázdniny. 
Centrum sa prezentovalo na verejnosti jednorazovými, pravidelne sa opakujúcimi 
podujatiami a hlavne prostredníctvom záujmovej činnosti. Ďalšie aktivity centra napr. 
príprava a púšťanie šarkanov, zber rastlín na sušenie, príprava adventných vencov, príprava 
vianočných darčekov pre deti z liečebného ústavu, maškarný ples, príprava medovníkov 
a kraslíc na Veľkú noc, turistické výlety, exkurzie, bábkový tábor pre deti at´d. 
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4.1.4 Šport 
 
Mesto Šamorín zabezpečuje prevádzku 5 športových zariadení, ktoré sú : 

a) futbalový štadión ŠTK v Pomlé 
b) tenisový areál v Pomlé 
c) montovaná telocvičňa T-18 s pádlovňou 
d) šermiarsky pavilón pri T-18 
e) futbalový areál  v Mliečne  

V zmysle uznesenia MsZ v Šamoríne boli prerozdelené transfery pre športové a mládežnícke 
organizácie na rok 2010. 42 008.-€  sme  zaslali na účet  športových klubov /8/,  a ďalších 7 600.-€ 
pre mládežnícke organizácie /12/.   
Účelová dotácia v hodnote 19 916 € bola poskytnutá na úhradu režijných nákladov /kúrenie + TÚV  
v T-18/  a ďalších 2000 € zo sponzoringu ZsE  pre FC ŠTK Šamorín.   
Dňa  11.3.2010  v rámci slávnostného galaprogramu boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín /37 
športovcov/  za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté  v roku 2009, na organizačné práce 
tohto podujatia sme použili 768.-€.  S radosťou môžeme skonštatovať, že z roka na rok je viac 
mladých nádejných športovcov, ktorý sú zapojený do organizovaného športového života mesta 
Šamorín.   

Prvý zaznamenaný futbalový zápas bol v 
Šamoríne odohratý v roku 1912.  
Šamorínsky telovýchovný klub (ŠTK) je jedným z 
najstarších športových organizácií na Žitnom ostrove, 
ktorý bol založený v roku 1914 s futbalovými, 
šermiarskymi a zápasníckymi sekciami. V 30-tych 
rokoch 20. storočia bol najobľúbenejším športom 
tenis. V 50-tych rokoch fungovalo v meste už 
niekoľko ďalších športových klubov - sekcií. Jedným 
z dodnes najznámejších je miestny Kajak Canoe 
klub, ktorý bol založený profesorom Istvánom 
Székelyom. Jeho športovci – medzi nimi Felix Masár 
a Csaba Orosz - sa zúčastnili viacerých olympiád a 
majstrovstiev sveta. Známy šamorínsky šermiarsky 
klub bol založený trénerom Oszkárom Forgácsom v 
roku 1962. Tento klub za posledné dekády vychoval 
niekoľkých slovenských a československých 
šampiónov. V prvej polovici 80-tych rokov bol 
Šamorín preslávený ako centrum basketbalu. Miestne 
basketbalové družstvá žien bývali reprezentantmi I. 
ligy. V 70-tych rokoch 20. storočia boli dostihové 
preteky v Šamoríne mimoriadne obľúbené a 
priťahovali do mesta veľa divákov a návštevníkov. 

Úspechy dosahovala aj mladšia generácia, bez toho 
aby sme mohli v tomto materiáli vymenovať 
každého, na ktoré je mesto právom hrdé 
poznamenávame však, že v roku 2011 sa stali 
majstrami Slovenska v basketbale aj juniorky aj 
mladšie žiačky, vynikajúce výsledky dosahovali 
zápasníci, tenisti, kajakári a ďalší. 
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Športové kluby v meste: 
Kajak Canoe klub Šamorín, Veterná 18, 931 01 Šamorín  
Šamorínsky Basketbalový Klub, Veterná 18, 931 01 Šamorín 
FC  ŠTK 1914 Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 
FC Gold Ball Samaria, Nová 2/A, 931 01 Šamorín  
Klub šermu Šamorín,  Veterná 18, 931 01 Šamorín 
Zápasnícky Klub Gladiátor, Krajná ul. 72/4, 931 01 Šamorín – Mliečno  
Tenisový Klub ŠTK Šamorín , Hlavná 8, 931 01 Šamorín  
F.K. Šamorín, Cintorínska 567/24, 931 01 Šamorín 
Stolnotenisový klub   Šamorín, Hlavná 72, 931 01 Šamorín 
KYOKUSHIN KARATE KLUB Šamorín, Priemyselná 27, 931 01 Šamorín 
TJ Družstevník Mliečno, 931 01 Šamorín - Mliečno 

 
4.1.5 Sociálne veci  
Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, 

stravovania, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, ťažko zdravotne postihnutých 
občanov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. 
     Predstavuje činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú 
poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, ktorých príjem je na hranici životného minima 
a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky. 
    Zabezpečuje poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti pre seniorov v meste, 
zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov 
(ZPS) a v strediskách. 
    Financujú sa výdavky ZPS - Šamorín poskytované z dotácie ŠR, z vlastných príjmov ZPS 
a z dotácie mesta. 
   Činnosť opatrovateľská služba – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP 
občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu 
zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri 
nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri presune z a na 
invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pre podávaní jedla a pri pití, dohľad pri 
nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pri zabezpečení kontaktu so 
spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, 
vychádzky.  
 

4.1.6 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo 
Rozvojový program ochrany životného prostredia je rozdelený do dvoch samostatných 

programov, ktoré definujú komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mesta v tejto oblasti. 
 a) Prostredie pre život 

Predstavuje v sebe aktivity, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné 
prostredie a vytvárať vhodné podmienky pre život občanov. Zahŕňa v sebe aj zabezpečenie 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ako aj ochranu ovzdušia 
a vôd.V rámci tohto programu nemalé financie sú vynaložené na údržbu verejnej zelene 
a verejných priestranstiev, detských ihrísk, cintorínov, ako i na pravidelnú celoplošnú deratizáciu  
mesta. Tak ako v minulých rokoch aj v roku 2010 sme investovali do rekonštrukcii parkových 
lavíc na sídliskách a vo verejných parkoch. Problematika znečisťovania verejných priestranstiev 
psími výkalmi zatiaľ bola riešená rozdávaním sáčkov na psie exkrementy. Nakoľko táto metóda 
nie je celkom postačujúca, mesto plánuje  vyčleniť lokality na venčenie psov na sídliskách 
a okolo týchto zariadení umiestniť odpadové nádoby špeciálne na likvidáciu psích výkalov.   
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b) Odpadové hospodárstvo 
Program zahŕňa všetky činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi 

odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie 
na skládke a separovanie komunálneho odpadu.  
Z tohto programu sa financuje aj udržiavanie a čistenie kanalizačných potrubí pre bezproblémový 
odtok dažďových vôd.  

Pozitívne možno hodnotiť mestom prevádzkovaný zberný dvor, ktorý slúži výlučne pre 
občanov mesta a kde bezodplatne môžu uložiť odpady rôzneho druhu: papier, plasty, sklo, 
drobný stavebný odpad, objemný odpad, vyradené elektrospotrebiče, akumulátory, opotrebované 
pneumatiky, použité rastlinné oleje a tuky, biologicky rozložiteľný odpad a iný rastlinný odpad.  
Od roku 2009 prebieha postupné obnovenie resp. vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť 
na sídliskách. V roku 2010 bolo dokončených a uvedených do prevádzky na 11-ich miestach 
nové kontajnerové stanovisko. 

V rámci tohto programu sa mesto zapojilo v rokoch 2009-2010  do medzinárodného 
projektu „Spoločné odstránenie odpadov v obciach Horného Szigetközu a v meste Šamorín“ 
vďaka ktorému boli likvidované „posledné“ čierne skládky v našom katastri. Celkovo bol 
pozbieraný a uložený na skládku v Čukárskej Pake 519,55 t odpadu rôzneho druhu.  
 

4.1.7 Bezpečnosť 
Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste 

Šamorín. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, 
spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, 
životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Program zahŕňa aj 
činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany. 

Zahŕňa v sebe: Verejný poriadok zabezpečené Mestskou políciou (MsP), Ochrana pred 
požiarmi (dva dobrovoľné hasičské zbory: Šamorín, Mliečno) a Civilnú ochranu.  
V záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov bol vybudovaný kamerový systém mesta, ktorý bude 
rozširovaný priebežne. V roku 2010 sa začala  rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a hasičskej 
stanice v Šamoríne, ktorý je financovaný jednak z prostriedkov eurofondov a z vlastných 
zdrojov. 
 

4.1.8 Výstavba 
    Zahŕňa v sebe riešenie bytovej problematiky – výstavbu nájomných bytov a bytov s nižším 
štandardom. Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov smerom k ŠFRB a pre banky. Obdobne sa 
zaoberá s rekonštrukciou a obnovou mestských budov a pamiatkových hodnôt.  V roku 2010 
najvýznamnejšie akcie boli: 

- rekonštrukcia Koruny 
- Prestavba a prístavba Amfiteátra Pomlé 
- oprava Polikliniky 
- rekonštrukcia MŠ Dunajská 
- vybudovanie IS Kráľovianky 
- vybudovanie chodníkov a parkovísk a odstavných plôch, rekonštrukcia ulíc  
- vybudovanie osvetlenia viacúčelového ihriska 
Zabezpečené boli finančné prostriedky na kúpu a prenájom pozemkov, majetkoprávnych 
vysporiadaní, geodetické zameria a prípravu projektov. 

    Mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, ich opravy 
a rekonštrukcie, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci programu je 
zabezpečené aj prevádzkovanie, údržba verejného osvetlenia a semaforov. 
 



 15

 
4.2.  Rozpočtové organizácie založené mestom Šamorín k 31.12.2010, ktoré sú 
dcérskymi spoločnosťami mesta a patria do konsolidačného celku: 

Názov 
rozpočtovej 
organizácie 

Sídlo 
rozpočtovej 
organizácie 

IČO  
Štatutár 

4.2.1 ZŠ Mateja Bela Kláštorná 4, Šamorín 36086568 Mgr. Vajasová Magdaléna 
riaditeľka školy 

4.2.2  
ZŠ M.Korvína s VJM 

Rybárska ul.,Šamorín 35081001 RNDr. Bugár Gabriella 
riaditeľka školy 

4.2.3 Základná 
umelecká škola 
Š.N.Šamorínskeho 

Parková 4, Šamorín 37847479 PaedDr. Szűcsová Irena 
riaditeľka školy 

4.2.4 Mestská 
knižnica Zs.Zalabaiho 

Parková 4, Šamorín 37992228 Tóth Károly 
riaditeľ 

4.2.5 Zariadenie pre 
seniorov (DD) 

Vŕbová 2, Šamorín 00655724 Mgr. Bodóová Anna 
riaditeľka 

4.2.6 Mestské 
kultúrne stredisko 

Veterná, Šamorín 00059323 Domsitz Tibor 
riaditeľ 

 
 
4.2.1 Základná škola Mateja Bela s vyučovacím jazykom slovenským Šamorín 
 Riaditeľ školy: Mgr. Magdaléna Vajasová 
 IĆO:   36086568  
 Adresa: Kláštorná 995/4, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 21 98 
  http://www.zsklasam.sk 
 Počet žiakov bolo 841. 

 Súčasťou školy je školská jedáleň s počtom stravníkov 469   a školský klub s 10 
oddeleniami. 
Škola má hlavnú budovu, prístavbu a dva baraky, v ktorých je 17 tried na I. stupni, 22 tried 
na II. stupni a 10 tried pre školský klub. Jedna trieda pracuje s rozšíreným vyučovaním 
športovej prípravy a jedna trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. V budove 
školy sa nachádza veľká a malá telocvičňa, školská knižnica a tri triedy výpočtovej techniky. 
Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 65 pedagogickými zamestnancami a 20 
nepedagogickými zamestnancami.  
Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a II. V rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 7 olympiádach, na 23 matematických, 
výtvarných, športových a medzinárodných súťažiach, na plaveckom a lyžiarskom výcviku, 
v škole v prírode, na návšteve Slovenského národného múzea, na 11 exkurziách 
a vzdelávacích výletoch, na 6 výchovných koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. zber 
papiera, batérií, protidrogové prednášky, týždeň knižníc, Mikuláš pre žiakov I. stupňa, deň 
otvorených dverí pre predškolákov, rodičov, výstavu kníh s predajom, literárne a rozhlasové 
relácie, atď. Škola  zabezpečila vydanie školského časopisu 

 Školáčik a prezentuje sa vlastnou webovou stránkou. Žiaci pracovali v 22 záujmových 
krúžkoch. 
Škola sa zapojila do 21 projektov napr. Adamko hravo-zdravo, Zdravá škola, Pasovanie 
prvákov, Liga proti rakovine, Moje mesto -6.ročník, Deň Zeme, Detský čin roka, Svetový deň 
zdravej výživy, Deň matiek, ... Na škole pracuje žiacky parlament. 
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4.2.2 Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským 

Šamorín – Corvin Mátyás Somorjai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
  
Riaditeľ školy:RNDr. Gabriella Bugár  
IČO:        35081001 
Adresa:Rybárska 1093/2, Šamorín, 
Somorja, Halász utca 1093/2 
Kontakt:  tel.: 031/562 22 70 
http://www.zscorvin.sk 
 Počet žiakov bolo 475. 
 Súčasťou školy je školská jedáleň s počtom stravníkov 399 a školský klub so 6 oddeleniami. 

Škola má hlavnú budovu, v ktorej je 9 tried na I. stupni, 11 tried na II. stupni a 6 tried pre 
školský klub. Jedna trieda pracuje s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka a jedna trieda 
s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. V budove školy sa nachádza veľká a malá 
telocvičňa, školská knižnica a okrem triedy výpočtovej techniky aj jazykové laboratórium. 
Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 33 pedagogickými zamestnancami a 18 
nepedagogickými zamestnancami.  
Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a II. V rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 3 olympiádach, na 16 matematických, 
výtvarných, športových a medzinárodných súťažiach, na plaveckom a lyžiarskom výcviku, 
v škole v prírode, na návšteve Slovenského národného múzea, na 6 exkurziách 
a vzdelávacích výletoch, na 6 výchovných koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. 
bábkové divadlo, kurz spoločenského tanca, zber papiera, protidrogové prednášky, Deň 
Matiek, environmentálny program „Studňa Európy“, deň otvorených dverí, výstava kníh 
s predajom, rozhlasové relácie, stretnutia so spisovateľmi,... atď. Škola  zabezpečila vydanie 
školského časopisu Tollforgató a prezentuje sa vlastnou webovou stránkou. Žiaci pracovali 
v 13 záujmových krúžkoch. 

Škola sa zapojila do 5 projektov za čisté mesto Šamorín, Deň narcisov, Deň Zeme, Dobrý 
anjel, Moja rodina. Na škole pracuje od roku 1999 nadácia Fond Podpory-Támaszalap, ktorej 
účelom je podpora žiakov základnej školy, respektíve žiakov, ktorí boli žiakmi tejto školy 
a hlásia sa na stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium. 
 

 
4.2.3 Základná umelecká škola Štefana 

Németha-Šamorínskeho Németh 
Šamorínsky István Művészeti Alapiskola,  

 
 Riaditeľ školy: PaedDr. Irena Szűcsová  
 IČO: 37847479 
 Adresa: Parková 49/4, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 23 37 
  http://www.zussamorin.sk 
 
 Počet žiakov bolo 551. 

Škola má právnu subjektivitu a je dcérskou spoločnosťou mesta Šamorín. Hlavnú budovu, 
v ktorých študuje 285 žiakov v hudobnom, 170 žiakov v vo výtvarnom  a 96 žiakov 
v tanečnom odbore. V budove školy sa nachádza aj trieda výpočtovej techniky a veľká 
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koncertná sála. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 34 pedagogickými 
zamestnancami a 5 nepedagogickými zamestnancami.  
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 8 interných, 8 verejných, 4 
výchovných, 2 absolventských koncertoch, na viacerých medzinárodných a celoslovenských 
súťažiach. Ďalšie aktivity školy boli napr. vystúpenie žiakov na 40 rôznych podujatiach, 
účasť školy kultúrnymi programami na výročných schôdzach SČK, na vyhodnotení 
„Športovec roka“, na slávnosti „Deň Šamorína“. Škola sa prezentuje vlastnou webovou 
stránkou. 

 Škola je zapojená do  projektu Projekt Hainburg – Šamorín 2012 a spolupracovala 
s umeleckými školami z Komárna, Győru, Mosonmagyaróváru, Hainburgu, Wiselburgu, s At 
Home Galery, s Mestským kultúrnym strediskom. 

 
 
4.2.4 Mestská knižnica Zs.Zalabaiho Šamorín 
 Sídlo: Parková ul.4, 931 01 Šamorín 
 IČO: 37992228 
 Štatutár: Tóth Károly, riaditeľ 
 
Mestská knižnica je rozpočtovou organizáciou založená mestom 
Šamorín, má právnu subjektivitu a patrí do konsolidačného 
celku. Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica 
poskytuje svojim používateľom  tieto služby: kopírovacie služby, 
internetové služby,  tlačenie elektronických dokumentov, rešeršovanie a medziknižničnú 
výpožičnú službu. 
 
Knižnica pripravila 65 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2 614 návštevníkov. 
Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo 43 podujatí pre deti a 22 podujatí pre dospelých. 
– pripravila 7 výstav knižných noviniek – Nové knihy 3; Najkrajšie detské knihy; Nové 
mládežnícke knihy; Nové bestsellery 2x; a výstava obrázkov Rozálie Móricz –Szabados a 
Štefánie Kecskeméthyovej;  výstava fotografií Zoltána Vargu 
– zorganizovala 24 hodín informačnej výchovy s cieľom posilniť základnú informačnú 
gramotnosť u detí predškolského a mladšieho školského veku. Hodiny informačnej výchovy 
prebiehali v knižnici a zúčastnilo sa ich 751 detí. 
– 16. marca 2010 sa uskutočnil 2. ročník pátrania po knihách Pavla Dobšinského. Podujatie sa 
uskutočnilo z príležitosti Dňa ľudovej rozprávky, ktorý si v tento deň pripomíname. Do hľadania 
sa zapojili žiaci Základnej školy Mateja Bela. 
 – Deň detí oslávili veľkolepým juniálesom na dvore Mestského vlastivedného domu, hosťom 
bola spevácka skupina Kicsi Hang – zúčastnilo sa viac ako 200 detí ZŠ Mateja Corvina, MŠ 
mesta Šamorín, ZŠ a MŠ Mliečno – sponzorom tejto udalosti bol obchodný dom Billa 
– na Advent vystúpil bábkarský súbor ZŠ Mateja Corvina s prekrásnymi koledami a s 
Betlehemskými hrami pre deti z materských škôl mesta 
– uskutočnila sa aj jarná, veľkonočná, letná, jesenná a vianočná tvorivá dielňa, v ktorej  deti zo 
ZŠ a MŠ  vyrábali rôzne predmety a ozdoby.  
Knižnica aj počas prázdnin organizuje rôzne podujatia. Cez jarné prázdniny boli pre deti 
pripravené rozprávkové dopoludnia a tvorivé dielne, a cez letné prázdniny knižnica bola otvorená 
nepretržite každý deň s rôznymi programami a s internetom.  
Kultúrno-výchovné podujatia boli zamerané na podporu čítania a pestovania čitateľských 
návykov najmä u detí a mládeže. Tak, ako po iné roky, spolupracovala najmä so základnými 
a materskými školami. 
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4.2.5 Zariadenie pre seniorov (Domov 

dôchodcov)  
 Sídlo: Vŕbová ul.2, 931 01 Šamorín 
 IČO: 0065 57 24 
 Štatutár: Mgr. Bodóová Anna, riaditeľka  
 
Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia 
s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je 
Mesto Šamorín a tým patrí tiež do konsolidačného 
celku. V zariadení sa poskytuje sociálna služba 
celoročne podľa Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Šamorín č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto 
služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v znení neskorších predpisov.     V súčasnosti v ZpS je 
umiestnených 35 klientov, z toho 4 ležiaci. Nepretržitá prevádzka je zabezpečená 19 
zamestnancami. Zariadenie zabezpečuje aj stravovanie – obedy – pre dôchodcov v Šamoríne. 
     V  zariadení sa poskytuje ubytovanie  / v dvoj-, troj-, štvor- a päťlôžkových izbách/, 
stravovanie  v spoločnej jedálni a pre ležiacich na izbách, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba 
bielizne a šatstva. Lekárska starostlivosť je zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou, 
ktorá každý utorok ordinuje priamo v budove zariadenia. Pre našich klientov tiež zabezpečujeme 
záujmovú činnosť, kultúrne programy ale aj účasť na bohoslužbách. Účasť klientov na týchto 
aktivitách prispeje k zlepšeniu ich životnej úrovne ale aj duševného stavu a k obohateniu 
všedných dní. Kultúrne programy sa uskutočnili vo forme predstavenia žiakov miestnej 
umeleckej školy a základnej školy. Život klientov obohatili aj príslušníci miestneho požiarneho 
zboru /dobrovoľníci/ svojou návštevou na Mikuláša ale aj na Vianoce. Pred vianočnými 
sviatkami navštívili tiež veriaci z evanjelickej farnosti. Na posedení v slávnostnej atmosfére sa 
zúčastnili aj  primátor mesta Šamorín, pán Bárdos s  ďalšími zamestnancami mestského úradu 
a našim klientom odovzdali vianočné darčeky mesta. Po dlhých rokoch sa uskutočnila aj 
katolícka omša v kaplnke, ktorá je súčasťou budovy zariadenia. 
     ZpS je právnickou osobou, na hospodárenie ktorej sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona  
č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Zariadenie pre seniorov na rok 2010 malo schválený rozpočet vo 
výške 223 855,- €.   
 
 
4.2.6 Mestské kultúrne stredisko Šamorín 
 Sídlo: Veterná ul. 8, 931 01 Šamorín 
 IČO:  00 059 323 
 Štatutár: Domsitz Tibor, riaditeľ  
 www.mskssamorin.sk 
 
 
Mestské kultúrne stredisko má tiež právnu 
subjektivitu a patrí do konsolidačného celku. 
Budova MsKS sa nachádza v centre mesta, očakáva 
návštevníkov pestrým kultúrnym programom. 
    V divadelnej sále Kultúrneho strediska sa 
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pravidelne organizujú divadelné predstavenia, koncerty popredných skupín a spevákov našej aj 
maďarskej hudobnej scény, výchovné koncerty, detské a mládežnícke predstavenia pre žiakov 
materských, základných a stredných škôl mesta a okolia ako aj rôzne kultúrne a spoločenské 
akcie, výročné členské schôdze spoločenských organizácií a Občianskych združení sídliacich v 
meste a v okolí. 
V nedávno zmodernizovanej výstavnej sieni Istvána Tallósa Prochászku, sa pravidelne 
predstavujú významní profesionálni umelci regiónu, pričom možnosť prezentácie svojej tvorby 
dostávajú aj amatéri. V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa organizujú aj rôzne 
prednášky a školenia, semináre a festivaly. Medzi najznámejšie patrí ezoterický festyval "DYCH 
ZEME", ktorý sa už roky teší veľkému záujmu obyvateľstva mesta a okolia. 
 
V mestskom kultúrnom stredisku pracujú aj amatérske súbory - Destský folklórny súbor 
PRVOSIENKA, detské ľudovoumelecké súbory KISS CSALI a NAGY CSALI ako aj 
ľudovoumelecký súbor CSALLÓ, hudobné skupiny KONFLIKT, RÓMEó VÉRZIK, DEJA VU. 
Veľkému záujmu sa tiešia krúžky Jógy a intímneho cvičenia Kryston, vedené v slovenskom i 
maďarskom jazyku, kurzy moderného tanca HIP HOP a pod. 
 
 
 
4.3 Obchodné spoločnosti, ktoré sú tiež dcérskymi spoločnosťami 
mesta a patria do konsolidačného celku: 
 
 
4.3.1 Názov:   AREA ŠAMORÍN s.r.o. 
 
Sídlo:    Bratislavská 88, 931 01 Šamorín 
IČO:    36228290 
Šatutárny orgán: Nagy Jozef – konateľ (od 10.6.1998) 
 
Dozorný orgán: Ing. Kovács Ladislav – predseda dozornej rady  

Faragó Zoltán člen, Pethő František člen,  
Ing. Tóth Imrich, PhDr. Végh László 

 
Dátum založenia: 11.5.1998 
Dátum vzniku: 10.6.1998 
 
Výška poddielu: 6.639 € - 100% 
 
Opis hospodárskej činnosti: úprava, obnova ošetrenie verejnej zelene, čistenie, oprava a údržba 
miestnych komunikácií, pohrebníctvo, správa prenajatého majetku Mesta Šamorín. 
 
Počet zamestnancov:      42 z toho riadiacich 5 
Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12.2010    19.877 € 
Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2010     58.543 € 
Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2010     59.704 € 
Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov k 31.12.2010  430.493 € 
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4.3.2 Názov:   MPBH ŠAMORÍN s.r.o. 
 
Sídlo:    Školská 37, 931 01 Šamorín 
IČO:    36261611 
Šatutárny orgán: Ondrej Szitás – konateľ (od r. 2004) 
 
Dozorný orgán: Ágnes Óváry  – predseda dozornej rady  

Doc. Ing. Pavel Élesztős, CSc., Robert Keresztes,  
Eva Kissová, Vojtech Kovács 
 

Dátum založenia: 24.5.2004   
Dátum vzniku: 1.7.2004 
Výška poddielu: 33.194 € - 100% 
 
Opis hospodárskej činnosti: výroba a dodávka tepla a TÚV, správa prenajatého majetku Mesta 
Šamorín 
Počet zamestnancov:      22 z toho riadiacich 4 
Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12.2010       33.155 € 
Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2010      342.143 € 
Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2010    4.187.655 € 
Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov k 31.12.2010  1.118.531 € 
 
 
5. Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2010: 
 
5.1. Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ) 
Celkový stav majetku mesta (KÚZ): 28.384.102,- € 
  Z toho krytý vlastným imaním 18.201.588,- € 
  Záväzky vo výške  7. 539.905,- € 
  Časové rozlíšenie  2.642.609,- € 
 
   bežné účt.obd.  predchádzajúce

          2010         roky 
Výsledok hospodárenia (KÚZ) – strata    -575.521,- €  +18.471.331,-€ 
                (- strata,   + zisk) 
Z toho HV - mesto a mestom riad. RO    -630.553,- €  +18.206.796,- € 

Schválené plenárne zasadnutím MsZ  
dňa 17.3.2011 pod číslom 3/2001/XI. 
  HV obchodných spoločností: 
  MPBH Šamorín s.r.o.     +35.155,- €     +108.666,- € 
Schválené valnou hromadou spoločnosti 
dňa 28.4.2011 pod č. 3/28.4./2011  
  AREA Šamorín s.r.o     +19.877,- €     +155.869,- € 
Schválené valnou hromadou spoločnosti 
dňa  1.4.2011 pod č. 2/1.4/2011 

 
Stratu mesta a mestom riadených RO spôsobilo v prvom rade odpisy, ktoré nie sú kryté 

vlastnými zdrojmi ani zdrojmi zo štátneho rozpočtu. Ďalším dôvodom vysokej straty je 
pretrvávajúca finančná kríza. Zo štátneho rozpočtu  mesto dostalo prídeli za posledné 3 roky: 
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Z grafického znázornenia vyplýva, že 

v roku 2010 štátom poskytnuté 
prostriedky boli výrazne nižšie, ako 
v predchádzajúcich rokoch.  

 
V roku 2008 3.303 tis. € 
V roku 2009   3.338 tis. € 
V roku 2010   2.703 tis. € 
 
Je to medziročné zníženie o 635 tisíc 
eur. (skoro rovnaká suma výšky straty). 
 
 
 
 
5.2 Výsledky riadnej účtovnej závierky  za mesto a mestom riadené 

rozpočtové organizácie boli schválené bez výhrad na zasadnutí MsZ Šamoríne, dňa 
17.3.2011 pod číslom 3/2001/XI. nasledovne: 

1. Záverečný účet mesta a mestom riadených rozpočtových organizácií (RO) a 
účtovnú závierku mesta a mestom riadených RO sumárne za rok 2010 (podľa prílohy 
č.1) v tom: 

a. celkový stav majetku mesta 24.236.309,- € 
z toho krytý vlastným imaním vo výške   17.576.243,-€ 
záväzky vo výške       4.022.428,-€ 
časové rozlíšenie       2.637.638,-€ 
b. a výsledok rozpočtového hospodárenia spolu vo výške 
 -1.010.414,80 € 
(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel medzi rozpočtovými 
príjmami a výdavkami kladný a to vo výške 148.574,82 €, ktoré finančné prostriedky sú 
na bežných účtoch mesta a mestom riadených rozpočtových organizácii). 
c. v zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových            pravidlách 
rezervný fond mesta sa nedopĺňa 
d. Účtovný hospodársky výsledok sumárne (vrátane RO) v celých 
eurách (strata) vo výške:  - 630.553,- €   
z toho účtovný hospodársky výsledok mesta (bez RO)strata vo výške:  -650.008,45€ 

2.  Vysporiadanie účtovného hospodárskeho výsledku za hlavnú 
a podnikateľskú činnosť uložilo nasledovne: 

a/ Mestskému úradu vysporiadanie účtovného hospodárskeho výsledku za hlavnú 
činnosť mesta za rok 2010 (strata vo výške -748.920,15 €) a  účtovného hospodárskeho 
výsledku z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2010 (zisk vo výške 98.911,70€) 
zúčtovaním  účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
b./ zaradiť výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 148.574,82 € cez finančné 
operácie do rozpočtových príjmov v I. zmene rozpočtu na rok 2011, čím je zabezpečené 
použitie týchto prostriedkov na kapitálové výdavky. 
c./ rozpočtovým organizáciám – výsledok hospodárenia za rok 2010 zúčtovať podľa  
charakteru výsledku na účet 428. 
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1 000 000,00 €
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2 000 000,00 €
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6. Záverečný účet mesta – rok 2010 
 
 

 Záverečný účet mesta Šamorín obsahuje výsledky  hospodárenia mesta bez výsledkov 
obchodných spoločností, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov, vývoj dlhu mesta, 
výsledky inventarizácie majetku a bilanciu aktív – pasív t.j. súvahu v eurách za rok 2010, ktoré 
sú súčasťou riadnej účtovnej závierky. 

Výsledok hospodárenia v značnej miere ovplyvňuje zloženie príjmovej časti, a to: vlastné 
príjmy, ostatné príjmy, štátna dotácia a ich rozpočtované plnenie. 

Výsledok z rozpočtového hospodárenia (HV) v príjmovej časti obsahuje dotáciu na 
zabezpečenie  činnosti škôl s právnou  subjektivitou (prenesená kompetencia), dotáciu na 
matričný úrad, na stavebný úrad,  životného prostredia a čiastku na zabezpečenie činnosti 
školského úradu a domova dôchodcov.  

 
Výsledok z rozpočtového hospodárenia však neobsahuje príjmy mesta z finančných 

operácií, ktoré nesmú ovplyvniť výsledok na daný rok. Príjmy z prevodov fondov a 
hospodársky výsledok predchádzajúceho roka činí spolu 1.297.319,64 €. 

  
Vo výdavkovej časti mesta vykazujeme aj výdavky na MŠ, CVČ, ŠJ, ŠK bez právnej 

subjektivity ako aj výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ZŠ s VJS 
Kláštorná a ZŠ s VJM Rybárska, ZUŠ, Zariadenie pre seniorov (ZpS), MsKS a Knižnica Zs. 
Zalabaiho).  

 
Výsledok hospodárenia však neobsahuje výdavky mesta z finančných operácií, ktoré 

tiež nesmú ovplyvniť výsledok rozpočtového hospodárenia na daný rok. Sú to výdavky na 
splátku istiny úveru vo výške  138.330,02 €. 

 
 

Celkový výsledok hospodárenia 
 

Príjmy Výdavky Rozdiel  
6.532.984,05 € 6.810.599,73 € -277.615,68 € Bežný rozpočet 
405.299,59 € 1.138.098,71 € -732.799,12 € Kapitálový rozpočet 

6.938.283,64 € 7.948.698,44 € -1.010.414,80 € Výsledok rozp. 
hospodárenia  

1.297.319,64 € 138.330,02 € +1.158.989,62 € Finančné operácie 
8.235.603,28 € 8.087.028,46 € +148.574,82 € Spolu 

 
rozdiel medzi   
 
     príjmami                a         výdavkami                          sa rovná: 148 574,82 € 
 
z toho: Stav BÚ mestom riadených RO (školy, ZpS, MsKS, knižnica)              148 315,25 € 
Stav bežných účtov mesta spolu k 31. 12. 2010       259,57 €                            
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6.1 Rozpočet 
 
    Rozpočet mesta Šamorín na rok 2010 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 03.12.2009 
vo výške celkom 
                                                            9.743.225,- € 
z toho: 
bežné príjmy (BP)       6.909.185,-€    bežné výdavky (BV)                6.909.185,- € 
kapitálové príjmy (KP) 1.845.652,-€    kapitálové výdavky (KV)   2.750.479,- € 
finančné operácie (FO)  988.388,-€    finančné operácie (FO)        83.561,- € 
 
     Po vyhodnotení výsledkov za I. polrok 2010 bolo jasné, že pôvodne vytýčené úlohy a ciele  
nebude možné splniť dôsledkom zotrvávajúcej hospodárskej krízy. MF SR rozpísaný objem 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve podstatne znížil. Neuskutočnili sa odpredaje 
vytypovaných nehnuteľností, neobdŕžali sme požadované štátne dotácie, plánované akcie neboli 
zaradené do grantov EÚ a ďalšie negatívne vplyvy viedli k tomu, že mesto bolo nútené schváliť 
v zastupiteľstve I. zmenu rozpočtu na rok 2010 vo výške  
 
                                                           8.437.068,-€ 
z toho: 
bežné príjmy (BP)          6.473.827,- €   bežné výdavky (BV)              6.889.222,- € 
kapitálové príjmy (KP)     845.922,- €   kapitálové výdavky (KV)     1.272.642,- € 
finančné operácie (FO)  1.117.319,- €   finančné operácie (FO)       275.204,- € 
 

Z výsledkov plnenia úloh k 30.09.2010 a ich finančného dopadu jednotlivých kapitol 
vedenie mesta rozhodlo o presun prostriedkov medzi kapitolami, v rámci jednotlivých kapitol, 
ako aj o prerozdelenie očakávaných príjmov nad rámec I. zmeny. Vychádzajúc z uvedených bola 
schválená II. zmena rozpočtu mesta Šamorín na rok 2010 vo výške celkom 
 
                                                               8.458.218,-€ 
Čo je zvýšenie oproti I. zmeny o 9.619,-€. Skladba rozpočtu je nasledovná: 
bežné príjmy (BP)           6.564.977,- €          bežné výdavky (BV)               6.902.959,- € 
kapitálové príjmy (KP)        552.922,- €     kapitálové výdavky (KV)     1.280.055,- € 
finančné operácie (FO)   1.340.319,- €     finančné operácie (FO)        275.204,- € 

 
 
V zmysle § 11 ods. 4) písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a unesenia 

pléna MsZ v Šamoríne č. 7/200/VIII. Zo dňa 25.10.2007 primátor mesta príkazom č. 7/2010 zo 
dňa 22.11.2010 prikázal EO MsÚ vykonať III. zmenu rozpočtu r. 2010, a to len zmenu medzi 
položkami v programe č. 4 – Vzdelávanie, odd. 09 – školstvo, podprogram 4.1- prenesené 
kompetencie. Celková výška rozpočtu oproti II. zmeny sa nemenila, teda predstavuje čiastku 
 
                                                             8.458.218,-€ 
 
Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.12.2010 predstavuje celkom 6.810.599,- €. 
Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií bolo podľa zastupiteľstvom schválených 
akcií. Ich celková hodnota predstavuje 1.276.429,- €. 
Z hodnotenia je zrejmé, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky 
MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových 
pravidiel a nariadení MsZ. 
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Sumárny prehľad plnenia rozpočtu k 31.12.2010 je nasledovné: 

Rozpočet Schválená Skutočnosť % plnenia % plnen.
Ukazovateľ 

na rok 2010 III. zmena k 31.12.2010 k pôv. rozp. k III. zm

BEŽNÉ PRÍJMY :      6 909 185         6 564 977      6 532 984    94,56% 99,51%

BEŽNÉ VÝDAVKY      6 909 185         6 902 959      6 810 599    98,57% 98,66%
KAPIT. PRÍJMY :     1 845 652           552 922           405 300    21,96% 73,30%
KAPIT. VÝDAVKY    2 750 479         1 280 055         1 138 099   41,38% 88,91%
Výsl. rozp. hosp. -      904 827   -     1 065 115    -   1 010 414        
FIN. OPER.PRÍJEM        988 388        1 340 319       1 297 319    131,26% 96,79%
FIN.OPER.VÝDAJ          83 561           275 204          138 330    165,54% 50,26%
FIN.OPER.ROZDIEL         904 827       1 065 115        1 158 989    128,09% 108,81%

SPOLU PRÍJMY :    9 743 225       8 458 218         8 235 603    84,53% 97,37%

SPOLU VÝDAVKY   9 743 225       8 458 218         8 087 028    83,00% 95,61%

Výsl.rozp.hosp.                                                       148 575        

 
 
 
Sumárny prehľad plnenia programového rozpočtu výdavkov  k 31.12.2010: 

Rozpočet Schválená Skutočnosť Percento 
plnenia 

Percento 
plnenia 

Program 
na rok 2010 III. zmena k 31.12.2010 k pôv. roz. k III. 

zmene 
1. Plánovanie, manažment 
a kontrola             936 708          913 108          891 685   95,19% 97,65%

Plánovanie a man. - bežné              915 708          910 108          889 735  97,16% 97,76%

Plánovanie a man. – kapit.                21 000              3 000              1 950  9,29% 65,00%

2. Propagácia a marketing             387 306           542 068          532 985  137,61% 98,32%

Propagácia a market.- bežné              122 338          119 068          112 706  92,13% 94,66%

Prop. a marketing – kapitál.             264 968          423 000         420 279  158,62% 99,36%

3. Bezpečnosť             495 339         476 348           342 870   69,22% 71,98%

Bezpečnosť - bežné             282 916          272 725          260 075  91,93% 95,36%

Bezpečnosť - kapitálové             212 423          203 623            82 795  38,98% 40,66%

4. Vzdelávanie          3 287 813       3 353 749        3 335 060  101,44% 99,44%

Vzdelávanie - bežné          3 267 813       3 338 449       3 320 363  101,61% 99,46%

Vzdelávanie - kapitál               20 000           15 300            14 697  73,49% 96,06%
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Rozpočet Schválená Skutočnosť Percento 
plnenia 

Percento 
plnenia 

Program 
na rok 2010 III. zmena k 31.12.2010 k pôv. roz. k III. 

zmene 

5. Šport             150 516         140 716          141 137    93,77% 100,30%

6. Kultúra, cirkev             386 640          391 540          384 902   99,55% 98,30%

Kultúra a cirkev - bežné             341 640          340 240           333 602  97,65% 98,05%

Kultúra a cirkev - kapit                45 000           51 300           51 300  114,00% 100,00%

7. Sociálne služby              408 890         403 007           390 231   95,44% 96,83%

Sociálne služby - bežné              408 890         382 616           369 853  90,45% 96,66%

Sociálne služby - kapitálové                                      20 391           20 378      99,94%

8. Bývanie          2 073 189         852 371           702 932   33,91% 82,47%

Bývanie - bežné              131 000         104 900        107 124  81,77% 102,12%

Bývanie - kapitálové          1 858 628         472 267         457 478  24,61% 96,87%

Bývanie - finančné operácie               83 561         275 204         138 330  165,54% 50,26%

9. Komunikácie a doprava             904 314          684 614         685 987    75,86% 100,20%

Komunikácie - bežné             622 314         627 314          621 620  99,89% 99,09%

Komunikácie - kapitálové              282 000            57 300            64 367  22,83% 112,33%

10. Prostredie pre život             111 016           89 316            77 518    69,83% 86,79%

Prostredie pre život - bežné               96 016            88 316           77 518  80,73% 87,77%
Prostredie pre život - 

kapitálové               15 000             1 000   
-  0,00% 0,00%

11. Odpadové hospodárstvo             498 444         505 444          493 500    99,01% 97,64%

Odpadové hosp. - bežné             471 984          478 984          475 059  100,65% 99,18%

Odpad. hospod. – kapitál.               26 460            26 460             18 441  69,69% 69,69%

12. Služby občanom (matrika, 
spol. obecný úrad, regob)             103 050         105 937          108 221    105,02% 102,16%

Služby občanom - bežné                98 050           99 523          101 807  103,83% 102,29%

služby občanom - kapitálové                 5 000              6 414             6 414  128,28% 100,00%

Celkom bežné výdavky        6 909 185     6 902 959     6 810 599  98,57% 98,66%

Celkom kapit. výdavky        2 750 479     1 280 055     1 138 099  41,38% 88,91%

Celkom finančné 
operácie             83 561        275 204        138 330  165,54% 50,26%

SPOLU ROZPOČET 
VÝDAVKOV        9 743 225         8 458 218       8 087 028  83,00% 95,61%
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7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, 
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa – informácia 

 
Po skončení účtovného obdobia 2010 nastali niektoré dôležité udalosti,  ktoré v krátkodobom a 
v strednodobom horizonte môžu ovplyvniť vývoj účtovnej jednotky. 

V prvom rade musíme poznamenať podpísanie „Zmluvy o spoločnom postupe pri 
realizácií športovo-rekreačného areálu v meste Šamorín“ /dňa 1.6.2011/, medzi investorom 
ISTROKAPITÁL SLOVENSKO a.s. a Mestom Šamorín.  Na základe tejto zmluvy sa má na 
území mesta Šamorín vybudovať AQUA ARENA /aquapark/, ďalej HYPO ARENA /dostihový 
areál/ a LESOPARK.  Predmetné stavby po kolaudácií a následnej sprevádzkovaní budú slúžiť 
turistom a návštevníkom mesta /tým sa zvyšujú  príjmy účtovnej jednotky – napr. daň za 
ubytovanie, daň z nehnuteľností/, v neposlednom rade sa vytvoria pracovné príležitosti pre 
obyvateľov mesta a regiónu, zároveň aj poskytovateľom reštauračných, ubytovacích a iných  
služieb. Vytvorením LESOPARKU na viac ako 10 ha sa očakáva značné zlepšenie  na úseku  
životného prostredia, ochrany ovzdušia  a nekonečnom rade pri zvýšení  lesnatosti nášho regiónu, 
ktorá je najnižšia na celom Slovensku  /okres Dunajská Streda cca. 2,5%/.  

V druhom rade môžeme konštatovať /na základe oficiálnych informácií z priemyselného 
parku/ rozšírenie priemyselného parku v Šamoríne, a to prostredníctvom investície talianskej 
spoločnosti MEVIS SLOVAKIA s.r.o., ktorá má v budúcom roku postaviť priemyselnú výrobnú 
halu na ploche cca. 40 000 m2.  Predmetná spoločnosť sa zaoberá výrobou pružín a malých 
kovových dielov pre automobilový, spotrebný a elektrotechnický priemysel. Aj zásluhou tejto 
investície predpokladáme a očakávame zvýšenie príjmov účtovnej jednotky /napr.  daň  
z nehnuteľnosti/, zároveň aj zníženie nezamestnanosti v meste Šamorín.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 
Tabuľka 1. - Prehľad zmien vybraných ukazovateľov konsolidovanej súvahy 2010-2009 
Tabuľka 2. - Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 2010-2009 
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2010 
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 



Tabuľka č. 1
Stav k 31.12. Stav k 31.12. Stav k 31.12. Stav k 31.12.

2010 2009 2010 2009

Bežné účt. Obd.
Predcháádzajúce účt. 

Obd.
„  +   -   „ Bežné účt. Obd.

Predcháádzajúce účt. 

Obd.
„  +   -   „

2 A. Neobežný majetok 75,81% 21 518 268,00 € 21 372 689,00 € 145 579,00 € 119 Vlastné imanie 64,13% 18 201 588,00 € 18 827 827,00 € -626 239,00 €

3 A.I. Dlhodobý nehmotný maj. 16 244,00 € 26 266,00 € -10 022,00 € 120 Oceň.rozdiely 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12 A.II. Dlhodob. Hmotný majetok 19 190 525,00 € 19 031 601,00 € 158 924,00 € 123 Fondy 305 778,00 € 254 483,00 € 51 295,00 €

Výsledok hospodárenia z toho: 17 895 810,00 € 18 573 344,00 € -677 534,00 €

nevysp.výsl.hosp.min.r. 18 471 331,00 € 18 675 878,00 € -204 547,00 €

VH min. rokov -575 521,00 € -102 534,00 € -472 987,00 €

35 B. Obežný majetok 24,12% 6 846 425,00 € 7 592 895,00 € -746 470,00 € 130 Záväzky celkom 26,56% 7 539 905,00 € 7 454 254,00 € 85 651,00 €

B.I. Zásoby 57 204,00 € 51 202,00 € 6 002,00 € 131 Rezervy 181 525,00 € 214 692,00 € -33 167,00 €

B.II. Zúčt.vzťahy sub. Verej.spr. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 136 Zúčt.medzi su.VS 58 888,00 € 71 180,00 € -12 292,00 €

B.III. Dlhodobé pohľadávky 367 738,00 € 0,00 € 367 738,00 € 144 Dlhodobé záväzky 2 154 270,00 € 2 208 713,00 € -54 443,00 €

B.IV. Krátkodobé pohľadávky 4 030 326,00 € 4 550 858,00 € -520 532,00 € 156 Krátkodobé záväzky 4 591 136,00 € 4 710 927,00 € -119 791,00 €

B.V. Finačné účty 2 391 157,00 € 2 990 835,00 € -599 678,00 € 178 Bankové úvery 554 086,00 € 248 742,00 € 305 344,00 €

B.VI. Posk. Fin. výp. - dlhod. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.VII. Poskytnuté krátkod. výp. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

113 C Časové rozlíšenie 0,07% 19 409,00 € 12 967,00 € 6 442,00 € 185 Časové rozlíšenie 9,31% 2 642 609,00 € 2 696 470,00 € -53 861,00 €

100% 28 384 102,00 € 28 978 551,00 € -594 449,00 € 100% 28 384 102,00 € 28 978 551,00 € -594 449,00 €

Rozdiel
Pomer k 

celku

Číslo 

riadku v 

súvahe

Názov AKTÍV

Prehľad zmeny stavu vybraných Aktív a Pasív za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010

Rozdiel
Pomer k 

celku

Spolu AKTÍVA

Názov PASÍV

Číslo 

riadku v 

súvahe

Spolu PASÍVA

2 311 499,00 € 2 314 822,00 € -3 323,00 € 12625 A.III. Finančný majetok



Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok (rok 2010 a 2009) Tabuľka č. 2

údaje v celých eurách

Podiel Podiel 
k celku v % k celku v %

a b 2 010   2 010   2 010   2 009   2 009   2 009   HČ 2010-2009 PČ 2010-2009 2010 - 2009

50 Spotrebované nákupy 1 036 311   1 536 460   2 572 771   23,3% 1 045 239   1 537 948   2 583 187   -8 928   -1 488   -10 416   -1,6%
51 Služby 1 508 090   387 889   1 895 979   17,2% 993 080   295 431   1 288 511   515 010   92 458   607 468   94,8%

52 Osobné náklady 3 979 009   747 993   4 727 002   42,9% 3 979 664   771 492   4 751 156   -655   -23 499   -24 154   -3,8%

53 Dane a poplatky 303   3 295   3 598   0,0% 4 436   3 134   7 570   -4 133   161   -3 972   -0,6%

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 177 984   5 803   183 787   1,7% 63 334   5 450   68 784   114 650   353   115 003   
18,0%

55 Odpisy, rezervy a opravné položky                1 304 893   149 622   1 454 515   13,2% 1 269 115   156 791   1 425 906   35 778   -7 169   28 609   4,5%

56 Finančné náklady 59 388   20 607   79 995   0,7% 60 767   22 318   83 085   -1 379   -1 711   -3 090   -0,5%

57 Mimoriadné náklady 11 582   0   11 582   0,1% 32 217   0   32 217   -20 635   0   -20 635   -3,2%

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov 94 668   877   95 545   0,9% 143 719   0   143 719   -49 051   877   -48 174   -7,5%

8 172 228   2 852 546   11 024 774   100,0% 7 591 571   2 792 564   10 384 135   580 657   59 982   640 639   100,0%
60 Tržby za vlastné výkony a tovar 421 168   2 905 092   3 326 260   31,8% 499 569   2 472 881   2 972 450   -78 401   432 211   353 810   -69,4%
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0   0   0   0,0% 0   0   0   0   0   0   0,0%
62 Aktivácia 0   0   0   0,0% 0   0   0   0   0   0   0,0%

63 Daňové a colné výnosy a výnosy                   
z poplatkov 3 902 394   0   3 902 394   37,3% 4 431 955   0   4 431 955   -529 561   0   -529 561   103,9%

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti      697 367   8 504   705 871   6,7% 263 544   13 891   277 435   433 823   -5 387   428 436   -84,1%
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 134 521   0   134 521   1,3% 129 577   0   129 577   4 944   0   4 944   -1,0%
66 Finančné výnosy 9 684   25 775   35 459   0,3% 9 631   4 486   14 117   53   21 289   21 342   -4,2%
67 Mimoriadne výnosy 14 095   0   14 095   0,1% 178 530   0   178 530   -164 435   0   -164 435   32,3%

68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v PO 0   0   0   0,0% 0   0   0   0   0   0   0,0%

69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, v rozpočtových organizáciách 
zriadených obcou 

2 356 180   0   2 356 180   22,5% 2 339 706   0   2 339 706   16 474   0   16 474   
-3,2%

7 535 409   2 939 371   10 474 780   100,0% 7 852 512   2 491 258   10 343 770   -317 103   448 113   131 010   -25,7%

-636 819   86 825   -549 994   260 941   -301 306   -40 365   -897 760   388 131   -509 629   100,0%
591 Splatná daň z príjmov 0   20 424   20 424   1   62 168   62 169   -1   -41 744   -41 745   
595 Dodatočne platená daň z príjmov 0   5 103   5 103   0   0   0   0   5 103   5 103   

-636 819   61 298   -575 521   260 940   -363 474   -102 534   -897 759   424 772   -472 987   Výsledok hospodárenia po zdanení  

Výsledok hospodárenia pred zdanením   

Číslo 
účtu 
alebo 

skupin
y

Text

Účtová trieda 6 celkom   

Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet 

Hlavná 
činnosť

Podnikateľská 
činnosť Spolu

Konsolidované za Bežné účtovné obdobie Rozdiel nákladov a výnosov (2010 - 2009)Konsolidované za predchádzajúce účtovné obdobie

Hlavná činnosť Podnikateľská 
činnosť Spolu Hlavná 

činnosť
Podnikateľská 

činnosť Spolu



Účtovný hospodársky 

výsledok
Celkom 

Hlavná činnosť 

(HČ)rozpočtovaná časť

Podnikateľská činnosť 

(PČ)

výnosy 10 474 780,00 € 7 535 409,00 € 2 939 371,00 €

náklady -11 050 301,00 € -8 172 228,00 € -2 878 073,00 €

( - strata, + zisk ) -575 521,00 € -636 819,00 € 61 298,00 €

vykryť náklady na odpisy. V roku 2010 celková hodnota odpisov dosahovala 1.326.401 €, z toho

302.485 € boli odpisy z dotácií, rozdiel 1.023.916 € znižuje hospodársky výsledok.

zahŕňa v sebe mestom založené obchodné spoločnosti: AREA Šamorín s.r.o. a MPBH Šamorín s.r.o.

a podnikateľská činnosť mesta Šamorín.

III.Výsledok hospodárenia (VH) za rok 2010

Dôvodom účtovného hospodárskeho výsledku v hlavnej činnnosti - straty vo výške 636.819 € je,

že mesto v nákladoch a výnosoch sú premietnuté aj nepeňažné (účtovné) operácie ako sú napríklad:

tvorby rezerv, odpisy, náklady a výnosy budúcich období atď. Stratu vo výške 636.819 € v hlavnej 

činnosti zmierňuje výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške 61.298 €. Podnikateľskú činnosť

Hlavným dôvodom vysokej straty za hlavnú činnosť bol fakt, že mesto nie je schopné vlastnými príjmami
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