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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 
prostriedkami. 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:                       samospráva - 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 1.1.2015 mesto 
malo 13.028 obyvateľov a k 31.12.2015 sa počet obyvateľov mierne zvýšil na 13.147 
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. V roku 2010 rekonštruovaný amfiteáter 
nazývaný Pomlé s náučným chodníkom plní dôležitú environmentálnu, kultúrnu, estetickú aj 
rekreačnú funkciu. V Šamoríne pravidelne organizujú medzinárodné športové a kultúrne 
podujatia ako Festival Pomlé, Majáles, Samaria - Dni starej hudby, New Music At Home, Letný 
hudobný večer, adventné a fašiangové koncerty, Coup de Samaria v šerme, medzinárodné 
preteky v zápasení, atď. 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. V súčasnosti súkromný 
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investor realizuje rozsiahlu výstavbu športovo-rekreačného areálu v Čilistove za viac ako 100 
mil. eur.  

Ďalšie dôležité skutočnosti a informácie o meste Šamorín nájdete na webových stránkach 
www.samorin.sk; www.somorja.sk a www.samorincan.sk, jeho samosprávnych orgánoch, 
organizáciách a inštitúciách, partnerských miest, úspešných projektoch, dražbách, verejných 
obchodných súťažiach, obchodoch a službách, dôležitých telefónnych číslach a 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 15.11.2014. 
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov: 
Volebný obvod č. 1  Ing. Edit Bauer • Ing. Erika Šoltésová 
Volebný obvod č. 2 Ľudovít Ürge • Ing. Tibor Pogány  
Volebný obvod č. 3  Zoltán Faragó • PaedDr. Gábor Veres   
Volebný obvod č. 4  Ing. Imrich Tóth • János Méry 
Volebný obvod č. 5  Róbert Keresztes  • MUDr. Renáta Varga 
Volebný obvod č. 6  Mgr. Márton Domsitz • Ladislav Czafík  
Volebný obvod č. 7  Koppány Kovács  • Csaba Orosz (viceprimátor mesta)  
Volebný obvod č. 8  Doc. Ing. Pavel Élesztős CSc.• Ing. Tibor Duducz • Ing. Štefan Andrássy 
Volebný obvod č. 9  Angela Jágerová • Jozef Nagy 
 
Poradným orgánom mestského zastupiteľstva sú nasledovné odborné komisie: 

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

 
Hlavný kontrolór : 
Ing. Ján Lelkes, zvolený do funkcie  Mestským zastupiteľstvom  uznesením č.31/2014/XXI zo 
dňa 9.9.2014 na obdobie 6 rokov.      
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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. Ervin Sármány.  

Organizačná štruktúra 

1)MsÚ sa vnútorne člení na odbory a samostatné referáty: 
a) odbor ekonomický, správy majetku mesta a miestnych daní, 
b) odbor organizačný, správny a sociálnych vecí, 
c) odbor výstavby, investičnej činnosti a rozvoja mesta,                                                                 
d) odbor podnikateľský, bytovej agendy a cestovného ruchu, 
e) referát životného prostredia,  
f) referát miezd a personalistiky, 
g) referát školstva, športu a kultúry,                                                                                                 
h) referát dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti. 
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 : 
 
Ø Štatút mesta 
Ø Organizačný poriadok Mestského úradu v Šamoríne 
Ø Organizačný poriadok Mestskej polície v Šamoríne 
Ø Zásady odmeňovania poslancov mesta Šamorín 
Ø Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Šamorín 
Ø Zásady o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Šamorín 
Ø Požiarny poriadok mesta Šamorín 
Ø Zásady pre stanovenie zodpovednosti organizačných útvarov a postup verejného obstarávania 

zákaziek pre potreby Mestského úradu v Šamoríne   
Ø Pracovný poriadok  zamestnancov mesta Šamorín 
Ø Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva    
Ø Smernica pre vedenie účtovníctva – obeh účtovných dokladov 
Ø Smernica pre vedenie pokladnice mesta Šamorín 
Ø Smernica na vypracovanie konsolidačných výkazov 
Ø Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku   

 
Všetky ostatné aktuálne právne predpisy – Všeobecne záväzné nariadenia mesta – sú 
zverejnené na webovej stránke mesta: www.samorin.sk 
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4. Informácie o 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 na plnenie svojich úloh použilo návratné zdroje financovania a prostriedky 
mimorozpočtových peňažných fondov. 

Základom finančného hospodárenia mesta je viacročný rozpočet mesta záväzný na 
obdobie nasledujúceho 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, priority MsZ najmenej na nasledujúce 
tri 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, 
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 

c) na výkon samosprávy mesta. 
 
 

4.1.2 Prenesené kompetencie obce 
 

V zmysle zákonov súvisiacich s procesom decentralizácie a konsolidácie verejnej správy 
prešla časť kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávnu úroveň. Mesto Šamorín v roku 
2015 vykonávalo činnosti  v nasledujúcich kompetenciách: 
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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 a referendá 

 
Poskytnuté dotácie v roku 2015: 
Začiatočný  
Stav  r.2015 

Poskytnutý 
transfer : 

Vyčerpaný 
transfer:  

Zostatok 
k 31.12.2015 

Účel:  

0,- € 13.251,- € 13.251,- € 0,- € Školský úrad 
0,- € 4.236,- € 4.236,- € 0,- € Životné prostredie – 

prenesený výk. 
0,- € 200,- € 200,- € 0,- € TTSK,  
0,- € 134.400,- € 134.400,- € 0,- € Zariadenie pre seniorov – 

soc. 
8.000,- € 9.000,- € 17.000,- € 0,- € Kamerový systém 

0,- € 2.290.015,- € 2.290.015,- € 0,- € Školstvo - normatívne 
prostriedky 

0,- € 95.000,- € 0,- € 95.000,- € Havarijný stav - Školstvo 
0,- € 27.181,- € 27.181,- € 0,- € MŠ- na výchovu 

a vzdelávanie 
0,- € 77.883,- € 77.883,- € 0,- € ZŠ - vzdel. Poukazy, 

asistent učiteľa 
0,- € 37.402,- € 37.402,- € 0,- € ZŠ- nenormatívne – 

dopravné, odchodné 
0,- € 6.226,- € 6.226,- € 0,- € ZŠ- na učebnice 
0,- € 11.477,10 € 11.477,10 € 0,- € Matrika – prenesený výkon  

ŠS 
0,- € 4.287,36 € 4.287,36 € 0,- € REGOB-prenesený výkon  

ŠS 
0,- € 9.414,80 € 9.414,80 € 0,- € ZŠ – hm.núdza, mot.SZZ 
0,- € 5.388,60 € 5.388,60 € 0,- € Voľby  
0,- € 12.643,81 € 12.643,81 € 0,- € Spoločná úradovňa 

8.000,- € 2.738.005,67 € 2.651.005,67 € 95.000,- € Zostatok nevyčerp. dotácií  
 
Konečný stav nevyčerpaných štátnych dotácií  k 31.12.2015 v sume 95.000,- € na opravu strechy 
a výmenu azbestovej krytiny ZŠ Mateja Bela v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších predpisov použilo spolu s vlastnými prostriedkami v prvom 
polroku 2016 na určený účel. Po vyúčtovaní dotácií v roku 2015 nezostalo žiadna dotácia 
nevyčerpaná. 
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4.1.3. Školstvo  
 
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

 Riaditeľ školy: PaedDr. Hajnalka Baráthová  
 Adresa: Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu, Első utca 124/31
 Kontakt: tel.: 031/562 22 34 
  e-mail: zafladnk@stonline.sk 
 
 Škola zabezpečovala vyučovanie pre 53 žiakov. 
 Súčasťou školy je školský klub s 42 žiakmi v 3 oddeleniach. 
Škola má hlavnú budovu, v ktorej sú 4 triedy na I. stupni a od 1.9.2011  jedna trieda na II. stupni. 
Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 3. V triedach sa nachádza školská 
knižnica a  výpočtová technika. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 10 pedagogickými 
zamestnancami (8 učiteľov a 2 vychovávateľky) a 2 nepedagogickými zamestnancami. Na škole 
pracoval 1 asistent učiteľa. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho 
vzdelávania zúčastnilo 9 učiteľov. 
Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED II. 
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na rôznych súťažiach ako Pytagoriáda 
(1.miesto v rámci okresu), DMZ - Slovenský červený kríž (3.miesto v rámci okresu), v škole 
v prírode, na plaveckom a lyžiarskom výcviku,  na 3 exkurziách a vzdelávacích výletoch, na 3 
výchovných koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. Halloweenský pochod, Mikuláš, Deň 
Matiek, maškarný ples, zber papiera, živý Betlehem, Andersenová noc, atď.. Žiaci pracovali v 3 
záujmových krúžkoch. Škola sa zapojila do projektov „Zachytenie a in-situ zužitkovanie dažďových 
vôd“, MPC, Infovek, Naše ozajstné hodiny telocviku. Do vybavenia školy patria 4 interaktívne 
tabule, 1 vizualizér a 1 dataprojektor. Na vyučovanie telesnej výchovy chýba telocvičňa. 
 
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. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 4 
pedagogickými zamestnancami, ktorí majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a 1 nepedagogickým 
zamestnancom. V roku 2015 navštevovalo MŠ 45 detí v dvoch triedach s vyučovacím jazykom 
maďarským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 12 detí, do 0.ročníka 3 deti. 
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa deti zúčastnili plaveckého výcviku, kurzu korčuľovania a ďalších aktivít ako napr. jesenná 
vychádzka so zameraním na ochranu prírody, , stretnutie s Mikulášom, vianočná besiedka, karneval, 
návšteva knižnice, synagógy, žrebčinca, vlastivedného domu, Deň matiek, oslava MDD, atď... Medzi 
silné stránky MŠ patrí starostlivosť o estetické vnútorné a vonkajšie prostredie, medzi slabé stránky 
zas zapájanie sa do projektov. V MŠ nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 

 
 

 Materská škola  
 Riaditeľ školy: Andrea Mészárosová 
 Adresa: Školská 997/14, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 23 35 
  e-mail: msskolskaslov@gtsmail.sk 
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MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň s tromi 
kuchárkami. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami, ktorí 
majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a 2 nepedagogickými zamestnancami. V roku 2015 
navštevovalo MŠ 73 detí v troch triedach s vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ 
odišlo 24 detí. 
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V environmentálnej výchove sa 
uplatnila priama práca spojená s pobytom v škole v prírode. Prebiehal kurz anglického jazyka, 
plavecký výcvik a kurz korčuľovania. Materská škola je dobre vybavená učebnými pomôckami 
a didaktickou technikou. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. 
návšteva knižnice, žrebčinca, pekárne, lampiónový sprievod, Deň otvorených dverí pre širokú 
verejnosť, Deň matiek, oslava MDD, atď... V materskej škole prebieha koordinácia pohybov 
a zábavy-zumba, športová činnosť zameraná na futbal a basketbal. Materská škola podporuje zdravý 
rozvoj detí s dôrazom na pohybovú aktivitu a zdravý životný štýl. 
  
 
 Materská škola – Óvoda 
 Riaditeľ školy: Viera Stanová, od 1. septembra 2015 Ester Őryová  
 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 kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, z nich tri sa zúčastňujú ďalšieho 
vzdelávania a 4 nepedagogickými zamestnancami. V roku 2015 navštevovalo MŠ 24 detí v jednej 
triede s vyučovacím jazykom maďarským a 24 detí v jednej triede s vyučovacím jazykom 
slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 15 detí, do 0.ročníka neboli zapísané deti.  
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka, 
plavecký výcvik a kurz korčuľovania. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili 
niekoľko divadelných predstavení a aktivít ako napr. karneval s rodičmi, tekvicová slávnosť, 
Mikulášska besiedka s koníkmi, oslava Vianoc, plavecký kurz, oslava Dňa matiek, návšteva 
umeleckej výstavy, atď... MŠ má environmentálne zameranie, v rámci ktorého sa deti zúčastnili 
výletu s environmentálnym zameraním.  
 
 
 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. V rámci rekonštrukcie sú na budove  vymenené vo všetkých triedach okná na 
plastové. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 6 kvalifikovanými pedagogickými 
zamestnancami a 6 nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej 
spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 6 učiteliek. V roku 2015 navštevovalo MŠ 24 detí 
v jednej triede s vyučovacím jazykom maďarským a 48 detí v dvoch triedach s vyučovacím jazykom 
slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 19 detí.  
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka 
dvakrát týždenne, plavecký výcvik a kurz korčuľovania. Deti pracovali v ďalších 8 krúžkoch. 
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili divadelných, bábkových predstavení 
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a výchovných koncertov a aktivít ako napr. tvorivé dielne, šarkaniáda, súťaž o najkrajší produkt 
z jesenných plodov, vianočná akadémia, fašiangový karneval, Deň detskej knihy, Deň rodiny, MDD, 
rozlúčka predškolákov atď... MŠ sa zapojila do ôsmich projektov ako napr. Zdravý životný štýl, 
Detské akvárium, Lego-náš najlepší kamarát, Spoznávajme svet pomocou IKT, Poznávame ľudové 
tradície a zvyky našich predkov...  

 
  
 Materská škola - Óvoda 
 Riaditeľ školy: Iveta Bernáthová, od 1. júla 2015 Monika Bíróová 
 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 8 kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami,  a 7 
nepedagogickými zamestnancami. V roku 2015 bolo 62 detí v troch triedach v vyučovacím jazykom 
slovenským a 24 detí v jednej triede v vyučovacím jazykom maďarským. 
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal plavecký výcvik a kurz 
korčuľovania. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili bábkových a divadelných 
predstavení a aktivít ako napr. jesenný športový deň, jesenné tvorivé dielne, oslava Mikuláša, 
vianočná oslava, vianočné tvorivé dielne,  atď... MŠ má zameranie na športovú výchovu.  
  
 
 Materská škola - Óvoda 
 Riaditeľ školy: Erika Zacharov  
 Adresa: Dunajská 1061/33, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 38 80; 031/562 38 81 
  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 bol zabezpečený 10 pedagogickými zamestnancami, z ktorých 
jeden bol nekvalifikovaným a 7 nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania 
pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnili 6 učiteliek. V roku 2015 
bolo 47 detí v dvoch triedach v vyučovacím jazykom slovenským a 68 detí v troch triedach 
v vyučovacím jazykom maďarským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 33 detí, do 0.ročníka 1 dieťa. 
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka, 
plavecký výcvik a kurz korčuľovania. Deti pracovali v 6 záujmových krúžkoch. V rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili bábkových, divadelných predstavení výchovných koncertov 
a aktivít ako napr. besiedky, exkurzie, Deň vitamínov, Deň matiek, Deň detí atď...  MŠ sa zapojila do 
viacerých projektov: Školský mliečny program, Rok ľudových tradícii, Školské ovocie, Tradičné 
tvorivé dielne, Vianočné zvyky a tradície... .  
  
 
 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: msmliecno@gtsmail.sk 
 
MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovno-
vzdelávací proces bol zabezpečený 2 pedagogickými zamestnancami a 4 nepedagogickými 
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zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania 
zúčastnila 1 učiteľka. V roku 2015 MŠ navštevovalo 24 detí v jednej triede s vyučovacím jazykom 
maďarským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 8 detí. 
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa deti zúčastnili bábkových, divadelných predstavení výchovných koncertov a aktivít ako 
napr. Sviatok svetla, stretnutie s Mikulášom, vianočný knižný trh, maškarný ples, týždeň zdravej 
výživy, oslava MDD, atď... Spolupráca s rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni. MŠ sa 
zapojila do projektu školské ovocie. Dlhodobou profiláciou školy je ochrana života a zdravia detí. 
 
 
 Materská škola  
 Riaditeľ školy: Mgr. 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 bol zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami a 6 nepedagogickými 
zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania 
zúčastnili všetky učiteľky. V roku 2015 bolo 63 detí v troch triedach v vyučovacím jazykom 
slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 17 detí, do 0.ročníka 3 deti. 
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka 
krúžkovou formou dvakrát týždenne, pohybový krúžok Zumby, plavecký výcvik a kurz 
korčuľovania. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili bábkových, divadelných 
predstavení výchovných koncertov a ďalších aktivít ako napr. Mikulášska besiedka, fašiangový 
karneval, Deň matiek, oslava MDD, Deň Olympionizmu, atď... Spolupráca s rodičmi a so základnou 
školou je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila do projektov Mlieko do škôl, Digitalizácia regionálneho 
školstva.  

 
 

Centrum voľného času 
 
 Centrum voľného času - Szabadidőközpont 
 Riaditeľ školy: Mgr. Botló Judit  
 Adresa: Gazdovský rad 41/37A, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/552 78 21 
 
 Počet detí a žiakov bolo 303. 
Centrum voľného času sa nachádza v budove materskej školy s 10 miestnosťami a zabezpečuje pre 
detí účasť v 35 záujmových útvaroch. V budove centra je aj trieda výpočtovej techniky. Výchovno-
vzdelávací proces bol zabezpečený 5 stálymi pedagogickými zamestnancami (2 boli 
nekvalifikovaný), 9 externými pracovníkmi a 1 nepedagogickým zamestnancom. 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. Centrum sa zapojilo do výtvarnej súťaže „Voda je 
život“, kde obsadili 1. miesto v druhej kategórii ako aj do projektu „Moja prvá záhrada“. Ďalšie 
aktivity centra napr. príprava a púšťanie šarkanov, návšteva mestskej knižnice, príprava adventných 
vencov, príprava vianočných darčekov pre deti z liečebného ústavu, maškarný ples, príprava 
medovníkov a kraslíc na Veľkú noc, turistické výlety, exkurzie, atď. 
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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) športová hala Športcentrum Samaria 

s pádlovňou  
d) šermiarsky pavilón  
e) futbalový areál  v Mliečne  

 
V zmysle Koncesnej zmluvy na vykonanie rekonštrukcie, údržby a prevádzky telocvične T-18 
bola uhradená I. splátka v hodnote 497.433,60.- €.  
 
Dňa 19.3.2015 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta 
Šamorín (38 športovcov) za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2014. Okrem 
toho bol ocenený ako najúspešnejší športovec mesta za uplynulý rok kajakár Tibor Linka.  
Dňa 21.12.2015 v rámci slávnostného galaprogramu 
v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín za 
svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 
2015. Najlepšiu trojicu tvorili Dávid Végh (šerm), Kitti 
Bitterová (šerm) a Csaba Zalka (kajak). Okrem toho 
boli ocenený aj kajakár – majster sveta v K4 Tibor 
Linka a paraolympionik v boccii Jakub Nagy.   
 
Od roku 2015 bolo preorganizované vyhodnotenie 
športovca roka na mesiac december, preto sa 
vyhodnotenie v tomto roku uskutočnilo dvakrát (marec, december). S radosťou môžeme 
konštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorí sú zapojení do 
organizovaného športového života mesta Šamorín.   
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 5/2015/XIX. zo dňa 23.4.2015 sme pre miestne športové kluby 
poskytli bežné transfery (finančnú dotáciu), boli to organizácie :  

- TJ Družstevník Mliečno 
- Klub šermu Šamorín 
- TJ KCK Šamorín 
- Tenis ŠTK Šamorín 
- Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín 
- ŠBK Šamorín 
- FK Šamorín - Hamuliakovo 
- KYOKUSHIN Karate Klub Šamorín 
- STO Šamorín  

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola  poskytnutá dotácia taktiež, sú to 
organizácie:  

- LAURA, združenie mladých 
- ZŠ M. Korvína s VJM, Školské športové stredisko 
- Mestský modelársky klub Šamorín  
- BUDOKAN SAMARIA karate klub  
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Zároveň ostatným 2 organizáciám (šerm, kajak-canoe) bola poskytnutá účelová dotácia na 
úhradu režijných nákladov v celkovej výške 12.000 €. 
V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo 
výške 60.000.-€. 

 
 

4.1.5 Sociálne veci 
 

Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, 
jednorazové finančné príspevky pre rodiny s deťmi, pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. 
Predstavuje činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú 
poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a 
ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky. Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili 
vek 70r.75r.80r.85r., a starším sa  poskytuje jednorazová finančná dávka. Mesto poskytuje 
dôchodcom-invalidným dôchodcom, ktorí poberajú najnižší dôchodok, ako jediný zdroj príjmu, 
ťažko zdravotne postihnutým jednorazovú finančnú pomoc k vianočným sviatkom. 
Bezdomovcom je zabezpečené ubytovanie v zimných mesiacoch. Poskytovanie pomoci 
v domácnostiach a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu 
situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť je zabezpečené 
opatrovateľskou službou. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch, ako 
osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri presune na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, 
pomoc pri podávaní jedla a pri pití, pomoc pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, 
upratovanie, pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím- sprievod k lekárovi, 
sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. V roku 2015 bola poskytnutá pomoc pre 
20 na to odkázaným seniorom so 12 opatrovateľkami. 
V meste je zabezpečené poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti pre seniorov, ako je 
bývanie, stravovanie a základná sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov. 
 
 

4.1.6 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo 
 
Referát ochrany životného prostredia v roku 2015 podľa finančných možností spĺňal požiadavky 
zahrnuté v tomto programe. V rámci tohto programu finančne najnákladnejšími  sú podprogramy 
súvisiace  s údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev. Šamorín patrí medzi najzelenšie 
mestá na Slovensku. V pomere počet drevín na rozlohu mesta, naše mesto sa nachádza v prvej 
trojke. Stromy a kríky spolu vytvárajú obraz mesta, ovplyvňujú mikroklimatický režim, 
hygienické podmienky, obývateľnosť, rovnako ako jeho biologickú a estetickú úroveň. 
Funkčnosť drevín a ich porastov závisí najmä na ich umiestnení a priestorovom usporiadaní 
v meste, druhovej a vekovej skladbe, výškovej štruktúre, kvalite a množstve. To znamená, že aj 
v budúcnosti treba počítať  s ďalšími nákladmi na údržbu verejnej zelene na území nášho mesta, 
vrátane parku Pomlé. Z dôvodu rekonštrukcie a zatepľovania bytových domov v úzkom páse 
okolo nich sa prerieďuje táto zeleň, ale aj ostatných častiach mesta treba venovať pozornosť 
týmto drevinám. Napr. „historické“ stromoradie na Pomlejskej ceste - sťažností so strany 
občanov, bývajúcich v tejto ulici pribúda. Preto odborné ošetrenie je potrebné pre zabezpečenie 
prevádzkovej bezpečnosti stromov a ich dlhodobého zachovania na stanovisku. 

Aj Hlavné námestie je v dezolátnom stave, teda aj tu treba počítať v budúcnosti s kompletnou 
obnovou.  
Aj v roku 2015 boli mestské kruhové objazdy obohatené kvetinovými záhonmi, a to na 
Gazdovskom rade, na Čilistovskej ceste a na Hlbokej ulici. Kruhový objazd pri bývalej 
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križovatke Školská – Rybárska – Gútorská nebol riešení s letničkovým záhonom ale s výsadbou 
trvaliek, napriek tomu vyžaduje stálu údržbu. 
Pravidelná celoplošná deratizácia mesta voči hlodavcom je stálou nákladovou položkou tohto 
programu. Prispieva k tomu, že stavy hlodavcov v našom meste sú na prijateľnej hranici. Ročná 
prehliadka a následné opravy detských ihrísk tiež patria k pravidelným výdavkom mesta.  
 
Plánovaná obnova detského ihriska na Dunajskej 
ulici (pri materskej škole), bola realizovaná 
v jarných mesiacoch, boli odstránené staré kovové 
hracie prvky, ktoré už nezodpovedali európskym 
normám. 
Problematika znečisťovania verejných 
priestranstiev psími výkalmi je stále aktuálnym 
problémom mesta, aj napriek tomu, že väčšina 
majiteľov už pozbiera exkrementy po svojom 
miláčiku.  Je to riešené naďalej rozdávaním sáčkov 
na psie exkrementy, sú vyčlenené lokality na 
venčenie psov na sídliskách a sú umiestnené aj 
odpadové nádoby špeciálne na likvidáciu psích výkalov. V budúcnosti plánujeme aj na ostatných 
sídliskách vybudovať takéto výbehy pre psov. 
 
 
Odpadové hospodárstvo 
 
Mesto v roku 2015 zabezpečovalo všetky činnosti súvisiace s nakladaním komunálnym 
odpadom, s drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie 
na skládke a separovanie komunálneho odpadu. Po vyhodnotení výsledkov odpadového 
hospodárstva v roku 2015 sa podarilo v rámci separovaného zberu vyzbierať na území mesta 
celkovo 719 t odpadu. Z nasledovných komodít:  

 - kovy         3,68 t 
 - papier   165,90 t 
 - sklo    103,60 t 
 - plasty     22,76 t 
 - vyradené elektrické zar.     6,22 t 
 - opotreb. pneumatiky   54,09 t 
 - bioodpad   330,00 t 
 - staré šatstvo     20,42 t 
 - fólie        4,58 t 

 
Koncom roka končila aj platnosť zmluvy mesta s fy. AVE SK Odpadové hospodárstvo, ktorá 
zabezpečuje odvoz a likvidáciu KO v našom meste. Na základe vyhodnotenia ponúk verejného 
obstarávania, tieto služby naďalej bude poskytovať naďalej spoločnosť AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o.. 
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4.1.7 Bezpečnosť 
 

Mestská polícia 
 
Stav príslušníkov MsP Šamorín k 31.12.2015 bolo 14. Všetci príslušníci MsP sú držiteľmi 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení neskorších predpisov.  
Pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany 
životného prostredia, čistoty a hygieny na 
verejných priestranstvách mestská polícia 
riešila najmä nedovolené skládky odpadu ako 
aj rôzneho – najmä stavebného materiálu, 
znečisťovanie verejných priestranstiev psími 
exkrementami, odstraňovanie vrakov 
motorových vozidiel, parkovanie na verejnej 
zeleni ako aj poškodzovanie majetku 
sprejerstvom. 
Mestská polícia Šamorín v roku 2015 riešila 25 
prípadov porušenia zákazu používania 
alkoholických nápojov. Z toho osoby mladistvé a ani maloleté neboli riešené. 
Mestská polícia Šamorín pravidelne monitoruje situáciu pri futbalových stretnutiach na štadióne, 
ako aj rôzne kultúrne podujatia organizované najmä v uliciach mesta a prípadne aj v iných 
zariadeniach. 
Pokiaľ ide o spoluprácu s inými orgánmi, najintenzívnejšia spolupráca je s Obvodným oddelením 
Policajného zboru SR v Šamoríne, pričom v roku 2015 boli  po vzájomnej dohode velené do 
služby spoločné hliadky Mestskej polície Šamorín a Obvodného oddelenia Policajného zboru 
SR, čo sa veľmi výrazne prejavilo najmä na kvalite výkonu služby. Spolupráca s Policajným 
zborom bola najmä pri zadržaní osôb podozrivých z trestného činu, pri zadržaní osôb v pátraní, 
pri zabezpečení miesta činu a zabezpečení premávky pri dopravných nehodách. Ďalšia veľmi 
významná časť spolupráce je so súdmi, najmä Okresným súdom v Dunajskej Strede spočívajúca 
v doručovaní súdnych zásielok osobám, ktoré ich z rôznych dôvodov neprevzali od poštového 
doručovateľa, ako aj poskytovanie informácií o fyzickom pobyte osôb. Túto istú činnosť 
vykonáva Mestská polícia v Šamoríne aj pre súdnych exekútorov. Taktiež sú vybavované rôzne 
dožiadania z útvarov Policajného zboru SR, ako aj Obvodného úradu v Dunajskej Strede. 
Vzhľadom k personálnemu obsadeniu je preventívna činnosť vykonávaná najmä v rámci 
hliadkovej činnosti a v prevažnej väčšine na základných  školách. 
Mestská polícia v Šamoríne disponuje jedným služobným motorovým vozidlom zn. KIA CEED 
SW, ktoré bolo zakúpené v roku 2013, je riadne označené a vybavené výstražným zariadením 
modrej farby. 
Z technických prostriedkov Mestská polícia v Šamoríne používa pri plnení úloh fotoaparát na 
dokumentáciu priestupkov,  technické zariadenia na zabránenie odjazdu motorového vozidla a 
alkoholtester. 
V roku 2010 bol v meste Šamorín spustený  kamerový systém pozostávajúci z piatich kamier 
rozložených v centre mesta napojených na stálu službu MsP Šamorín. V roku 2011 až 2012 sa 
kamerový systém rozšíril o 12 kamier a zmodernizovalo sa aj dohľadové pracovisko v objekte 
Mestskej polícii. V roku 2013 pribudli do kamerového systému dve full HD kamery a došlo 
k ďalšej modernizácii aj obslužného pracoviska. V roku 2014 bola získaná dotácia z Rady vlády 
pre prevenciu kriminality na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému, ktorá bola 
realizovaná v prvom polroku 2015. 
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Mestská polícia Šamorín disponuje dvomi služobnými psami, ktorí sú využívaní pri strážnej a 
hliadkovej činnosti najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku.  
Príslušníci MsP svoju činnosť vykonávajú podľa rozvrhu hliadkovej činnosti pracovného dňa. 
Mesto je rozdelené na rajóny. Za každý rajón zodpovedajú dvaja  príslušníci MsP.  Počas služby 
sa ich činnosť  sústreďuje na dodržiavanie verejného poriadku, na ochranu majetku mesta a 
občanov, na ochranu životného prostredia a  na dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení 
mesta Šamorín. 
Za rok 2015 bolo Mestskou políciou Šamorín riešených 763 priestupkov. Z uvedeného počtu 
bolo príslušníkmi MsP zistených 649 priestupkov a na základe oznámenia občanov 114 
priestupkov. V blokovom konaní bolo riešených 612 prípadov. Pokuty boli uložené vo výške 
9.610,- €. Celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste bolo 45 v hodnote 390,- €. 106 priestupkov bolo riešených pohovorom. 
Na MsP Šamorín boli príslušníkmi MsP predvedené tri osoby, a to z dôvodu preverenia 
totožnosti, alebo podania vysvetlenia na objasnenie priestupku. Osoby boli po preverení 
totožnosti alebo po podaní vysvetlenia k priestupku prepustené. Na OO PZ Šamorín boli 
predvedené tri osoby. Išlo o osoby podozrivé z páchania trestného činu, resp. priestupku, alebo 
predvedených v rámci súčinnosti s OO PZ Šamorín. 
 
 
Ochrana osôb majetku 
Prostriedky ochrany osôb a majetku /03.2.0/ boli použité na platenie mzdy kuričov, upratovačky, 
kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM. 
Na doplnenie oblečenia a rovnošiat, na kúpu kancelárskych potrieb, na opravu vozidla Citroen 
Jumper a na kúpu akumulátorov, oprava historického rebríka, zbrojnice, hudobných nástrojov. 
Poskytli sme príspevok na usporiadanie Fašiangy-Dörejárás, „Pohár primátora“, školenia, 
náhradné diela na opravu vozidiel. Príspevok na hudobnú výchovu žiakov účinkujúcich v HDH a 
iné. 
 
Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín 
Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín sídli v zrekonštruovanej Spoločnej hasičskej stanici so 
zbrojnicou v Šamoríne (ďalej HZ Šamorín) na Požiarnickej ulici číslo 2. 
Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín (ďalej len DHZ 
Šamorín) vykonáva svoju činnosť v súlade so 
Stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, 
platnou legislatívou z oblasti ochrany pred požiarmi 
a mesta pod vedením Výboru a Veliteľstva DHZ 
Šamorín.  
DHZ Šamorín mal k 31.12.2015 100 členov, z toho 
27 žien a 73 mužov. Zo sto členov, sedemnásti 
členovia sú aj členmi Dychovej hudby DHZ 
Šamorín. Z členov DHZ Šamorín bol zriadený 
Mestský hasičský zbor Šamorín, ktorý tvorí 
zásahovú hasičskú jednotku Mesta Šamorín a DHZ Šamorín (ďalej HJ Šamorín). Do hasičskej 
jednotky bolo zaradených 38 aktívnych členov, 10 členov spôsobilých zásahu tvoria zálohu. 
V roku 2015 bola HJ Šamorín zaradená v rámci kategorizácie hasičských jednotiek SR 
do najvyššej kategórie „A“. 
Členovia HJ Šamorín v roku 2015 zasahovali v 45 prípadoch pri požiaroch, dopravných 
nehodách, technických zásahoch a v 55 prípadoch boli v pohotovosti v hasičskej zbrojnici počas 
výjazdu príslušníkov Hasičskej stanice Šamorín OR HaZZ SR v Dunajskej Strede kvôli skráteniu 
času výjazdu a zabezpečenia PO mesta. Z toho istého dôvodu v čase zvýšeného požiarneho 
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nebezpečenstva členovia HJ Šamorín v mesiaci júl 2015 boli tiež nepretržite v službe v počte 1+2 
osôb na HZ Šamorín. V roku 2015 členovia HJ Šamorín najdlhšie zasahovali v dňoch 16-20 
augusta, keď likvidovali následky prívalového dažďa, ktorý zasiahol naše mesto vo večerných 
hodinách 16. augusta 2015.  
V oblasti požiarnej prevencie boli skontrolované 2 požiarne studne mesta. Požiarnu asistenčnú 
službu zabezpečoval DHZ Šamorín v 26 prípadoch na kultúrnych a spoločenských podujatiach. 
V období horúčav pomocou cisternovej automobilovej striekačky zavlažovali - chladili cesty 
v meste. Z dôvodu požiarnej prevencie a propagovania PO sa vykonávali ukážkové cvičenia a 
prednášky. 
V oblasti školenia a výcviku sa konali počas roka teoretické prednášky (15-krát) a praktické 
cvičenia (10-krát), ďalej HJ Šamorín sa zúčastnila viacerých taktických a poplachových cvičení. 
Dvaja členovia DHZ Šamorín absolvovali počas roka základnú prípravu členov HJ podľa 
Vyhlášky č. 611/2006 Z.z. MV SR v znení neskorších predpisov. Ďalej boli absolvované všetky 
školenia a kurzy podľa platnej legislatívy, ako napr. výcvik v protiplynovom polygóne, školenie 
veliteľov, preventívarov, strojníkov, obsluhovateľov RMP, zdvíhacích zariadení a bremien, atď.. 
Do výcviku patria aj previerky pripravenosti a hasičské súťaže všetkého druhu, kde si členovia 
DHZ Šamorín tiež dokazovali celý rok svoju pripravenosť a zdatnosť v oblasti ochrany pred 
požiarmi. Funkcionári DHZ Šamorín sa zúčastňovali aj inštruktážno-metodických zamestnaní 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. 
Členovia DHZ Šamorín sa starajú aj o výchovu hasičskej mládeže, ktorá je základom budúcej 
členskej základne HJ. V roku 2015 sa zúčastňovalo školení a výcviku hasičskej mládeže vo veku 
od 4 do 12 rokov v počte 25 - 30 detí , ktoré boli zaradené do 3 skupín s názvom Profi Team – 
malý, – stredný a – veľký. Táto mládež taktiež vystupovala na viacerých podujatiach (aj 
medzinárodného významu) doma i v zahraničí. 
Členovia DHZ Šamorín sa starajú o hasičskú zbrojnicu, hasičskú techniku a výstroj. V roku 2015 
pribudlo do vozového parku hasičské auto VEA Nissan Navara (prestavba z použitého vozidla 
z roku 2011 vo vlastnej réžii) a povodňový príves od MV SR. Na technike počas celého roka 
bola vykonávaná údržba a potrebné opravy, aby bola stále akcieschopná. Členovia DHZ Šamorín 
mysleli aj na zachovanie kultúrnych hodnôt a tak sa starali aj o historickú techniku, o jej 
doplnenie. Prebehla napr. rekonštrukcia historickej striekačky DS-16, oprava kolesa historického 
hasičského rebríka z 19. storočia, či zabezpečenie replík historických hasičských prilieb 
používaných v minulosti v meste. 
V HZ Šamorín bol postavený altánok na výcvikovom priestore, bola rekonštruovaná garáž pre 
prostriedky hasičskej mládeže a dobudovaná strecha otvorenej garáže pre historickú techniku. 
Priebežne sa dopĺňa a modernizuje aj osobná výstroj hasiča. V roku 2015 pribudli do výstroja 3 
ks novej dýchacej techniky s príslušenstvom značky Dräger, výstroj povodňovej záchrannej 
služby (napr. OOPP pre povodňovú záchrannú službu), pracovné hasičské rovnošaty, vozidlová 
vysielačka, hadice, svietidlá, hasičské pršiplášte, atď. 
Z dôvodu zachovania kultúrnych hodnôt a tradícií v roku 2015 DHZ Šamorín už po tretíkrát 
organizoval medzinárodnú výstavu historickej hasičskej techniky s názvom „Takto hasili naši 
predkovia“. Výstava bola organizovaná pod záštitou primátora mesta Šamorín Gabriela Bárdosa 
a generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha. Na výstave sa 
zúčastnilo 57 hasičských zborov a zberateľov techniky, výzbroje a výstroje zo Slovenska, 
Maďarska a Českej republiky a spolu vystavili 112 kusov techniky. 
Aj v roku 2015 DHZ Šamorín usporiadal tradičný hasičský ples, hasičskú súťaž o „Putovný 
pohár primátora mesta“ a „Návštevu Mikuláša“. Členovia sa zúčastnili aj na iných podujatiach, 
ako boli napríklad Výročné členské schôdze, konferencie, športové a rodinné dni v rámci HZ 
Šamorín, 120. výročie DHZ Čuňovo, medzinárodná hasičská výstava v Trenčíne FIRECO 2015, 
slávnosti sv. Floriána. Členovia si spomenuli aj na jubilantov, uctili si pamiatku zosnulých 
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hasičov v miestnom cintoríne a zúčastnili sa aj pohrebov bývalých kolegov doma i raz 
v zahraničí - v Uherskom Brode. 
DHZ Šamorín bola v úzkom odbornom a priateľskom kontakte počas roka aj s družobnými 
zbormi zo zahraničia: ÖTE Bősárkány z Maďarska a SDH Uherský Brod z Českej republiky. 
Dychová hudba DHZ Šamorín tiež prispela k obohateniu kultúrneho života mesta i mimo neho. 
Spolu vystupovali 12-krát, z toho 9-krát v meste, 3 razy mimo neho a to v Gabčíkove, 
v Jánossomorja (HU) a v Komárne. 
 
Civilná ochrana 
Svoje úlohy plní podľa odborného usmernenia Okresného úradu v Dunajskej Strede, odbor 
civilnej ochrany a krízového riadenia. Jej činnosť je zameraná na oblasť civilného núdzového 
plánovania, krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva mesta : 
- Karta civilnej ochrany mesta bola aktualizovaná a predložená na odbor krízového riadenia   
Okresného úradu Dunajská Streda. 
- Analýza územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalosti v územnom obvode 
Okresného úradu Dunajská Streda bola upresnená a potvrdená. 
- Príprava odborných jednotiek bola vykonaná v súlade s plánom prípravy. 
- Plány a dokumentácia (podľa vyhlášky MV SR č.533/2006 Z. z.  o podrobnostiach o ochrane 
obyvateľstva pre účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov) v priebehu roka 
boli aktualizované a predkladané na OKR OU – DS . 
- Informácie spojené so zabezpečením zverejňovania informácií podľa § 15 a zákona NR SR 
č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov boli obyvateľstvu 
podávané na informačných tabuliach priebežne.  
- Dokumentácia plán ochrany obyvateľstva pre prípad rozrušenia vodnej stavby Gabčíkovo bola 
aktualizovaná v dôsledku personálnych zmien v priebehu roka. 
- Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva mesta bola pravidelne 
vykonávaná. 
- Údaje v plánoch varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb boli pravidelne aktualizované. 
- Fyzická inventarizácia materiálu CO so stavom k 31.12.2015 bola riadne vykonaná stanovenou 
komisiou. 
- Personálne zabezpečenie výdajne odberných oprávnení, počet obyvateľov v meste podľa 
vekovej kategórii, prehľady o prevádzkarňach v oblasti obchodu, ktoré v období mimoriadnej 
regulačných oparení budú predávať výrobky, alebo tovary na odberné oprávnenia, sú pravidelne 
aktualizované. 
 
 

4.1.8  Výstavba  
 
V priebehu roka 2015 sa ukončili dve veľké 
stavby, ktoré boli zahájené ešte 
v predchádzajúcom roku. A to športová hala 
po novom SAMARIA, postavená na základe 
koncesionárskej zmluvy s OSP DANUBIUS 
DS s.r.o. . Stavba bola riadne ukončená, 
odovzdaná do užívania. V spolupráci 
s mestskou firmou sa vybudoval aj potrebný 
počet parkovacích miest a realizovali sa 
terénne úpravy. Bolo potrebné vykonať veľký 
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objem stavebných prác, ktoré nevyhnutne 
súviseli s výstavbou športovej haly – napr. 
rekonštrukcia strechy pádlovne a pod.  
Taktiež boli ukončené stavebné práce na 
budove Zariadenia pre seniorov. Výstavba 
bola náročná z dôvodu organizačných, 
nakoľko počas fungovania starého zariadenia 
prebiehala výstavba na susednom pozemku. 
Od tej doby sa realizovala aj výstavba 
vedľajšej budovy, výstavba nového oplotenia 
a boli ukončené terénne práce.  
 
Ako ďalšia investičná akcia sa realizovala rekonštrukcia verejného osvetlenia formou osadenia 
nových stĺpov od Kina po kruhový objazd na Seneckú, ďalej až po budovu Samaria centra. 
 

Po dvoch rokoch prerokovania sa spracoval 
a schválil čistopis Zmien a doplnkov č.2 
k územnému plánu mesta. Je to zdlhavý 
a náročný proces – zároveň úrad pokračuje 
v príprave ďalšieho upresnenia tohto 
strategického dokumentu. 
 
S pomocou dotácie MVD a RR a úveru zo ŠFRB 
sa odkúpil nájomný bytový dom s 26 b.j. na 
Kasárenskej ulici od investora stavby. Mesto 

bolo zaviazané s kúpou na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Investor protokolárne 
odovzdal bytové jednotky, ktoré boli rozdelené medzi žiadateľmi. 
 
Priebežne sa rekonštruovali povrchy miestnych 
komunikácií podľa naliehavej potreby ako aj 
výstavba parkovacích plôch – napr. na 
Hlavnej ulici za Polyfunkčným objektom. 
 
V spolupráci so združením HŽO v odpadovom 
hospodárstve sa vybudovali nové plochy pre 
zber a separáciu komunálneho odpadu spolu s 
novým oplotením areálu zberného dvora 
v Mliečne aj v Šamoríne. 
 
Z dotácie Úradu vlády a z vlastných prostriedkov sa vybudovalo multifunkčné ihrisko spolu 
s osvetlením v areáli základnej školy na Rybárskej ulici. 
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4.2.  Rozpočtové organizácie založené mestom Šamorín k 31.12.2015, 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. Magdaléna Vajasová  
riaditeľka školy 

4.2.2  
ZŠ M.Korvína s VJM 

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

4.2.3 Základná 
umelecká škola 
Š.N.Šamorínskeho 

Parková 4, Šamorín 37847479 PaedDr. Irena Szűcsová  
riaditeľka školy 

4.2.4 Mestská 
knižnica Zs.Zalabaiho 

Parková 4, Šamorín 37992228 Károly Tóth  
riaditeľ 

4.2.5 Zariadenie pre 
seniorov (DD) 

Vŕbová 2, Šamorín 00655724 Mgr. Anna Bodóová  
riaditeľka 

4.2.6 Mestské 
kultúrne stredisko 

Veterná, Šamorín 00059323 Myrtil Nagy  
riaditeľka 

 
Prvok 4.2.1. Základná škola Mateja Bela Šamorín 

 
 Riaditeľ školy: Mgr. Magdaléna Vajasová  
 Adresa: Kláštorná 995/4, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 21 98; 031/562 20 49 
  Mobil:0905/613 330 
  e-mail: zssamorin@atlas.sk  
  web: http://www.zsklasam.sk  

 
Škola zabezpečovala vyučovanie pre 1 061 žiakov. 
Súčasťou školy je školská jedáleň, v ktorej sa stravovalo viac 
ako 600 stravníkov a školský klub so 350 žiakmi v 13 oddeleniach. 
Škola má hlavnú budovu, prístavbu a dva baraky, v ktorých je 22 tried na I. stupni, 23 tried na II. 
stupni. Jedna trieda pracuje s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy a jedna trieda s rozšíreným 
vyučovaním anglického jazyka. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 44 
s poruchami učenia. Neprospeli 4 žiaci. Zníženú známku zo správania malo 13 žiakov. Počet 
vymeškaných hodín  bolo 109 884, z toho 896 neospravedlnených. Počet žiakov končiacich základnú 
školu bolo 126. Všetci boli prijatí na stredné školy.  
V budove školy sa nachádza veľká a malá telocvičňa, školská knižnica a štyri triedy výpočtovej 
techniky. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 80 pedagogickými zamestnancami (67 
učiteľov a 13 vychovávateliek, z nich mali 8 znížený úväzok, 3 boli dôchodcovia, 9 boli 
nekvalifikovaní) a 22 nepedagogickými zamestnancami. Na škole pracovali 2 špeciálni pedagógovia, 
6 asistenti učiteľa a 1 tréner. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho 
vzdelávania zúčastnilo 23 učiteľov. Jednorazových seminárov a akcií sa zúčastnili 124-krát. Škola je 
dobre vybavená učebnými pomôckami a modernou didaktickou a výpočtovou technikou (118 PC, 18 
interaktívnych tabúľ, 50 tabletov). 
Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED II. V 
rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 7 olympiádach, na 32 matematických, 
výtvarných a iných súťažiach,  (5 žiakov získalo 1.miesto v rámci SR, 16 žiakov získalo 1., 2. a 3. 
miesto v rámci okresu), na 9 športových súťažiach (sedemkrát 1., jedenkrát 2.  miesto a  štyrikrát 3. 
miesto) na plaveckom a lyžiarskom výcviku, v škole v prírode, študijného pobytu v Anglicku, na 25 
exkurziách a vzdelávacích výletoch, na 6 výchovných koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. 
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zber papiera, Liga proti rakovine, zbierka plastových vrchnákov pre chorého chlapčeka, beseda so 
spisovateľkou Ágnes B. Manya, Deň mobility, Deň detí, výstavu kníh s predajom,  atď. Žiaci 
pracovali vo viacerých záujmových krúžkoch. Škola  sa prezentovala  vlastnou webovou stránkou.  
Škola sa zapojila do 43 projektov napr. Liga proti rakovine, Tehlička pre deti v Afrike, Čitateľský 
maratón, Planéta vedomostí – v rámci projektu učiteľka školy získala v tvorbe výukových materiálov 
pre žiakov 1. miesto v rámci SR (odmenou bol letecký zájazd do New Yorku), 
- získala 1.miesto v rámci SR v projekte „Vráťme knihy do škôl“ (ako najaktívnejšia škola dostala 
interaktívnu tabuľu),  
- získala v environmentálnej súťaži „EnvirArt 2015“ trojdňovú exkurziu do Štrasburgu a vecné ceny 
za 1. miesto. 
Na škole pracuje žiacky parlament. 
 
 

Prvok 4.2.2. Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom 
maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
 

 Riaditeľ školy: RNDr. Gabriella Bugár  
 Adresa: Rybárska 1093/2, Šamorín-Somorja, Halász utca 1093/2 
 Kontakt: tel.: 031/562 22 70 e-mail: sami@zscorvin.sk 
  web: http://www.zscorvin.sk 
 
Škola zabezpečovala vyučovanie pre 452 žiakov. 
Súčasťou školy je školská jedáleň s počtom stravníkov 384 a 
školský klub s 173 žiakmi v 6 oddeleniach. 
Škola má hlavnú budovu, v ktorej bolo 11 tried na I. stupni, 12 
tried na II. stupni. Jedna trieda pracuje s rozšíreným 
vyučovaním nemeckého jazyka a jedna trieda s rozšíreným 
vyučovaním anglického jazyka. Žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 4. Neprospeli 2 žiaci. 
Celkový študijný priemer na škole bol 1,46. Počet žiakov 
končiacich základnú školu bolo 77. V budove školy sa nachádza veľká a malá telocvičňa, školská 
knižnica a okrem triedy výpočtovej techniky aj jazykové laboratórium. Výchovno-vzdelávací 
proces bol zabezpečený 40 pedagogickými zamestnancami (34 učiteľov, 6 vychovávateliek), 
všetci majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a 17 nepedagogickými zamestnancami. Na škole 
pracoval psychológ, školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. V záujme zvyšovania 
pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 23 učiteľov. Škola je 
dobre vybavená učebnými pomôckami a modernou didaktickou a výpočtovou technikou (68 PC, 
8 interaktívnych tabúľ). 
Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 
II. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 5 olympiádach, na 23 
matematických, výtvarných, športových a fotosúťažiach ( 1 žiak 2.miesto a 1 žiak 3.miesto 
v rámci kraja, 4 žiaci získal 1. miesto, 6 žiakov 2.miesto a 5 žiakov 3.miesto v rámci okresu),, na 
plaveckom a lyžiarskom výcviku, v škole v prírode, na 18 exkurziách a vzdelávacích výletoch, 
na 9 výchovných koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr.  slávnostná imatrikulácia 
prváčikov, týždeň zdravotného životného štýlu,  Hallowen party, stretnutie so spisovateľmi 
Mária Jakubec, Peter Rajkovics ... atď. Škola  sa prezentuje vlastnou webovou stránkou. Žiaci 
pracovali v 15 záujmových krúžkoch. 
Škola sa zapojila do 9 projektov: napr. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, Deň 
narcisov, Environmentálny projekt „Studňa Európy“, Strom života, Bez hraníc – program so 
žiakmi z Maďarska,.. Na škole pracuje od roku 1999 nadácia Fond Podpory-Támaszalap, ktorej 
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účelom je podpora žiakov základnej školy, respektíve žiakov, ktorí boli žiakmi tejto školy a 
hlásia sa na stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium. Nadácia „SOLIDARIS ALFA“ vedľa 
rodičovského združenia podporuje žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 
 
Prvok 4.2.3. Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho 
Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola 
  

 Riaditeľ školy: PaedDr. Irena Szűcsová  
 Adresa: Parková 49/4, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 23 37 
  http://www.zussamorin.sk 
 
Škola zabezpečovala vyučovanie pre 514 žiakov. 
Škola má hlavnú budovu, v ktorej študovalo 280 žiakov 
v hudobnom, 142 žiakov vo výtvarnom  a 92 žiakov 
v tanečnom odbore. V priebehu roka vystúpilo z rôznych 
dôvodov 7 žiakov. Štúdium ukončilo 17 absolventov. Na ďalšie umelecké a umelecko-
pedagogické štúdium boli prijatí 3 absolventi. V budove školy sa nachádza aj trieda výpočtovej 
techniky a veľká koncertná sála. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 30 
pedagogickými zamestnancami (2 boli nekvalifikovaní)  a 5 nepedagogickými zamestnancami. 
V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 5 
učiteľov. 
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 11 interných, na 7 verejných, na 
4 výchovných, na  2 absolventských koncertoch, na viacerých medzinárodných a 
celoslovenských súťažiach. Žiak Szilárd Nagy získal 2. miesto vo finále medzinárodnej klavírnej 
súťaži B.Bartóka v Budapešti. Žiačka Lea Kubičková z triedy pána Mgr.art. Jaroslava Ročeka sa 
zúčastnila celoslovenskej súťaži v Nových Zámkoch v hre na zobcovej flaute „Zahraj že mi 
píšťalôčka“, kde sa umiestnila v striebornom pásme. Pri príležitosti Svetového dňa hudby sa 
uskutočnil medzinárodný žiacky koncert v rámci projektu „Hudba nás spája“. V projekte 
Comenius 2013-2015 na poslednom mítingu prestavili všetci účastníci krátky sumár dvojročnej 
práce. Ďalšie aktivity školy boli vystúpenie žiakov na rôznych podujatiach a koncertoch. Škola sa 
prezentuje vlastnou webovou stránkou. 

 
 
Prvok 4.2.4. Mestská knižnica Zs.Zalabaiho Šamorín 

  
 Sídlo: Parková ul.4, 931 01 Šamorín 
 IČO: 37992228 
 Štatutár: Károly Tóth, riaditeľ 
 
V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica k 31. 12. 
2015 nasledovné výsledky:  knižničný fond bol doplnený o 1 892 knižničných jednotiek  – (817– 
kúpa, 1 075 – dar). Knižnica má 2 053 čitateľov,  k 31. 12. 2015 zaregistrovala 1 197 čitateľov z 
toho 475 detí a 722 dospelých. V roku 2015 mala 12 501 návštevníkov, realizovala 49 628  
absenčných výpožičiek a 9 934 prezenčných výpožičiek. Služby verejných internetových staníc 
využilo  1 443 používateľov.  
Knižnica pripravila 115 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 4 199 návštevníkov. Z celkového 
počtu podujatí sa zrealizovalo 85 podujatí pre deti a 30 podujatí pre dospelých. Pripravila13 
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výstav: Marianska cesta - výstava maliara 
László Dániel, výstavu ručne pletených 
výrobkov z pedigu, výstavu najnovších kníh – 
6x ,  výstavu knižných darov od čitateľov – 3x , 
výstavu kníh z programu NKA (Nemzeti 
Kulturális Alap), výstavu ručných prác detí. 
K 31. 12. 2015 knižnica zorganizovala 62 hodín 
informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich 1 590 
detí.  
Knižnica k 31. 12. 2015 usporiadala stretnutie so 
spisovateľkou Katarínou Durica, fašiangový 
večierok s mentalistom, Tomášom Valacsaym, stretnutie so spisovateľkou Márta Jakubecz, 
besedu so spisovateľkou Veronikou Šikulovou, spisovateľkou Ágnes B. Mánya , historikom 
Attila Simon,  so spisovateľmi  Marekom Vadasom a Ballom, besedu s historikom a 
spisovateľom Pavlom Dvořákom, besedu s poetkami  Milou Haugovou a Danou Podrackou, 
prednášku pedagóga PaedDr. Juraja Bándyho,  tanečno-hudobné podujatie pre deti, Kráľ 
čitateľov - podujatie pre deti zamerané na podporu čítania, letný tábor pre deti , besedu s Petrom 
Paulíkom, besedu pre deti  so spisovateľkou Faltisz Roberta a ilustrátorkou Faltisz Alexandra, 
interaktívnu prezentáciu knihy M. Kácsor Zoltán, besedu so spisovateľom Petrom Štilichom, 

besedu so spisovateľkou Martou Šurinovou, besedu 
s historikom Zoltánom Kőrösom, besedu so 
spisovateľom Pavlom Borošom, stretnutie so 
spisovateľkou Katalin Bolgár, besedu a krst detskej 
knihy šamorínčanky Margit Balla a krst knihy 
spisovateľa a hudobníka Alexandra Strieženca. 
V spolupráci s Knižničnou inštitúciou v Budapešti 
dňa 18.09.2015 usporiadala knižnica odborný 
seminár, na ktorom sa zúčastnili knihovníci 
z okresu Dunajská Streda.  
V rámci Dotačného systému MK SR knižnica 
podala žiadosť na nákup kníh – projekt bol 

podporený v hodnote 2 000 €. 
 

Počas letných prázdnin okrem jedného týždňa – keď spolu s Csemadokom knižnica usporiadala 
týždenný denný tábor pre deti - bola otvorená každý deň s rôznymi programami a s internetom. 
Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica poskytuje svojim používateľom  tieto 
služby: kopírovacie služby, internetové služby,  tlačenie elektronických dokumentov, 
rešeršovanie a medziknižničnú výpožičnú službu.  
Knihovnícky tím sa zúčastnil na druhom Knihovníckom Barcampe, na bratislavskej Bibliotéke, 
na odbornej exkurzii Budapeštianskej národnej 
knižnici, vo Viedenskej národnej knižnici a na 
odbornej konferencii knihovníkov v Csongráde 
(HU). 
V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne 
propaguje svoju činnosť a najnovšie knihy. Všetky 
aktivity knižnice sú prístupné na internetovej 
stránke www.kniznicasamorin.sk. 
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 Prvok 4.2.5. Zariadenie pre seniorov (Domov dôchodcov)  
 
 Sídlo: Vŕbová ul.2, 931 01 Šamorín 
 IČO: 0065 57 24     

Štatutár: Mgr. Anna Bodóová, riaditeľka  
 
  Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona je rozpočtová organizácia s právnou 
subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šamorín a tým patrí do konsolidačného celku. 
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych 
služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby  a v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov poskytovalo sociálnu službu pre  35 klientov, kapacita zariadenia 
bola využitá na 100  %.    
 Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená  19 zamestnancami. V priebehu roka 2015 sme 
zamestnávali 2 opatrovateľky v rámci národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu 
práce v rámci SR“. Zariadenie zabezpečovalo 
stravovanie –obedy – pre štyroch dôchodcov  z mesta 
Šamorín. Lekárska starostlivosť bola zabezpečená 
obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.  
Cieľom nášho zariadenia je neustále zvyšovanie kvality 
poskytovaných služieb. V záujme profesionálneho rastu 
zamestnanci zariadenia sa viackrát zúčastnili na rôznych 
odborných seminároch, školeniach, ako v oblasti 
účtovníctva, bezpečnosti pri práci a tiež aj na 
dvojdňovom celoslovenskom seminári pre pracovníkov 
zariadení poskytujúcich sociálne služby. V roku 2015 
sme v záujme zabezpečenia  plynulej prevádzky v 
domove riešili rôzne situácie vzniknuté v spojení s výstavbou novej budovy zariadenia.  Počas 
letných mesiacov sme vykonávali upratovanie v priestoroch novej budovy, kde koncom augusta 
bola presťahovaná práčovňa a kuchyňa. Dňa 4. septembra zariadenie navštívil minister práce, 
sociálnych vecí a rodiny Ján Richter s primátorom mesta Gabrielom Bárdosom a predsedníčkou 
sociálnej a bytovej komisie mestského zastupiteľstva Edit Bauer. Od začiatku septembra sme sa 
už pripravovali na presťahovanie klientov do nových priestorov, ktoré sa uskutočnilo dňa 
22.septembra  za pomoci pracovníkov mestských podnikov Area Šamorín, s.r.o. a Mestského 
podniku bytového hospodárstva, s.r.o., ako aj členov Dobrovoľného hasičského zboru a 
Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža. Pri sťahovaní pomáhali aj členovia sociálnej a 
bytovej komisie mestského zastupiteľstva a niekoľko pracovníkov mestského úradu. Riešili sme 
rôzne administratívne záležitosti ako proces schválenia uvedenia priestorov zariadenia  do 
prevádzky a schvaľovanie prevádzkového poriadku s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva v Dunajskej Strede. Snažili sme sa zútulniť interiér budovy, aby sa klienti cítili 
príjemne a čím skôr sa adaptovali na nové prostredie. Boli zakúpené nové stoličky do izieb a na 
chodbu, záclony na okná izieb klientov. V decembri boli namontované v chodbách chrániče stien 
proti nárazu a mdlá. V oblasti stravovania sme vylepšili vybavenosť kuchyne so zariadeniami 
ako blixer na rozmixovanie stravy do úplne hladkej konzistencie, vozíky a termokazety na 
rozvoz stravy.  V oblasti starostlivosti o osobnú hygienu klientov  sme zabezpečili hydraulickú 
zdvíhaciu stoličku Calypso,  ktorá sa používa na zdvíhanie, prepravu, hygienu, toaletu a kúpanie, 
vozík na bielizeň a nové hygienické stoličky.  
Nášmu zariadeniu sa podarilo získať účelovú dotáciu  od Trnavského samosprávneho kraja, 
v rámci programu  „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ na 
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letný výlet vo výške 200,- Eur a v rámci programu „Podpora zdravia a prevencie chorôb 
v Trnavskom samosprávnom kraji“ na nákup masážneho kresla  vo výške 690,- Eur.   
Zariadenie sa zapojilo aj do grantového programu Nadácie J&T s projektom zameraným na 
zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti,  ktorý žiaľ nebol úspešný. 
Naďalej venujeme veľkú pozornosť aktívnemu vypĺňaniu voľného času svojich klientov. Okrem 
bežných aktivít (sledovanie televíznych programov, počúvanie rádia, spoločenské hry, práca 
v kvetinovej záhrade) organizujeme aj rôzne podujatia ako fašiangový karneval, hudobné 
popoludnia a zabezpečujeme aj doprovod do mestskej knižnice. Z príležitosti Dňa matiek 
vystúpili u nás deti z Materskej školy na Poľovníckej ulici v Šamoríne, deti z Centra voľného 
času Kukkónia a žiaci Základnej školy  Mateja Corvina pod vedením pedagóga Adely 
Mezzeiovej. Koncom júna sme organizovali jednodňový výlet do Pannonhalmy,  kde sme 
absolvovali prehliadku baziliky, stredovekého kláštora s renesančnou krížovou chodbou a 
knižnice. Navštívili sme aj bylinkovú záhradu, kde sme vypočuli prednášku o najdôležitejšej 
bylinke opátstva, o levanduli, spojenú s ochutnávkou „benediktínskej čokolády“. Ďalším 
obohatením  programu bola ochutnávka vína vo vinohrade „Huszár pincészet“.  V súvislosti so 
sťahovaním do nových priestorov domova v mesiacoch júl a august sme  sústredili  viac 
pozornosti  našim klientom, snažili  sme sa ich pripraviť na nové podmienky, vysvetliť im  čo ich 
čaká. Zo strany vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, ale aj iných organizácií sme 
pocítili  obrovskú podporu pri zvládnutí úlohy zabezpečiť čo najrýchlejšiu  a najlepšiu adaptáciu 
klientov na nové prostredie. Október, mesiac úcty k starším sme si pripomenuli rôznymi 
programami, ako hudobné vystúpenie riaditeľky a jej spolupracovníčky Centra voľného času 
v Šamoríne. V novembri vystúpili v našom zariadení umelci Divadla Madácha. V decembri 
navštívili našich  seniorov poslanci mestského zastupiteľstva, na tomto stretnutí pán K. Kovács a 
žiaci základnej školy s vyuč. jazykom maďarským pod vedením pedagogičky Adely Mezeiovej 
svojim krásnym programom vytvorili úžasnú predvianočnú atmosféru. Tiež v decembri, vďaka 
pani poslankyni Edity Bauer mala predstavenie v našom domove skupina Kuttyomfitty. Ako 
každý rok, naše zariadenie  navštívil primátor mesta Šamorín Gabriel Bárdos, ktorý spolu 
s členkami evanjelickej cirkvi popriali obyvateľom šťastné, spokojné a veselé  Vianoce a 
odovzdali klientom  aj darčeky, ktoré ich veľmi potešili. 
 
 
 
Prvok 4.2.6. Mestské kultúrne stredisko Šamorín 
 

 Sídlo: Veterná ul. 8, 931 01 Šamorín 
 IČO:  00 059 323 
 Štatutár: od 1.1.2015 do 31.08.2015 Tibor Domsitz 
   od 1.9.2015 Myrtil Nagy  
 www.mskssamorin.sk 
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A. PROGRAMY PRE DETI A MLÁDEŽ 

V roku 2015 bolo usporiadaných 35 podujatí pre cieľovú skupinu: deti a mládež. 
 

P.č. 
Dt. 
uskutočnenia Názov programu Cieľová skupina 

Počet 
účastníkov 

1 11.1.2015 La Suerte show ZŠ slov. 430 
2 13.1.2015 La Suerte show Deti 300 
3 18.1.2015 La Suerte show Deti 200 
4 6.2.2015 Maškarný ples CVČ + MsKS Deti 200 
5 14.2.2015 Maškarný ples ZŠ maď. ZŠ maď. 250 
6 17.2.2015 Bubnová show Ca. Batucada ZŠ slov. 418 
7 17.2.2015 Bubnová show Ca. Batucada ZŠ slov. 453 
8 18.2.2015 Divadlo na kolesách Deti 350 
9 14.3.2015 Babaklub - predstavenie Deti 120 

10 20.3.2015 Kicsi Hang - dobroč. koncert MŠ, ZŠ maď. 350 
11 22.4.2015 Fragile Gymnáziá 306 
12 4.5.2015 Dunamenti Tavasz MŠ, ZŠ maď. 300 
13 17.5.2015 Deň matiek ZŠ slov. 400 
14 26.5.2015 Kobold Zenekar MŠ, ZŠ maď. 424 
15 28.5.2015 Mišo a jeho svet - Div. Dúha ZŠ slov. 250 
16 29.5.2015 Bábkové divadlo Rožňava MŠ, ZŠ maď. 150 
17 11.6.2015 ZUŠ tanečné predst. pre ZŠ ZŠ slov. 420 
18 12.6.2015 ZUŠ tanečné predst. pre ZŠ ZŠ slov. 430 
19 21.6.2015 La suerte mini disco Deti 250 
20 23.6.2015 Vyhodnotenie literárnej súťaže Deti 50 
21 22.9.2015 Fíha Tralala Deti 400 
22 20.9.2015 Minidisco Deti 150 
23 21.10.2015 Smutná princezná  ZŠ slov. 400 
24 28.10.2015 Brémai muzsikusok ZŠ maď. 400 
25 10.11.2015 La Suerte pre ZŠ ZŠ slov. 400 
26 9.12.2015 Koncert KorZár ZŠ maď. 400 
27 10.12.2015 Bábkové divadlo Gregorička ZŠ slov. 260 
28 12.12.2015 Ládafia, program Csali deti 500 
29 13.12.2015 La suerte mini disco deti 15 
30 15.12.2015 Tvorivá dielňa Csali deti 80 
31 15.12.2015 Vianočný program ZŠ Mliečno deti 250 
32 17.12.2015 Vianočný program CVČ deti 70 
33 18.12.2015 Vianočný program ZŠ maď. ZŠ maď. 300 

34 20.12.2015 
Rodinné predvianočné stretnutie - 
Reformovaná cirkev občania 100 

35 22.12.2015 Vianočný koncert pre ZŠ slov. ZŠ slov. 400 

   SPOLU 10.176 
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50% týchto programov bolo realizovaných vo vlastnej réžii, a polovica v réžii objednávateľa-
prenajímateľa priestorov MsKS.   
V roku 2016 plánujeme kvalitatívne posilniť detské programy, zaviesť aj aktivity rodinného typu. 
 

Celovečerný program DFS 
Csali „Ládafia“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divadlo Bum Bác: Gašparko  
a drak 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. DIVADELÉ PREDSTAVENIA 

P.č. 
Dt. 
uskutočnenia Názov programu 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastníkov 

1 21.1.2015 
Liliomfi - Och.div. 
Jelka občania 344 

2 4.3.2015 
Kaligulov 
miestodržiteľ Jókai občania 293 

3 5.3.2015 
Svěťáci - Div. Háta 
ČR občania 142 

4 16.4.2015 Veril by si? Orlai prod. občania 445 

5 13.5.2015 
O rok s tebou znova tu 
2  občania 127 

6 23.9.2015 Verejný milenec občania 221 
7 14.10.2015 Nebántsvirág - Thália občania 345 
8 12.11.2015 Láska občania 173 
9 18.11.2015 A miniszter félrelép občania 460 

10 8.12.2015 
Rómeo a Júlia po 
rokoch občania 250 

11 16.12.2015 A bolond lány občania 400 

   
SPOLU 3200,00 
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V roku 2015 sme usporiadali 11 divadelných predstavení, 6 v maďarskom a 5 v slovenskom 
jazyku – všetky vo vlastnej réžii. Maďarské divadelné predstavenia sa realizovali v systéme 
abonentiek.V prípade slovenských predstavení, sa nám veľmi ťažko organizuje obecenstvo, čo si 
vysvetľujeme blízkosťou a bohatým kultúrnym programom Bratislavy. 
Našim cieľom v roku 2016 je zabezpečiť kvalitné divadelné predstavenia, ktoré nielen zabávajú, 
ale majú aj pridanú intelektuálnu hodnotu. 
 
                                                                                               Plagát predstavenia Láska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. KONCERTY A HUDOBNO-ZÁBAVNÉ PROGRAMY 

P.č. 
Dt. 
uskutočnenia Názov programu 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastníkov 

1   La Suerte občania 360 
2 19.2.2015 Cestou necestou - M. Donutil občania 467 

3 15.3.2015 
Galaprogram pri príležitosti 
revolúcie občania 300 

4 12.4.2015 Hudba v duši občania 400 
5 25.3.2015 Lehár Est - György Derzsi občania 110 
6 22.4.2015 Fragile občania 350 
7 3.5.2015 Tri.... Szottes občania 262 
8 11.6.2015 ZUŠ - tanečná akadémia občania 350 
9 21.6.2015 La Suerte show občania 300 

10 3-4.7.2015 Hudobné dni Corona občania 600 
11 24.10.2015 Harmonia Díjátadó Gála občania 400 
12 4.11.2015 Krst CD The People občania 100 
13 6.11.2015 Rómeó Vérzik + Depressio občania 300 

14 7.12.2015 
Charitatívny večer - Orosz 
Danika občania 400 

15 9.12.2015 Koncert KorZár občania 25 
16 19.12.2015 Vianočný koncert - OZ pre Šam. občania 200 

   
SPOLU: 4924,00 

   
Z vyššie vymenovaných podujatí sa 30% realizovalo vo vlastnej réžii, ostatné organizovali 
prenajímatelia priestorov MsKS. 
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                                                                                              Skupina KorZár 
 
 
 
 
 
 
 

D. VÝSTAVY 

P.č. 
Dt. 
uskutočnenia Názov programu 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastníkov 

1 14.1.2015 Žitnoostrovské pastelky deti 70 
2 9.2.2015 Kovács Balla Róbert občania 70 
3 6.3.2015 Bokor Tamás občania 100 
4 23.3.2015 Svetový deň vody kresby deti 70 
5 23.3.2015 Tvoriví pedagógovia občania 70 
6 10.4.2015 Výstava Kennedy občania 70 
7 20.4.2015 Bolygónk a Föld deti 70 
8 30.4.2015 Iveta Nagyová občania 70 
9 15.5.2015 Komp 2015 občania 70 

10 12.6.2015 Bott Maja občania 70 
11 1.8.2015 DunArt Com 5 Éva Mayer občania 150 
12 23.9.2015 Faltisz Roberta občania 70 
13 9.10.2015 KOMART 4 občania 150 
14 10.11.2015 Juhász Tibor občania 200 
15 30.11.2015 Žitnoostrovské pastelky občania 100 
16 14.12.2015 Kolonics a sportlegenda občania 300 

   
SPOLU 1700 

 
Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Procházku sa konalo 16 výstav. Prevažne to boli výstavy diel 
miestnych amatérskych umelcov. V budúcnosti posilníme kvalitu výstav cez cielené pozývanie 
vybraných umelcov, dielní. 
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E. PLESY, ZÁBAVY 

P.č. 
Dt. 
uskutočnenia Názov programu 

Cieľová 
skupina 

1 24.1.2015 Výr. čl. sch. + ples ZO SČK členovia 
2 31.1.2015 Ples spev. Zboru HÍD občania 
3 5.2.2015 Venček ZŠ maď. občania 
4 7.2.2015 Ples MO Matice slovenskej občania 
5 13.2.2015 Ples šport. organizácií mesta občania 
6 20.2.2015 Ples Hasičského zboru občania 
7 21.2.2015 VČS+Ples 769 STP  členovia 
8 28.2.2015 VČS+Ples – ZO ZPZCH  členovia 
9 27.2.2015 Deň pedagógov pedagógovia 

10 24.4.2015 Klub dôchodcov – 40 rokov členovia 
11 25.4.2015 Ples Rímsko katol. plebánie občania 
12 20.11.2015 Ples FS Csalló občania 
13 21.11.2015 Ples JDS občania 

14 4.12.2015 
Stužková Hotelová 
Akadémia občania 

15 11.12.2015 Venček ZŠ slov občania 
 
MsKS v Šamoríne disponuje vynikajúcimi podmienkami na usporadúvanie plesov a väčších 
schôdzí. Organizácie, ktoré naše priestory na tieto ciele využívajú boli v minulosti zvyknuté, že 
budovu na svoje akcie dostávajú zadarmo. Od 1. októbra vedenie MsKS zvážilo túto situáciu, 
vyčíslilo náklady spojené s plesmi a zábavami a rozhodlo sa, že v budúcnosti je potrebné vyberať 
nájomné. Samozrejme neziskové, verejnoprospešné a vzdelávacie inštitúcie majú zvláštnu zľavu. 
MsKS nie je vo finančnej situácii, aby vkladala financie do plesov a zábav, nakoľko jedna takáto 
akcia trvajúca celú noc, zvyšuje spotrebu vody, energie, víkendové nadčasy zamestnancov, 
spotrebu hygienických prostriedkov, a tiež sa veľa financií vynakladá na opravu poškodeného 
zariadenia (rozbité sklá, zničené toalety, stoly, stoličky, znečistenie stien, amortizácia 
technického zariadenia atď.).   
 

F. PREDNÁŠKY, ŠKOLENIA 

P.č. 
Dt. 
uskutočnenia Názov programu 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastníkov 

1 9.1.2015 Školenie k referendu - MSÚ občania 50 
2 27.2.2015 Magyar PK prednáška členstvo 50 
3 25.3.2015 Prednáška AIDAN sro. občania 30 
4 27.3.2015 Magyar PK prednáška členstvo 50 
5 24.4.2015 Magyar PK prednáška členstvo 50 
6 6.5.2015 Stretnutie so spisovateľkou občania 130 
7 29.5.2015 Magyar PK prednáška členstvo 50 
8 5.6.2015 Súťaž mladých záchranárov - SČK deti 100 
9 6.6.2015 Kreatívny deň občania 200 
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10 13.11.215 Sympózium o ref. Kostole občania 200 
11 15.11.2015 Výročná čl. sch. Matice Slovenskej členstvo 100 
12 18.11.2015 EnviPack občania 30 
13 18.11.2015 Mary Kay občania 20 
14 23.11.2015 HPL s.r.o. občania 20 

   
SPOLU 1 080,00 € 

 
Všetky školenia realizované v MsKS v roku 2015 sa konali v réžii prenajímateľov priestorov.  
MsKS neplánuje samo organizovať školenia, sústreďuje sa na kultúrne aktivity, ale veľmi rado 
víta vzdelávacie aktivity iných organizácií. 
 

G. VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

MsKS sa v roku 2015 usilovalo v rámci svojich ľudských a finančných možností uspokojiť 
potreby obyvateľov mesta a okolia. Financie, ktorými MsKS disponovalo však postačovali len na 
udržiavanie činnosti, nie na kvalitatívny rozvoj. 
V roku 2016 sa preto dôraz bude klásť na rozvoj vlastnej činnosti MsKS, na zabezpečenie 
príjemného, kultúrneho prostredia (rekonštrukcia foyeru a bábkovej sály), kde každý návštevník 
sa cíti príjemne a má k dispozícii širokú škálu rôznych kultúrnych aktivít. 
Ponaučením z roku 2015 na rok 2016 je, že i keď MsKS nemôže brať zodpovednosť za kvalitu 
programov prenajímateľa, predsa si musí skontrolovať a premyslieť či danému subjektu svoje 
priestory poskytne, ba všetko čo sa deje v budove, verejnosť spája s manažmentom MsKS. 
V priestoroch MsKS pravidelne mali svoje nácviky, skúšky, tréningy nasledujúce súbory: 

1. Detské folklórne súbory: 
- DFS Pici Csali (20 detí vo veku od 4 do 6), nácvik cez pondelky 16.30-17.30 
- DFS Kis Csali (50 detí vo veku od 7 do 9), nácvik cez piatky 16.30-17.30 
- DFS Közepes Csali (20 detí od 10 do 11), nácviky v utorok 15.30-17.00, piatok 

16.30-17.30  
- DFS Nagy Csali (47 detí vo veku od 11 do 16), nácviky v utorok 17.00-19.00 a piatok 

18.00-20.00 
- DFS Prvosienka (40 detí), nácviky v pondelok 17.30-18.30, stredu 17.00-19.00, 
štvrtok 17.00-19.00 

2. Zmiešaný zbor Híd Vegyeskar (20 členov) nácvik v pondelok 19.00-22.00 
3. Komorný orchester Harmonia Classica (15 členov), nácvik v piatok 19.00-22.00 
4. Folklórny súbor Csalló (20 členov), nácvik v piatok 20.00-22.00 
5. hudobné telesá a rockové, jazzové kapely: 

- Rómeó Vérzik, skúšky v utorok a štvrtok 18.00-20.00, 
- Konflikt, skúška v stredu 18.00-22.00,   
- The Butchers, skúška v sobotu 10.00-15.00, 
- Deja Vu, skúška v pondelok 19.00-22.00, 
- Renton and the error Jam, skúška v nedeľu 11.00-15.00, 
- Deep Voice Group, skúška v piatok 18.00-22.00. 

 
V novembri 2015 bola spustená nová web stránka MsKS na adrese: www.mskssamorin.sk ktorá 
informuje o všetkých podujatiach konaných v budove MsKS, resp. organizovaných našou 
organizáciou. 
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4.3 Obchodné spoločnosti, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami mesta 
a patria do konsolidačného celku: 
 
4.3.1 Názov:  AREA ŠAMORÍN s.r.o. 
 

Sídlo:   Bratislavská 23/ 88, 931 01 Šamorín 
IČO:   36228290 
Štatutárny orgán: Jozef Nagy – konateľ  

                       (od 10.6.1998) 
Dozorný orgán:  
Ing. Imrich Tóth – predseda dozornej rady  
Zoltán Faragó člen, Koppány Kovács člen, Csaba 
Orosz člen, Gábor Veres člen 
Dátum založenia: 11.5.1998 
Dátum vzniku: 10.6.1998 
Výška podielu: 6.639,- € - 100% 

 
Opis hospodárskej činnosti: úprava, obnova ošetrenie verejnej zelene, čistenie, oprava a údržba 
miestnych komunikácií, pohrebníctvo, správa prenajatého majetku Mesta Šamorín, verejné 
osvetlenie. 
Počet zamestnancov :         41 z toho riadiacich 5 
Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12. 2015     12.224 € 
Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2015      33.995 € 
Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2015      75.321 € 
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2015    513.164 € 
 
Spoločnosť AREA Šamorín s.r.o. vznikla v roku 1998 z príspevkovej organizácie mesta 
Šamorín. Mesto Šamorín je zakladateľom a jediným spoločníkom. Hlavným smerom činností 
spoločnosti je zabezpečiť pre mesto komunálne a verejno-prospešné služby. Má vyše 20 rôznych 
predmetov činnosti. 
Od svojho vzniku do roku 2009 pravidelne rástol obrat firmy a vytvárala zisk. V roku 2009 
príjmy začali klesať a pre udržanie rovnováhy príjmov a nákladov došlo postupne k zníženiu 
počtu zamestnancov. Ziskovosť firmy bola takto naďalej zabezpečená. Počas existencie 
spoločnosti došlo k obmene technickej vybavenosti, ktorá tohto času je na dobrej úrovni.   
V roku 2015 príjmy spoločnosti podstatne vzrástli. Objem verejno-prospešných služieb pre 
mesto ostal na úrovni predošlých rokov, avšak pokračovala výstavbu Domu seniorov vo vlastnej 
realizácii, ktorá pomohla k zvýšeniu príjmov. Ziskovosť podniku vzrástla oproti minulému roku 
na 12.224.- €. Všetky problémy, ktoré negatívne ovplyvnili národné hospodárstvo sa objavili aj 
v spoločnosti AREA Šamorín s.r.o. so svojimi negatívnymi dopadmi na hospodársky výsledok. 
Je povzbudzujúce, že investičná aktivita podniku v roku 2015 neklesla a finančná kondícia ostala 
zachovaná na úrovni predchádzajúcich rokov. Vzhľadom k tomu, že AREA Šamorín s.r.o je 
servisným podnikom mesta Šamorín finančná situácia mesta v rozhodujúcej miere ovplyvňuje 
príjmy spoločnosti. 
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Výsledok podniku v porovnaní  za predchádzajúce roky (údaje v celých eurách) 
  2010    2011            2012  2013     2014   2015 
Náklady 1,025.512 946.534       1.034.317    1.199.956  1.623.014 1.775.670  
Výnosy 1.045.388 976.548       1.040.201    1.209.273    1.657.339 1.793.058 
 
Hosp. výsl. +19.876        +30.014        +5.884         + 9.317 + 28.995 +12.224 
 
Rok 2016 podnik začína konsolidovane po finančnej, technickej a organizačnej stránke. 
Schválený rozpočet mesta Šamorín na rok 2016 zaručuje dostatočnú záruku pre plynulý chod 
spoločnosti aj v roku 2016. 
 
 
4.3.2 Názov:  MPBH ŠAMORÍN s.r.o. 
 

Sídlo:    Školská 37, 931 01 Šamorín 
IČO:    36261611 
Štatutárny orgán:     Ing.  Alžbeta Élesztősová –  
                                konateľ spoločnosti (od  
   27.06.2014 do 23.02.2015)  
   Ing.  Tibor Pogány –  
                                konateľ spoločnosti  
   (od 24.02.2015) 
 
Dozorný orgán: Ladislav Czafik  – predseda      
                               dozornej rady  
Členovia dozornej rady:  Ing. Edit Bauer CSc, Ing. 
Tibor Duducz, Angela Jágerová, Robert Keresztes, 
Csaba Orosz 

Dátum založenia:  24.5.2004   
Dátum vzniku:  1.7.2004 
Výška podielu:  33.194,- € - 100% 
 
MPBH ŠAMORÍN s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou na základe uznesenia mestského 
zastupiteľstva z roku 2004. Zakladateľom je Mesto Šamorín so 100% účasťou. Hlavným 
predmetom podnikania spoločnosti je: 

- Správa bytov a nebytových priestorov 
- Výroba a dodávka tepla a teplej vody 
- Práce údržbárskeho charakteru 
- Práce vyplývajúce z činnosti 

 
Najvyšším orgánom spoločnosti sú: 

a) valné zhromaždenie 
b) konateľ 
c) dozorná rada 
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Vzťah medzi Mestom Šamorín a MPBH ŠAMORÍN s.r.o. je riešený nasledovne: 
a) Zmluva o správe majetku Mesta Šamorín 
b) Zmluva o prenájme tepelno-technického zariadenia 

 
Hospodársky výsledok v roku 2015 po zdanení je vo výške 275,- €. Celkové výnosy v roku 2015 
boli vo výške 1 807 533,- € a náklady 1 807 258 €. 
 
Hospodársky výsledok spoločnosti bol ovplyvnený najmä: 

- výrobou tepla a TÚV,  
- správou bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a fyzických osôb,  
- údržbou.   

Zisk bol rozdelený nasledovne: 275  € bol  nerozdelený zisk   
  
Pri riadení činnosti tepelného a energetického hospodárstva spoločnosť vychádzala zo 
všeobecných záväzných pokynov a nariadení týkajúce sa oblasti výroby a distribúcie tepla, 
s osobitným prízvukom na dodržanie zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v aktuálnom 
znení a vyhlášky ÚRSO 630/2005  o pravidlách rozpočítavania množstva dodaného tepla 
v platnom znení.  

 
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0205/2014/T zo dňa 26.11.2013 boli 
schválené pre MPBH ŠAMORÍN s.r.o, ako výrobcovi a dodávateľovi tepla nasledovné jednotné 
ceny tepelnej energie na obdobie 01.01.2015 do 31.12.2016: 
 
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla      0,0583    €/kWh 
Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom   121,0410 €/kW 
Uvedené ceny sú bez DPH 
      

OBJEDNANÉ A DODANÉ TEPLO SPOLU ZA ODBOBIE  ROK 2015 
NÁZOV OBJEDNANÉ DODANÉ OBJEDNANÉ 

TEPLO DODANÉ OBJEDNANÉ DODANÉ 

ZDROJA TEPLO  TEPLO NA TÚV TEPLO TEPLO TEPLO 
TEPLA NA ÚK NA ÚK kWh NA TÚV SPOLU SPOLU 

  kWh kWh   kWh kWh kWh 

Kotolňa K-1 5469,74 5272,91 2856,01 2848,70 8325,80 8121,61 

Kotolňa K-2 2784,53 2778,29 1532,64 1408,01 4317,20 4186,30 

Kotolňa K-4 4964,78 4309,58 2472,70 2260,36 7437,50 6569,94 

       SPOLU 13219,05 12360,78 6861,35 6517,07 20080,5 18877,85 
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Vyrobené a predané teplo v GJ v rokoch 2004 – 2015 bolo nasledovné:                         (1MWh=3,6 GJ) 
 

Tepelný  
zdroj 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011   2012  2013 2014 2015 

Kotolňa  
K-1 
 

58560,45 58684,83 53127,86 46152,00 45316,00 40124,99 42665,04 37603,8 36652,4 33551,50 30015,22 
 
 
 

29237,90 

Kotolňa  
K-2 
 

30200,82 28836,96 26801,01 23819,00 23728,00 22151,34 23411,16 20395,12 19556,32 17452,25 13840,34 
 
 

15070,68 

Kotolňa  
K-4 
 

43906,13 41554,28 36126,38 32731,00 34932,00 34029,12 35348,40 30520,15 28285,74 26489,23 22876,52 
 
 

23651,78 

S  P  O  L  U  

 

132667 129076 116055 102702 103976 96305 101424,6 88519,07 84494,48 77492,98 66732,08 67960,26 

 
 
Optimalizácia výroby tepla v jednotlivých kotolniach bola dosiahnutá úpravou horákov, kotlov 
a zabudovaním ekonomizérov v minulosti. Je však nutné pokračovať výmenou rozvodov ÚK 
a TÚV, najmä na v okruhu kotolne K2, nakoľko zníženou výrobou tepla bude čoraz ťažšie 
dosahovať hospodárnosť dodávky tepla predpísanej Slovenskou inovačnou a energetickou 
agentúrou.  
Ďalšiu hospodárnosť vykurovania bude možné dosiahnuť v okruhu kotolne K1 osadením jedného 
účinnejšieho kotla.   
 
Predpokladané investičné náklady rekonštrukcií tepelných kanálov sú:  

- dokončenie teplovodných kanálov pre K1 (pre MsKS a športovú halu), náklad 197.715,40€  
- výmena teplovodov pre K2,  

podľa výsledku obstarávania v roku 2014 bola cena dodávateľa 420.486,- €,      
- výmena teplovodov pre okruh K4, orientačná cena z roku 2010 bola 398.000,- €,  

 
V roku 2015 výnimkou jediného bytového domu na sídlisku Stred II (Gazdovský rad) boli 
obnovené (zateplené) všetky bytové domy. Na základe prepracovanej projektovej dokumentácie 
rekonštrukcie na tomto sídlisku je možno očakávať zníženie celkovej ceny rekonštrukcie. 
Súčasne s rekonštrukciou teplovodných kanálov sa musí realizovať hydraulické vyregulovanie 
všetkých stúpacích vedení tepla a TÚV. V prepracovanej projektovej dokumentácií je uvedené 
podrobný rozpis všetkých úkonov smerujúcich k týmto technickým zmenám za cieľom zvýšenia 
účinnosti vykurovania.   
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Správa bytov a nebytových priestorov bola riešená v súlade so zákonom 182/1993 Z.z. 
v aktuálnom znení. K výraznej zmene zákona dochádza k 1.10.2014 a týka sa najmä pomeru 
vlastníkov pri hlasovaní, možnosti uverejnenia mien vlastníkov, neplatičov, povinnosti 
oznamovať plány údržby na nasledujúci rok a pod.     
Údržba bytov a nebytových priestorov bola vykonávaná na základe požiadaviek vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov. Úsek údržby zabezpečuje údržbu vlastníkov bytov ktoré spracuje 
MPBH ŠAMORÍN s.r.o, SBD Šamorín a István Csajka – správa bytov.  
V roku 2015 MPBH ŠAMORÍN s.r.o. zabezpečovala 4 požiadavky vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov na obnovu (zateplenie)  bytových domov, v rámci ktorých investičné 
akcie boli pripravované  a realizované v úzkej spolupráci s vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov, a to od výberu zhotoviteľa,  uzatvárania zmlúv, zabezpečenia financovania na 
obnovu, realizačné a porealizačné plnenie požiadaviek obnovy. Na roky 2015 a 2016 sa 
pripravuje obnova posledných štyroch bytových domov panelového typu v správe MPBH 
ŠAMORÍN s.r.o., ktoré odoberajú teplo a TÚV z kotolní MPBH ŠAMORÍN s.r.o.   

 
 
 
 

Zhodnotenie činnosti energetického hospodárstva 
MPBH  ŠAMORÍN, s.r.o. za rok 2015 

 
 

Podnik pri riadení činnosti tepelného a energetického hospodárstva vychádzal zo všeobecných 
záväzných pokynov a nariadení týkajúce sa oblasti  výroby a distribúcie tepla, s osobitným 
prízvukom  na dodržanie  zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike  a vyhlášky  ÚRSO 630/2005 
o pravidlách rozpočítavanie množstva dodaného tepla v aktuálnom znení. 
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0067/2015/T zo dňa 20.11.2014 boli 
schválené na rok 2015 nasledovné jednotné ceny tepelnej energie na obdobie 01.01.2015 do 
31.12.2015: 
- variabilná zložka maximálnej ceny tepla:    0,0583 Eur / kWh 
- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom  113,3107 Eur / kW 
 
OBJEDNANÉ TEPLO SPOLU ZA ODBOBIE  ROK 2015      Uvedené ceny sú bez DPH. 

NÁZOV 
ZDROJA 
TEPLA 

OBJEDNANÉ 
TEPLO  
NA ÚK 
MWh 

 

OBJEDNANÉ TEPLO 
NA TÚV 

MWh 

OBJEDNANÉ 
TEPLO 
SPOLU 
MWh 

Kotolňa K-1 6 445,35 2 963,30 9 408,65 
Kotolňa K-2 3 530,97 1 534,88 5 065,85 

Kotolňa K-4 5 416,77 2 753,57 8 170,34 

       SPOLU 15 393,09 7 251,75 22 644,84 
 
Okrem úloh vyplývajúcich zo spoločenského poslania úseku energetického hospodárstva, 
ktorá spočíva predovšetkým v bezporuchovom zásobovaní mesta teplom a teplou úžitkovou 
vodou vykonávali činnosti slúžiace k príprave na ďalšie vykurovacie obdobie zakotvené v pláne 
letných opráv a bežnej údržby vykurovacích a pomocných zariadení na rok 2015.   
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Súčasťou tohto plánu boli : 
- zabezpečenie odborných prehliadok reg. staníc plynu, kontroly tesností, odborné prehliadky 
elektrických zariadení a komínov, čistenie kotlov po vykonaní odbornej prehliadky, meranie 
a nastavenie spaľovacích hodnôt jednotlivých horákov, oprava prípojov, oprava izolácie odvodov 
spalín, kontrola a servis objektových meradiel tepla,   
- obnova bezprašných náterov kotolní, oprava dymovodov, overenie hospodárnosti dodávky tepla 
za odberným miestom a i. 
  
U vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle § 18 ods. 4 pís. a)  zákona č. 657/2004 Z.z. 
o tepelnej energetike boli zabezpečené obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie meradiel 
tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa a na dodržanie  vyhlášky  
č. 630/2005 Z.z. na určenie spôsobu rozpočítavania nákladov  a  množstva dodaného tepla.  
 
Z uvedeného hodnotenia činnosti energetického hospodárstva  vyplýva, že pracovníci  na tomto 
úseku vyvinuli maximálne úsilie za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb, 
zabezpečenia tepelnej pohody, technického rozvoja na zmiernenie cenového dopadu 
regulovaním, meraním a spravodlivým rozúčtovaním vykurovacích nákladov.   

 
Vývoj výnosov jednotlivých tepelných zariadení 

                                                                                                                                                                              vyjadrené v tis. Eur bez DPH 
ZDROJ  
TEPLA 

2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013 2014 2015 

Kotolňa K-1       804,62 938,67 827,70 938,11 783,9 784,35 738,66 827,41 766,53 615,05 639,28 

Kotolňa K-2 411,46 478,32 420,50 489,41 432,7 429,95 403,07 441,65 410,51 338,19 292,16 

Kotolňa K-4 582,19 635,53 577,74 702,27 663,2 650,95 608,18 681,11 655,38 675,04 663,47 

SPOLU : 1798,26 2052,52 1825,94 2129,79 1879,7 1865,25 1749,91 1950,17 1832,42 1628,28 1594,91 

 
Vývoj výroby 

teplej úžitkovej vody 

Kotolňa  K – 1 
  Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GJ/m3 0,2950 0,2900 0,2484 0,3040 0,2897 0,299 0,310 0,339 0,306 0,304 0,300 

TÚV dod. m3 52 564 49 977 50 802 42000 39083 37888 36860 33694 36419 35655 34157 

TÚV ohrev  GJ 15 511 14 496 12622 12766 11322 11328 11444 11420 11128 10832 10255 

 
Kotolňa K – 2 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GJ/m3 0,3017 0,2797 0,3381 0,3048 0,2873 0,2628 0,3068 0,318 0,298 0,340 0,322 

TÚV dod. m3 21 105 21 829 17 389 19134 18535 20032 17948 17397 18400 15249 15728 

TÚV ohrev GJ 6 369 6 107 5 878 5832 5325 5263 5506 5537 5485 5181 5068 

 
Kotolňa K – 4 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 



 38 

GJ/m3 0,2730 0,2903 0,2988 0,3253 0,3253 0,3289 0,3509 0,339 0,332 0,308 0,293 

TÚV dod. m3 37 233 33 698 30 723 29809 31134 30574 29486 29133 28331 27915 27816 

TÚVohrevGJ 10 167 9 783 9 181 9697 10126 10054 10347 9872 9412 8592 8137 

 
 

Tvorba ceny tepelnej energie v MPBH Šamorín,  s.r.o. 
 
Skutočnú kalkuláciu ceny tepelnej energie MPBH v roku 2015 riadil v zmysle Vyhlášky  
219/2011 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví k usporiadaniu nákladov na dodávku tepla 
za rok 2014. Pri uplatňovaní predpisov a rozhodnutí boli ceny rozdelené do dvoch základných 
nákladových položiek a to variabilné náklady a fixné náklady. 
     Do ceny variabilných nákladov tepla zahrnuli výšku oprávnených nákladov, ktoré sú 
preukázané účtovnými dokladmi a zároveň vypočítané zo skutočne dodaného tepla pomocou 
ukazovateľov energetickej účinnosti, výhrevnosti paliva, priemernej ceny paliva. Normatívne 
náklady pri zemnom plyne boli vyčíslené samostatne pre domácnosti s priemernou cenou plynu 
pre domácnosti a samostatne s priemernou cenou zemného plynu pre ostatných odberateľov 
(prevádzky). K obidvom nákladom sa pripočítali fakturované náklady za elektrinu a vodu. 
 
Cena tepla na rok 2015 podľa prílohy č.1 k vyhláške 219/2011 Z.z. vypočítaná  

- variabilná zložka podľa skutočných nákladov: 0,0583 €/kWh bez DPH  
- fixná zložka ceny tepla podľa prílohy č.1 k vyhláške 219/2011 Z.z. vypočítaná podľa 

skutočných nákladov:  113,2813 €/kW bez DPH 
Variabilne náklady na nákup paliva alebo tepla, ktoré sa vypočítajú zo skutočnej ceny paliva 
(zohľadnené aj o prípadné nedočerpanie resp. prekročenie dohodnutého množstva zemného 
plynu) alebo skutočnej ceny nakupovaného tepla a normatívneho množstva paliva (alebo tepla) 
určeného zo skutočne dodaného množstva tepla podľa ukazovateľov energetickej účinnosti 
určených pri overovaní hospodárnosti sústavy tepelných zariadení, ktoré boli použité pri návrhu 
na určenie ceny tepla. Do dodávky tepla je zahrnutá aj spotreba dodávateľa vo vlastných 
prevádzkach (súčasť objednaného množstva, na ktoré je určená cena tepla). Z dôvodu dvojakých 
cien zemného plynu (na výrobu tepla pre domácnosti a pre ostatných spotrebiteľov) bude 
potrebné vypočítať dve skutočné ceny dodávaného zemného plynu v roku 2015, samostatne na 
výrobu tepla pre domácnosti a samostatne pre odberateľov mimo domácností.  

 
Prehľad variabilnej zložky ceny tepla – skutočnosť. 

v tis. Eur rok 2015 
Kotolňa K – 1 Veterná 23, Šamorín  
Položka Palivo Elektrina Voda Tech. hm. SPOLU 
Tis. Eur   416,89 19,79 0,067 0 435,744 
 
Kotolňa K – 2 Bratislavská 88, Šamorín  
Položka Palivo Elektrina Voda Tech. hm. SPOLU 
Tis. Eur   228,44 5,70 0,030 0 264,969 
 
Kotolňa K – 4  Záhradnícka 3. Šamorín  
Položka Palivo Elektrina Voda Tech.hm. SPOLU 
Tis. Eur 346,21 20,32 0,053 0 419,232 
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Prehľad fixnej zložky ceny tepla – skutočnosť 2015 
Údaje sú v tis. € 

Položka Poistné Revíze 
+ audit Znečisť. Nájom. Opravy Ost.nákl. 

3.3 Zisk Spolu 

tis. € 0,43 16,462 0,239 160,04 30,975 208,2 74,185 490,531 

 
Prehľad o spotrebe nosičov energie v kotolniach v rokoch 

2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013, 2014 a 2015 
v tis. m3/ tis. kWh 

 
ZEMNÝ  PLYN v  tis. m3 

Názov zdroja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kotolňa  K1 1 957,5 1 754,0 1 579,5 1481,0 1337,8 1403,5 1184,6 1127,4 1075,5 868,6 925,6 

Kotolňa  K2 991,6 929,6 815,1 802,7 749,2 781,3 671,8 615,5 555,46 437,4 491,4 

Kotolňa  K4 1364,6 1187,2 1098,5 1153,2 1072,0 1129,3 952,2 915,1 882,123 704,4 776,1 

       SPOLU : 4313,9 3 871,0 3 493,2 3437,1 3159,0 3314,2 2808,6 2658,0 2513,1 2010,4 2193,1 

 
ELEKTRICKÁ ENERGIA v tis. KWh 

Názov zdroja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013       2014 2015 

Kotolňa K1 226,8 216,0 340,6 398,4 210,3 209,18 196,85 160,79 145,84 134,240 140,708 

Kotolňa K2 84,7 86,5 106,5 129,8 61,2 51,25 53,0 45,463 47,266 41,853 45,112 

Kotolňa K4 204,2 163,9 225,8 262,2 173,0 192,99 159,86 158,278 144,498 126,414 134,676 

       SPOLU : 515,7 466,5 672,9 790,4 444,5 453,42 409,71 364,531 337,604 302,507   320,496 

 
Znečisťovanie ovzdušia 

plynovými kotolňami  v roku 2015 
           KÓD       
  ZNEČISŤUJÚCEJ       
      LÁTKY (ZL) 

 
                                  P O P I S 

           0.0.01           Tuhé znečisťujúce látky 
           0.0.02           Oxidy síry ako SO2   
           0.0.03           Oxidy dusíka ako NOx 
           0.0.04           Oxid uhoľnatý CO 
           0.0.05           Organické látky – celkový organický uhlík – COU 
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Úlety znečisťujúcich látok v tonách/rok 2015 

         Zdroj 
 znečisťovania 

  0.0.01  0.0.02 0.0.03 0.0.04 0.0.05  POPLATOK 
      v  € 

Kotolňa  K – 1 0,07426 0,008911 1,448038 0,584785 0,097464 117 

Kotolňa K – 2 0,039655 0,004759 0,773278 0,312285 0,052048 62 

 Kotolňa K – 4 0,062263 0,007472 1,214125 0,490320 0,081720 98 

   S P O L U 0,176178 0,021141 3,435441 1,387385 0,231232 277 

     
Množstvo úletov a poplatky v € za znečisťovanie ovzdušia za ostatné roky sú takmer rovnaké – 
stav sa nezhoršuje. 
 
Navrhované opatrenia v budúcom období: 
 
V roku 2016-2017 vymeniť rozvody tepla na sídlisku Stred II a vykonať hydraulické 
vyregulovanie vykurovania na tomto sídlisku, ako aj v bytových domoch. Správca zabezpečuje 
prepracovanie  projektovej dokumentácie (PD) na základe tepelno-technických údajov 
o obnovených bytových domov, ktoré boli výnimkou jedného objektu na sídlisku Stred II 
(Gazdovský rad) zrealizované. Obnova posledného z objektov sa očakáva v roku 2017. Náklady 
na rekonštrukciu tepelných rozvodov v okruhu z kotolne K2 v roku 2014 predpokladali cenu vo 
výške 397 tis € bez DPH. Po prepracovaní PD z hľadiska nižších dimenzií potrubných rozvodov 
je predpoklad nižších nákladov.   
 
Podľa existujúcej projektovej dokumentácie sú tepelné straty najmä v prípade rozvodov TÚV.  
Nie je možné dosiahnuť predpísanú spotrebu tepla na 1m3 v hodnote 0,3 GJ/m3 (pri dodržaní 
kvality TUV na výtoku. U odberateľa stúpne merná spotreba tepla v okruhu kotolne K4  
a v prípade kotolne K2 sú zvýšené straty z dôvodu zabezpečenia teploty TÚV pre konečného 
odberateľa.  
 
Ďalej je nutné:   
- dokončiť výmenu  tepelných rozvodov z kotolne K1 
- medzi MŠ Veterná ulica a MsKS s predpokladaným rozpočtovým nákladom 124 592,40€,  
- a medzi bytovým domom Veterná 16 a  budovou Šermiarne s predpokladaným 

rozpočtovým nákladom 73 123,00 €.  
- výrobu tepla v kotolni K1 je možné optimalizovať premiestnením zariadení z časti TÚV 

a úpravou zapojenia technológie ÚK  (podľa možnosti získať finančné prostriedky cez výzvy 
MH SR, SIEA alebo EÚ),   

- optimalizácia merania dodávky tepla do objektov znížením odberu tepla rekonštrukciou 
tepelnej izolácie teplovodov v bytoch (šetrenie), 

- na základe zákona 476/2008 Z.z. v aktuálnom znení,  
o zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu 

v bytových domoch,  
o vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou 

reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči 
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v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým 
pobytom osôb,  

o centrálnou prípravou teplej vody správca musí zabezpečiť a udržiavať hydraulicky 
vyregulované rozvody teplej vody,  

o presadzovať vlastníkom bytov zásady hospodárnej spotreby tepla (izolovanie 
prívodu a odvodu tepla a TÚV, vyregulovanie tepelnej sústavy).      

 
Na objednané množstvo tepla v bytových domoch má výrazný vplyv zníženie energetickej 

náročnosti po obnove bytových domov.  
 

Počet bytov v správe panelového typu   Správca 
MPBH ŠAMORÍN Iný správcovia 

Počet bytov v správe správcu  783 1569 
z toho obnovené zateplením  do 31.12.2014 557 1155 
percentuálne  71,1% 73,6 
Obnova na roky 2015 a ďalšie roky  226 414 

 
Energetická úspora bytových domov po obnove je podľa prepočtu projektantov, špecialistov, 

priemerne 35% a väčšia.    
 
Z hodnotenia činnosti energetického hospodárstva vyplýva, že pracovníci  na tomto úseku 
vyvinuli maximálne úsilie za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb, zabezpečenia 
tepelnej pohody, dodávky teplej vody a technického rozvoja na zmiernenie cenového dopadu 
regulovaním, meraním a oprávneným rozúčtovaním vykurovacích nákladov.   
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Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2015: 
 
5.1. Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ) 
                                                             Bežné UO 2015 Bezprostr.  
 
Celkový stav majetku mesta (KÚZ):   29.187.391,39 €        27.311.867,29 € 
 
  Z toho krytý vlastným imaním       18.062.411,90 €        17.644.895,60 € 
  Záväzky vo výške                               7.538.607,77 €          6.427.547,46 € 
  Časové rozlíšenie                                3.586.371,72 €          3.239.424,23 € 
 
   bežné účt.obd.  predchádzajúci

          2015         rok 
Výsledok hospodárenia (KÚZ) – zisk   +426.549,45 €      +1.277.661,98 € 
                (- strata,   + zisk) 
Z toho HV - mesto a mestom riad. RO   +414.050,62 €         +1.231.122,98 € 

Schválené plenárnym zasadnutím MsZ  
dňa 23.4.2015 uzn. číslo 5/2015/V. 
  HV obchodných spoločností: 
  MPBH Šamorín s.r.o.          +275,40 €  +17.544,03 € 
Schválené valným zhromaždením spoločnosti 
  AREA Šamorín s.r.o.     +12.224,33 €    +28.994,97 € 
Schválené valným zhromaždením spoločnosti 

 
Zisk konsolidovaného celku v roku 2015 spôsobil jednorazový predaj pozemku v roku 2015, 
avšak ďalších rokoch môžeme očakávať stratu ako v predchádzajúcich rokoch. Túto situáciu 
mesta a mestom riadených RO spôsobila v prvom rade odpisy investičného majetku, ktoré nie sú 
kryté vlastnými zdrojmi, ani zdrojmi zo štátneho rozpočtu preto, že mesto nie je zriadené za 
dosiahnutie zisku ako ostatné organizácie z podnikateľskej sféry. Správa verejného osvetlenia, 
údržba mestskej zelene a mestských komunikácií, správa školských zariadení, dobrovoľná 
hasičská činnosť, kultúrne a športové činnosti, opatrovateľská činnosť, správa zariadenia pre 
seniorov a starostlivosť o sociálne slabších a ďalšie činnosti mesta sú všeobecne prospešné 
činnosti a nie sú založené na dosiahnutie zisku.   
 
5.2 Výsledky riadnej účtovnej závierky za mesto a mestom riadených rozpočtových 
organizácií boli schválené bez výhrad na zasadnutí MsZ Šamoríne, dňa 07.04.2016 
uznesením číslo 13/2016/V. Za konsolidovaný celok  údaje sú nasledovné: 
 
                                                             Bežné UO 2015   Bezprostr. Pred.UO       rozdiel 
celkový stav majetku mesta          26.593.904,69 €   24.651.979,83 €     +1.941.924,86 € 
 
z toho krytý vlastným imaním vo výške   17.349.427,58 €   16.935.416,36 €       + 414.011,22 € 
záväzky vo výške             5.659.571,49 €    4.479.726,77 €    + 1.179.844,72 € 
časové rozlíšenie             3.584.905,62 €    3.236.836,50 €       + 348.069,12 € 
Účtovný hospodársky výsledok sumárne za konsolidovaný celok v celých eurách (zisk) činí:  
 + 426.549,45 €.   
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6. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta a mestom založených  
rozpočtových organizácii  a tvorba rezervného fondu (bez obchodných 
spoločností) – rok 2015 
 
 
Výsledok hospodárenia v značnej miere ovplyvňuje zloženie príjmovej časti, a to: vlastné príjmy, 
ostatné príjmy, štátne dotácie a ich rozpočtované plnenie. 
Výsledok z rozpočtového hospodárenia (HV) v príjmovej časti obsahuje daňové a nedaňové 
príjmy mesta, dotácie na zabezpečenie činnosti škôl s právnou subjektivitou (prenesená 
kompetencia), dotáciu na matričný úrad, na stavebný úrad, na životné prostredie a finančné 
prostriedky na zabezpečenie činnosti školského úradu a zariadenie pre seniorov. Výsledok z 
rozpočtového hospodárenia však neobsahuje príjmy mesta z finančných operácií (FO), ktoré 
nesmú ovplyvniť výsledok na daný rok. Bežné a kapitálové príjmy (bez FO) v roku 2015 činia 
celkom 10.173.970,77 €. 
Výdavková časť rozpočtu mesta obsahuje okrem výdavkov Mestského úradu, Mestskej polície, 
dobrovoľných hasičov, opatrovateliek, materských škôlok a k nimi patriace jedálne, centra 
voľného času a školy v Mliečne aj výdavky rozpočtových organizácií (RO) mesta s právnou 
subjektivitou. Sú to organizácie: ZŠ M.Bela Kláštorná a ZŠ M.Korvína s VJM Rybárska, ZUŠ 
Š.N. Šamorínskeho, Zariadenie pre seniorov, MsKS a Knižnica Zs. Zalabaiho). Hospodársky 
výsledok z rozpočtového hospodárenia však neobsahuje výdavky mesta z finančných operácií 
(FO), ktoré tiež nesmú ovplyvniť výsledok rozpočtového hospodárenia na daný rok. Sú to 
výdavky na splátku istiny úveru. Celkové výdavky mesta a mestom riadených RO bez 
výdavkov FO činia celkom 11.238.295,99 €. 

 
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia 

Príjmy Výdavky Rozdiel  
8.741.600,39 8.554.895,79 186.704,60 Bežný rozpočet 

1.432.370,38 2.638.400,20 -1.251.029,82 Kapitálový rozpočet 

10.173.970,77 11.238.295,99 -1.064.325,22 Výsledok rozp. 
hospodárenia  

1.738.136,77 190.032,65 1.548.104,12 Finančné operácie 

11.912.107,54 11.428.328,64 483.778,90 Spolu 

 
Rozdiel medzi   

príjmami                a         výdavkami                          sa rovná:          483.778,90 € 
z toho: 
Stav BÚ mestom riadených RO (školy, DD, MsKS, knižnica)                     125,01 € 
Stav bežných účtov a pokladne mesta spolu k 31. 12. 2015:                      570.049,72 € 
Záloha za pozemok ZOHŽO (nezapočítané v príjmoch) k 31.12.2015         -86 395,83 € 

 
Na základe výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 rezervný fond v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 15 ods.4. po 
odpočítaní finančných operácií zo záporného výsledku rozpočtového hospodárenia sa 
netvorí. 
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6.1 Rozpočet 
 
Pôvodný rozpočet mesta Šamorín na rok 2015 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 
29.januára 2015 uznesením číslo 3/2015/V v celovej výške: 

12.462.757,53 € 

z  toho: 
z  toho: 

bežné príjmy (BP) 8.494.086,00 € bežné výdavky (BV) 8.076.058,00 € 
kapitálové príjmy (KP)  1.279.370,00 € kapitálové výdavky (KV) 4.124.250,53 € 

finančné operácie (FO) 2.689.301,53 € 
 

finančné operácie (FO)    262.449,00 € 

I. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 12.3.2015 uzn. 
Č. 4/2015/VI vo výške: 

12.526.583,77 € 
z  toho: 

bežné príjmy (BP) 8.651.017,00 € bežné výdavky (BV) 8.651.017,00 € 
kapitálové príjmy (KP)  1.279.370,00 € kapitálové výdavky (KV) 3.613.117,77 € 

finančné operácie (FO) 2.596.196,77 € 
 

finančné operácie (FO)    262.449,00 € 

Na základe skutočnosti, ktoré nastali od I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015 a výsledkov za II. 
štvrťrok 2015 plenárne zasadnutie MsZ dňa 24.9.2015 s uznesením č. 8/2015/VII schválilo II. 
zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 v celkovej výške: 

12.990.228,24 € 

z  toho: 
bežné príjmy (BP) 8.830.728,03 € bežné výdavky (BV) 8.830.728,03 € 

kapitálové príjmy (KP)  1.811.303,44 € kapitálové výdavky (KV) 3.915.051,21 € 
finančné operácie (FO) 2.346.196,77 € 

 

finančné operácie (FO)    242.449,00 € 

III. zmena rozpočtu mesta bola vykonaná v dôsledku zmeny štátnych dotácií na prenesený výkon 
a výsledkov za III. štvrťrok 2015, schválené dňa 29.10.2015 uznesením č. 9/2015/IV: 

13.007.349,04 € 

z  toho: 
bežné príjmy (BP) 8.774.470,83 € bežné výdavky (BV) 8.774.470,83 € 

kapitálové príjmy (KP)  1.886.681,44 € kapitálové výdavky (KV) 3.990.429,21 € 
finančné operácie (FO) 2.346.196,77 € 

 

finančné operácie (FO)    242.449,00 € 
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V zmysle príkazu primátora mesta Šamorín č. 7/2015 zo dňa 14.12.2015 bola vykonaná IV. 
posledná zmena rozpočtu na r. 2015 nasledovne: 

13.055.432,04 € 

z  toho: 
bežné príjmy (BP) 8.822.553,83 € bežné výdavky (BV) 8.822.553,83 € 

kapitálové príjmy (KP)  1.886.681,44 € kapitálové výdavky (KV) 3.990.429,21 € 
finančné operácie (FO) 2.346.196,77 € 

 

finančné operácie (FO)    242.449,00 € 

O tejto zmene primátor podal informáciu poslancom na plenárnom zasadnutí dňa 15.12.2015 
uznesením číslo 10/2015/XXIV. 

 
 
7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, 

za ktoré sa vyhotovuje výročná správa – informácia 
Okrem už rozpísaných skutočností významné udalosti v meste Šamorín, ako v konsolidovanom 
celku nenastali. 
 
 

Gabriel Bárdos 
primátor mesta 

 
 
 
Prílohy: 
Tabuľka 1. - Prehľad zmien vybraných ukazovateľov konsolidovanej súvahy 2015-2014 
Tabuľka 2. - Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 2015-2014 
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2015 
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2015 



KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
 

k 31.12.2015
 

Priložené súčasti

X Súvaha  Kons S UJ VS Úč 1-01

X Výkaz ziskov a strát  Kons VZaS UJ VS Úč 2-01

X Poznámky - tab.  Poznámky - tabuľková časť

Za obdobie

Mesiac Rok Mesiac Rok
od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

IČO

0 0 3 0 5 7 2 3

Názov účtovnej jednotky

Š a m o r í n

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

H l a v n á 3 7

PSČ Názov obce

9 3 1 0 1 Š a m o r í n

Telefónne číslo Faxové číslo

0 3 1 / 5 9 0 0 4 2 3 0 3 1 / 5 9 0 0 4 0 0

Emailová adresa

s e k r e t a r i a t @ s a m o r i n . s k

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:



Súvaha

Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2015 2014

Netto Netto

a b c 1 2

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117 001 29 187 391,39 27 311 867,29

A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 002 22 217 506,98 20 717 022,86

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) 003 3 000,00

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj  (012) - (072+091AÚ) 004

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005

3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006

4. Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu
(+/-) 007

5. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 008

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 009

7. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 010

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 011 3 000,00

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) 012 19 903 008,22 18 405 524,10

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 013 3 378 441,48 3 355 654,99

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 014 94 362,35 91 939,43

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 015

4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 016 15 392 012,45 13 141 117,66

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 017 487 111,49 537 097,46

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 018 41 016,09 30 856,95

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 019 189 465,05 189 465,05

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 020

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 021 33 602,82 31 674,17

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 022 16 939,50 19 169,14

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 023 266 379,76 1 004 872,02

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 024 3 677,23 3 677,23

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.026 + r.027 + r.029 až 034) 025 2 311 498,76 2 311 498,76

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) -
(096AÚ) 026

2. Podielové cenné papiere a podiely v  spoločnosti s podstatným vplyvom  (062)
- (096AÚ) 027

z toho: goodwill 028

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 029 7 980,00 7 980,00

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 030

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 031

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 032

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 033 2 303 518,76 2 303 518,76

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 034

B. Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 035 6 953 056,26 6 584 385,45

B.I. Zásoby súčet (r. 037 až 041) 036 42 075,64 36 838,84

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 037 42 075,64 36 838,84

2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 038

3. Výrobky (123) - (194) 039

4. Zvieratá  (124) - (195) 040

5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 041

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049) 042

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa  (351) 043

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 044

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 045

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356) 046

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 047

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 048
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Súvaha

Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2015 2014

Netto Netto

a b c 1 2

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy  a iné zúčtovania
(359) 049

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) 050 520 776,00

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 051 520 776,00

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 052

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 053

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 054

5. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 055

6. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 056

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) - (391AÚ) 057

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 058

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 059

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 060

11. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 061

z toho: odložená daňová pohľadávka 062

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) 063 3 217 119,51 3 326 759,57

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 064 2 478 807,23 1 106 437,38

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 065

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 066

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314) - (391AÚ) 067 502,66

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 068 9 632,29 1 931 697,21

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov  (316) - (391AÚ) 069 40 345,66 40 345,66

7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov  (317) - (391AÚ) 070

8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)

071 101 459,08 33 162,30

9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) -
(391AÚ) 072 126 203,94 159 295,26

10. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 073 1 245,00 1 245,00

11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) -
(391AÚ) 074

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 075 1 558,88

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 076

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 077 13 451,04 42 031,84

15. Ostatné dane a poplatky  (345) - (391AÚ) 078 194,66

16. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 079

17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií  (373AÚ) - (391AÚ) 080

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 081

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 082

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 083

21. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 084 309 306,25 12 544,92

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 085 600,00

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 086

24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ) 087 133 812,82

B.V. Finančné účty súčet (r. 089 až 100) 088 3 173 085,11 3 220 787,04

B.V.1. Pokladnica (211) 089 2 982,45 3 889,21

2. Ceniny (213) 090 4 034,60 3 679,50

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 091 3 165 983,92 3 213 042,48

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 092

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 093 43,64 65,14

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 094 40,50 110,71

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 095

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 096
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Súvaha

Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2015 2014

Netto Netto

a b c 1 2

9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
(256) - (291AÚ) 097

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 098

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 099

12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 100

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) 101

B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (271AÚ) - (291AÚ) 102

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) - (291AÚ) 103

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) -
(291AÚ) 104

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(291AÚ) 105

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 106

B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r.
112) 107

B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (271AÚ) - (291AÚ) 108

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) - (291AÚ) 109

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) -
(291AÚ) 110

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(291AÚ) 111

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 112

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) 113 16 828,15 10 458,98

C.1. Náklady budúcich období (381) 114 15 777,38 10 458,98

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 115

3. Príjmy budúcich období (385) 116 1 050,77

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 117
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Súvaha

Označenie STRANA PASÍV Číslo
riadku 2015 2014

a b c 3 4

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188 118 29 187 391,39 27 311 867,29

A. Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129 119 18 062 411,90 17 644 895,60

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122) 120

A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/–  414) 121

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/–  415) 122

A.II. Fondy súčet (r. 124 + r. 125) 123 326 138,37 1 022 020,26

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 124 6 907,09 7 238,81

2. Ostatné fondy (427) 125 319 231,28 1 014 781,45

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128) 126 17 736 273,53 16 622 875,34

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/–  428) 127 17 309 724,08 15 345 213,36

2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 +
r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188) 128 426 549,45 1 277 661,98

A.IV. Podiely iných učtovných jednotiek 129

B. Záväzky súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178) 130 7 538 607,77 6 427 547,46

B.I. Rezervy súčet (r. 132 až 135) 131 174 587,59 183 330,17

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 132

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 133

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 134 158 324,52 141 020,97

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 135 16 263,07 42 309,20

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143) 136 415 675,04 41 710,30

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa (351) 137

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 138

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 139

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356) 140

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 141 95 000,00 8 000,00

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 142

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 143 320 675,04 33 710,30

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155) 144 2 945 541,50 2 337 755,25

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 145 2 826 358,30 2 248 306,31

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 146

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 147

4. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 148 92 686,14 84 912,87

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 149 26 497,06 4 536,07

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 150

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 151

8. Predané opcie (377AÚ) 152

9. Iné záväzky  (379AÚ) 153

z toho: odložený daňový záväzok 154

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 155

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177) 156 3 530 053,77 3 288 805,23

B.IV.1. Dodávatelia (321) 157 205 612,24 415 684,19

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 158

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 159 2 081 256,71 2 092 388,32

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 160 226 230,44 149 690,20

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 161 35 796,02 6 478,69

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 162

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 163

8. Predané opcie (377AÚ) 164

9. Iné záväzky  (379AÚ) 165 197 753,02 82 128,23

10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 166

11. Záväzky voči združeniu (368) 167
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Súvaha

Označenie STRANA PASÍV Číslo
riadku 2015 2014

a b c 3 4

12. Zamestnanci (331) 168 187 577,41 183 985,61

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 169 134 158,52 113 928,94

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 170 173 961,43 152 283,26

15. Daň z príjmov (341) 171 40 410,20 49 564,85

16. Ostatné priame dane (342) 172 34 532,92 27 424,94

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 173 211 853,60 8 174,08

18. Ostatné dane a poplatky  (345) 174 2 189,17

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 175

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 176 3 763,07

21. Transfery a ostatné zúčtovanie so  subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 177 911,26 1 121,68

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184) 178 472 749,87 575 946,51

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 179 404 149,23 507 345,87

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 180 68 600,64 68 600,64

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 181

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 182

5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ) 183

6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ) 184

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187) 185 3 586 371,72 3 239 424,23

C.1. Výdavky budúcich období (383) 186 7 685,90 72,60

2. Výnosy budúcich období (384) 187 3 578 685,82 3 239 351,63

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 188
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VZaS

Číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

riadku

2015
2014

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 1 092 040,71 1 343 117,00 2 435 157,71 2 497 271,99

501 Spotreba materiálu 002 603 874,08 362 154,89 966 028,97 929 930,76

502 Spotreba energie 003 487 527,08 973 309,71 1 460 836,79 1 566 491,12

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 639,55 7 652,40 8 291,95 850,11

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 960 230,96 1 056 189,99 2 016 420,95 1 885 691,77

511 Opravy a udržiavanie 007 93 589,62 68 859,46 162 449,08 241 572,37

512 Cestovné 008 13 522,04 3 505,61 17 027,65 9 237,83

513 Náklady na reprezentáciu 009 353,03 353,03 3 932,51

518 Ostatné služby 010 853 119,30 983 471,89 1 836 591,19 1 630 949,06

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 5 203 511,27 879 010,60 6 082 521,87 5 724 389,85

521 Mzdové náklady 012 3 771 829,78 634 326,06 4 406 155,84 4 145 297,26

524 Zákonné sociálne poistenie 013 1 284 100,78 214 476,44 1 498 577,22 1 404 356,63

525 Ostatné sociálne poistenie 014 1 185,90 1 185,90 1 082,56

527 Zákonné sociálne náklady 015 133 382,73 28 530,90 161 913,63 160 027,40

528 Ostatné sociálne náklady 016 14 197,98 491,30 14 689,28 13 626,00

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 3 210,48 4 418,82 7 629,30 7 752,90

531 Daň z motorových vozidiel 018 4 293,08 4 293,08 4 281,42

532 Daň z nehnuteľnosti 019

538 Ostatné dane a poplatky 020 3 210,48 125,74 3 336,22 3 471,48

54 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť (r. 022 až r.
028) 021 934 238,47 19 925,96 954 164,43 445 110,91

541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku 022 12 643,25 12 643,25 275 607,64

542 Predaný materiál 023

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 378,23

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 1 808,44 2 641,43 4 449,87 1 110,68

546 Odpis pohľadávky 026 1 215,19 418,47 1 633,66 812,23

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 729 817,56 16 866,06 746 683,62 167 202,13

549 Manká a škody 028 188 754,03 188 754,03

55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia   (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

029 1 095 250,61 147 361,53 1 242 612,14 1 453 878,40

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku 030 967 443,64 147 361,53 1 114 805,17 1 280 872,93

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.
032 až r. 035) 031 127 806,97 127 806,97 173 005,47

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 45 919,28

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 98 802,78 98 802,78 104 364,37

557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 034

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 035 29 004,19 29 004,19 22 721,82

Rezervy a opravné položky z finančnej  činnosti (r.
037+ r. 038) 036

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 049) 040 64 086,92 4 128,50 68 215,42 58 124,00

561 Predané cenné papiere a podiely 041

562 Úroky 042 38 523,55 1 576,37 40 099,92 35 040,95

563 Kurzové straty 043

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045

567 Náklady na derivátové operácie 046

00305723 Šamorín

7  / 36



VZaS

Číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

riadku

2015
2014

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

568 Ostatné finančné náklady 047 25 563,37 2 552,13 28 115,50 23 083,05

569 Manká a škody na finančnom majetku 048

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej
správy

049

57 Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054) 050 16 263,07 16 263,07 20 292,81

572 Škody 051

574 Tvorba rezerv 052 16 263,07 16 263,07 15 539,92

578 Ostatné mimoriadne náklady 053 4 752,89

579 Tvorba opravných položiek 054

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.
056 až r. 064) 055 235 376,16 235 376,16 156 181,87

581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 056

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy 057

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mimo verejnej správy 058

584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

059

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej
správy

060

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 061

587 Náklady na ostatné transfery 062 235 376,16 235 376,16 156 181,87

588 Náklady z odvodu príjmov 063

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 064

Účtové skupiny 50 - 58 celkom  súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021
+ r.029 + r.040 + r.050 + r.055) 065 9 604 208,65 3 454 152,40 13 058 361,05 12 248 694,50
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VZaS

Číslo účtu alebo
skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo

riadku

2015
2014

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069) 066 449 206,16 2 973 248,79 3 422 454,95 3 402 590,68

601 Tržby za vlastné výrobky 067

602 Tržby z predaja služieb 068 449 206,16 2 972 915,46 3 422 121,62 3 153 890,68

604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 069 333,33 333,33 248 700,00

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r.
074) 070

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 071

612 Zmena stavu polotovarov 072

613 Zmena stavu výrobkov 073

614 Zmena stavu zvierat 074

62 Aktivácia (r. 076 až r. 079) 075 119 956,96

621 Aktivácia materiálu a tovaru 076

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 077

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 078

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 079 119 956,96

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až
r. 083) 080 5 523 987,09 5 523 987,09 5 040 070,81

631 Daňové a colné výnosy štátu 081

632 Daňové výnosy samosprávy 082 1 355 865,51 1 355 865,51 1 268 833,62

633 Výnosy z poplatkov 083 4 168 121,58 4 168 121,58 3 771 237,19

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r.
090) 084 1 450 480,53 21 550,11 1 472 030,64 2 017 132,41

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 085 1 371 336,94 100,00 1 371 436,94 1 922 679,46

642 Tržby z predaja materiálu 086

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 4 134,53 4 134,53 22 136,86

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 088 12 829,26 12 829,26 8 568,30

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 089

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 090 66 314,33 17 315,58 83 629,91 63 747,79

65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)

091 151 070,37 151 070,37 167 347,61

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096) 092 151 070,37 151 070,37 167 347,61

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 131 133,65 131 133,65 142 689,46

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 094 15 539,92 15 539,92 19 583,92

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 095

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 096 4 396,80 4 396,80 5 074,23

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej
činnosti (r. 098 + r. 099) 097

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 098

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 099

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 100

66 Finančné výnosy (r. 102 až r. 110) 101 448,30 5 809,95 6 258,25 13 298,00

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 102

662 Úroky 103 448,30 333,88 782,18 905,89

663 Kurzové zisky 104

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 105

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 106

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 107

667 Výnosy z derivátových operácií 108

668 Ostatné finančné výnosy 109 5 476,07 5 476,07 12 392,11
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VZaS

Číslo účtu alebo
skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo

riadku

2015
2014

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej
správy

110

67 Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115) 111

672 Náhrady škôd 112

674 Zúčtovanie rezerv 113

678 Ostatné mimoriadne výnosy 114

679 Zúčtovanie opravných položiek 115

68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách (r. 117 až r. 125)

116

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 117

682 Výnosy  z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 118

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy 119

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
verejnej správy 120

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 121

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 122

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy 123

688 Výnosy z kapitálových  transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy 124

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 125

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.
127 až r. 135)

126 2 937 628,83 2 937 628,83 2 794 782,18

691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

127

692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

128

693 Výnosy samosprávy  z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 129 2 629 574,31 2 629 574,31 2 464 584,62

694 Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 130 253 802,00 253 802,00 243 681,45

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od  Európskej
únie 131 9 379,30 9 379,30 28 422,89

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
Európskej únie 132 43 923,84 43 923,84 57 082,01

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy 133

698 Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy 134 949,38 949,38 1 011,21

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 135

Účtová trieda 6 celkom  súčet  (r. 066 + r. 070 + r. 075 +  r. 080 + r. 084 + r.
091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126) 136 10 512 821,28 3 000 608,85 13 513 430,13 13 555 178,65

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-) 137 908 612,63 -453 543,55 455 069,08 1 306 484,15

591 Splatná daň z príjmov 138 2,41 114 218,02 114 220,43 74 929,73

595 Dodatočne platená daň z príjmov 139 -85 700,80 -85 700,80 -46 107,56

Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-) 140 908 610,22 -482 060,77 426 549,45 1 277 661,98

z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných
jednotiek 141
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Pozn Tab

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej
jednotky IČO Druh vzťahu Právna forma

Podiel na
vlastnom imaní

(%)

Podiel na
hlasovacích
právach (%)

Konsolidovaný
podiel (%)

Súčasťou súhrnného celku Sídlo

odo dňa do dňa Ulica a číslo PSČ Názov obce

MsKS, Šamorín 00059323 D 321 100,00 100,00 100,00 01.01.2008 31.12.2015 Veterná 8 93101 Šamorín

Šamorín 00305723 M 801 100,00 100,00 100,00 01.01.2008 31.12.2015 Hlavná 37 93101 Šamorín

Zariadenie pre
seniorov Ambrózia 00655724 D 321 100,00 100,00 100,00 01.01.2008 31.12.2015 Kasárenská 1/A 93101 Šamorín

Základná škola,
Šamorín 36081001 D 321 100,00 100,00 100,00 01.01.2008 31.12.2015 Rybárska 2 93101 Šamorín

Základná škola s
VJS, Šamorín 36086568 D 321 100,00 100,00 100,00 01.01.2008 31.12.2015 Kláštorná 4 93101 Šamorín

AREA Šamorín
s.r.o. 36228290 D 112 100,00 100,00 100,00 01.01.2008 31.12.2015 Bratislavnská 88 93101 Šamorín

MPBH Šamorín 36261611 D 112 100,00 100,00 100,00 01.01.2008 31.12.2015 Veterná 23/D 93101 Šamorín

ZUŠ
Š.N.Šamorínskeho 37847597 D 321 100,00 100,00 100,00 01.01.2008 31.12.2015 Parková 4 93101 Šamorín

Mestská knižnica
Zs. Zalabaiho 37992228 D 321 100,00 100,00 100,00 01.01.2008 31.12.2015 Parková 4 93101 Šamorín
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Pozn Tab

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktivované náklady na vývoj 01

Softvér 02 48 242,32 48 242,32 48 242,32 48 242,32

Oceniteľné práva 03

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 05

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 06 7 943,60 7 943,60 7 943,60 7 943,60

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 07

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 08 3 000,00 3 000,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 08) 09 56 185,92 3 000,00 59 185,92 56 185,92 56 185,92

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 2015

a b 11 12 13 14 15 16 17

Aktivované náklady na vývoj 01

Softvér 02

Oceniteľné práva 03

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 05

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 06

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 07

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 08 3 000,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 08) 09 3 000,00
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Pozn Tab

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pozemky 10 3 355 654,99 22 786,49 3 378 441,48

Umelecké diela a zbierky 11 91 939,43 2 422,92 94 362,35

Predmety z drahých kovov 12

Stavby 13 27 520 838,08 3 899 239,05 178 663,93 31 241 413,20 14 379 720,42 1 469 680,33 15 849 400,75

Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí 14 3 424 689,37 139 445,62 8 862,12 3 555 272,87 2 887 591,91 180 569,47 3 068 161,38

Dopravné prostriedky 15 166 762,00 25 670,00 192 432,00 135 905,05 15 510,86 151 415,91

Pestovateľské celky trv.porast. 16 189 465,05 189 465,05

Základné stádo a ťaž.zvieratá 17

Drobný dlhodobý hm.majetok 18 139 010,40 38 406,70 177 417,10 107 336,23 36 478,05 143 814,28

Ostatný dlhodobý hm.majetok 19 88 655,77 3 000,00 2 152,01 89 503,76 69 486,63 3 077,63 72 564,26

Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku 20 1 004 872,02 2 571 776,04 3 310 268,30 266 379,76

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný majetok 21 3 677,23 3 677,23

Dlhodobý hmotný majetok
spolu (súčet  r. 10 až 21) 22 35 985 564,34 6 702 746,82 3 499 946,36 39 188 364,80 17 580 040,24 1 705 316,34 19 285 356,58

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 2015

a b 11 12 13 14 15 16 17

Pozemky 10 3 355 654,99 3 378 441,48

Umelecké diela a zbierky 11 91 939,43 94 362,35

Predmety z drahých kovov 12

Stavby 13 13 141 117,66 15 392 012,45

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14 537 097,46 487 111,49

Dopravné prostriedky 15 30 856,95 41 016,09

Pestovateľské celky trv.porast. 16 189 465,05 189 465,05

Základné stádo a ťaž.zvieratá 17

Drobný dlhodobý hm.majetok 18 31 674,17 33 602,82

Ostatný dlhodobý hm.majetok 19 19 169,14 16 939,50

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 20 1 004 872,02 266 379,76

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 21 3 677,23 3 677,23

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet  r. 10 až 21) 22 18 405 524,10 19 903 008,22
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Pozn Tab

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej účtovnej
jednotke

23

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom

24

Realizovateľné cenné papiere
a podiely 25 7 980,00 7 980,00

Dlhové cenné papiere držané
do splatnosti 26

Pôžičky účtovnej jednotke v
konsolidovanom celku 27

Ostatné pôžičky 28

Ostatný dlhodobý finančný
majetok 29 2 303 518,76 2 303 518,76

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku 30

Dlhodobý finančný majetok
spolu (súčet  r. 22 až 30) 31 2 311 498,76 2 311 498,76

Neobežný majetok spolu ( r.
09 + r.  22 + r. 31) 32 38 353 249,02 6 705 746,82 3 499 946,36 41 559 049,48 17 636 226,16 1 705 316,34 19 341 542,50

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 2015

a b 11 12 13 14 15 16 17

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 23

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným
vplyvom 24

Realizovateľné cenné papiere a podiely 25 7 980,00 7 980,00

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 26

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 27

Ostatné pôžičky 28

Ostatný dlhodobý finančný majetok 29 2 303 518,76 2 303 518,76

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 30

Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet  r. 22 až 30) 31 2 311 498,76 2 311 498,76

Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r.  22 + r. 31) 32 20 717 022,86 22 217 506,98
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Pozn Tab

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera Názov účtovnej
jednotky Právna forma Podiel na základnom

imanií (v %) Základné imanie Podiel na hlasovacích
právach (v %)

Hodnota  podielu
2015

Hodnota  podielu
2014

Hodnota vlastného
imania 2015

Hodnota vlastného
imania 2014

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9

žiaden záznam

Spolu x x x x
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Pozn Tab

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP
Druh cenného papiera Názov účtovnej jednotky Právna forma Hodnota  podielu 2015 Hodnota  podielu 2014

a 1 2 3 4

P Prima banka Slovensko 121 7 980,00 7 980,00

Spolu x x 7 980,00 7 980,00
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Pozn Tab

Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

Názov emitenta Druh cenného papiera Mena Výnos v % Dátum splatnosti Zostatok 2015 Zostatok 2014 Menovitá hodnota
2015

Výnosový úrok za rok
2015

a 1 2 3 4 5 6 7 8

žiaden záznam

Spolu x x x x x
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Pozn Tab

Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky

Názov dlžníka Mena Výnos v % Dátum splatnosti Zostatok 2015 Zostatok 2014 Výška istiny 2015 Výnosový úrok za rok
2015

a 1 2 3 4 5 6 7

žiaden záznam

Spolu x x x x

00305723 Šamorín
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Pozn Tab

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám
Číslo účtu Zostatok opravnej položky 2014 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky 2015

a 1 2 3 4 5

žiaden záznam

Spolu
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19  / 36



Pozn Tab

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam
Číslo účtu Zostatok opravnej položky 2014 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky 2015

a 1 2 3 4 5

318 51 675,06 10 624,99 2 282,94 60 017,11

319 34 032,74 18 379,20 2 113,86 50 298,08

Spolu 85 707,80 29 004,19 4 396,80 110 315,19
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Pozn Tab

Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti Číslo
riadku Zostatok 2015 Zostatok 2014

a b 1 2

Pohľadávky v lehote splatnosti
v tom: 01

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04

Pohľadávky po lehote splatnosti 05

Spolu (r. 01 + r. 05) 06

00305723 Šamorín
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Pozn Tab

Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období
Náklady budúcich období Zostatok 2015 Zostatok 2014

Nájomné

Náklady z budúceho odvodu príjmov RO

Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru

Predplatné 15 777,38 10 458,98

Predplatné poistné

Ostatné

Spolu 15 777,38 10 458,98

00305723 Šamorín
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Pozn Tab

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období
Príjmy  budúcich období Zostatok 2015 Zostatok 2014

Nájomné

Poistné plnenie

Ostatné 1 050,77

Spolu 1 050,77
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Pozn Tab

Tabuľka č. 12  - 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 Podiely iných účtovných

jednotiek

a 1 2 3 4 5 6 7

Zostatok 2014 7 238,81 1 014 781,45 15 345 213,36 1 277 661,98

Prírastky 1 964 510,72

Úbytky 331,72 695 550,17 851 112,53

Presun

Zostatok 2015 6 907,09 319 231,28 17 309 724,08 426 549,45

00305723 Šamorín
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Pozn Tab

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2014 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2015

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

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 07 141 020,97 17 303,55 158 324,52

Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 05 až  r.
07) 08 141 020,97 17 303,55 158 324,52
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Pozn Tab

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2014 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2015

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

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

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12

Iné 13 42 309,20 26 046,13 16 263,07

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet  r. 7 až  r. 13) 14 42 309,20 26 046,13 16 263,07
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Pozn Tab

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti Číslo
riadku Zostatok 2015 Zostatok 2014

a b 1 2

Záväzky v lehote splatnosti
v tom: 01 6 464 735,97 5 368 399,74

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 3 583 554,07 3 052 651,03

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 459 191,64 594 240,93

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 2 421 990,26 1 721 507,78

Záväzky po lehote splatnosti 05 10 859,30 258 160,74

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 6 475 595,27 5 626 560,48
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Pozn Tab

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter
bankového úveru

Poskytovateľ
bankového úveru Mena Úroková sadzba v % Dátum splatnosti

Krátkodobá časť Dlhodobá časť
Výška istiny 2015 Nákladový úrok

za rok 2015Zostatok 2015 Zostatok 2014 Zostatok 2015 Zostatok 2014

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I OTP EUR 1,5 1,50 06.06.2035 2 204,76 2 204,76 40 798,72 43 003,48 2 204,76 257,06

I OTP EUR 1,5 1,50 25.12.2037 7 451,88 7 451,88 140 346,95 147 798,83 7 451,88 1 835,73

I VUB EUR 2,4 2,40 20.12.2017 20 340,00 20 340,00 18 640,00 38 980,00 20 340,00 964,43

I SZRB EUR 1,79 1,79 21.07.2019 29 472,00 29 472,00 76 144,00 105 616,00 29 472,00 1 715,08

I SZRB EUR 1,79 1,79 21.07.2019 29 472,00 29 472,00 76 073,57 105 545,57 29 472,00 1 714,04

I SLSP EUR 2,67 2,67 30.05.2018 31 805,99 46 061,99 14 256,00 1 047,60

Spolu x x x x x 88 940,64 88 940,64 383 809,23 487 005,87 103 196,64 7 533,94
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Pozn Tab

Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období
Výdavky budúcich období číslo riadku Zostatok 2015 Zostatok 2014

a b 1 2

Nájomné 01

Ostatné 02 7 685,90 72,60

Spolu 03 7 685,90 72,60
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Pozn Tab

Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období číslo
riadku Zostatok 2015 Zostatok 2014

a b 1 2

Nájomné 01

Predplatné 02

Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO 03

Zaplatené paušály 04

Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami 05

Transfery 06

Ostatné 07 3 578 685,82 3 239 351,63

Spolu 08 3 578 685,82 3 239 351,63
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Pozn Tab

Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby

Náklady na služby číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2015 Spolu 2014

a b 1 2 3 4

Nákup licencií a licenčné poplatky 01

Doprava, preprava 02 39 058,61 35 007,10 74 065,71 71 208,20

Prenájom (lízing) 03 15 303,60 15 303,60 18 006,25

Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti 04

Nájomné - dopravné prostriedky 05 4 320,00 4 320,00

Nájomné - iné 06 12 773,60 12 773,60 14 677,20

Právne, ekonomické a iné poradenstvo 07 11 520,00 11 520,00

Poradenstvo - hardware, software 08 1 800,00 1 800,00 59 700,78

Propagácia, reklama, inzercia 09 2 460,00 2 460,00 7 287,82

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 10 1 468,50 794,10 2 262,60 3 268,90

Administratívne a režijné náklady 11

Strážna služba 12

Telekomunikačné služby 13 35 896,05 15 001,01 50 897,06 52 298,16

Štúdie, expertízy, posudky 14 4 625,00 7 001,54 11 626,54 9 722,81

Konkurzy a súťaže 15

Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne 16 1 158,60 1 550,76 2 709,36 2 381,81

Ostatné poštové služby 17

Náklady na overenie účtovnej závierky 18 3 000,00 4 100,00 7 100,00 5 700,00

Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 19

Náklady na súvisiace audítorské služby 20

Náklady na  daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 21 2 400,00

Náklady na  ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 22

Iné služby 23 747 812,54 891 940,18 1 639 752,72 1 384 297,13

Spolu 24 853 119,30 983 471,89 1 836 591,19 1 630 949,06
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Pozn Tab

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2015 Spolu 2014

a b 1 2 3 4

Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody 01

Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom 02

Náhrada mzdy a platov  iným než vlastným zamestnancom 03

Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) 04

Členské príspevky 05

Iné 06 729 817,56 16 866,06 746 683,62 167 202,13

Spolu 07 729 817,56 16 866,06 746 683,62 167 202,13
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Pozn Tab

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2015 Spolu 2014

a b 1 2 3 4

Poistenie nehnuteľností 01 8 600,25 862,00 9 462,25 3 216,53

Poistenie dopravných prostriedkov 02 1 260,50 451,00 1 711,50 2 312,23

Ostatné poistenie 03

Bankové poplatky 04 1 279,01 216,20 1 495,21 1 932,92

Ostatné finančné náklady 05 14 423,61 1 022,93 15 446,54 15 621,37

Spolu 06 25 563,37 2 552,13 28 115,50 23 083,05
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Pozn Tab

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2015 Spolu 2014

a b 1 2 3 4

Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia 01

Výnosy z prenájmu 02 14 320,00 14 320,00 9 824,96

Poistné plnenia 03 784,00

Inventúrne prebytky 04

Náhrada za škodu 05

Ostatné 06 66 314,33 2 995,58 69 309,91 53 138,83

Spolu 07 66 314,33 17 315,58 83 629,91 63 747,79

00305723 Šamorín
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Pozn Tab

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva Číslo
riadku Zostatok 2015 Zostatok 2014

a b 1 2

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01

Aktívne súdne spory 02

Ostatné iné aktíva 03

Záväzky z poskytnutých záruk 04

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06

Záväzky z ručenia 07

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08

Ostatné iné pasíva 09

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10

Povinnosti z opčných obchodov 11

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv 12

Povinnosti  z  finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných
zmlúv a podobných zmlúv 13

Iné povinnosti 14

00305723 Šamorín
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Pozn Tab

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Nehnuteľná kultúrna pamiatka Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Hodnota

a 1 2

žiaden záznam

Spolu x

00305723 Šamorín
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Tabuľka č. 1

Stav k 31.12. Stav k 31.12. Stav k 31.12. Stav k 31.12.

2015 2014 2015 2014

Bežné účt. Obd. Predcháádzajúce účt. 
Obd.

„  +   -   „ Bežné účt. Obd. Predcháádzajúce účt. 
Obd.

„  +   -   „

2 A. Neobežný majetok 76,12% 22 217 506,98 € 20 717 022,86 € 1 500 484,12 € 119 Vlastné imanie 61,88% 18 062 411,90 € 17 644 895,60 € 417 516,30 €

3 A.I. Dlhodobý nehmotný maj. 3 000,00 € 3 000,00 € 120 Oceň.rozdiely 0,00 €

12 A.II. Dlhodob. Hmotný majetok 19 903 008,22 € 18 405 524,10 € 1 497 484,12 € 123 Fondy 326 138,37 € 1 022 020,26 € -695 881,89 €

Výsledok hospodárenia z toho: 17 736 273,53 € 16 622 875,34 € 1 113 398,19 €

nevysp.výsl.hosp.min.r. 17 309 724,08 € 15 345 213,36 € 1 964 510,72 €

VH min. rokov 426 549,45 € 1 277 661,98 € -851 112,53 €

35 B. Obežný majetok 23,82% 6 953 056,26 € 6 584 385,45 € 368 670,81 € 130 Záväzky celkom 25,83% 7 538 607,77 € 6 427 547,46 € 1 111 060,31 €

B.I. Zásoby 42 075,64 € 36 838,84 € 5 236,80 € 131 Rezervy 174 587,59 € 183 330,17 € -8 742,58 €

B.II. Zúčt.vzťahy sub. Verej.spr. 0,00 € 136 Zúčt.medzi su.VS 415 675,04 € 41 710,30 € 373 964,74 €

B.III. Dlhodobé pohľadávky 520 776,00 € 520 776,00 € 144 Dlhodobé záväzky 2 945 541,50 € 2 337 755,25 € 607 786,25 €

B.IV. Krátkodobé pohľadávky 3 217 119,51 € 3 326 759,57 € -109 640,06 € 156 Krátkodobé záväzky 3 530 053,77 € 3 288 805,23 € 241 248,54 €

B.V. Finačné účty 3 173 085,11 € 3 220 787,04 € -47 701,93 € 178 Bankové úvery 472 749,87 € 575 946,51 € -103 196,64 €

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

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

113 C Časové rozlíšenie 0,06% 16 828,15 € 10 458,98 € 6 369,17 € 185 Časové rozlíšenie 12,29% 3 586 371,72 € 3 239 424,23 € 346 947,49 €

100% 29 187 391,39 € 27 311 867,29 € 1 875 524,10 € 100% 29 187 391,39 € 27 311 867,29 € 1 875 524,10 €Spolu AKTÍVA

Názov PASÍV
Číslo riadku 

v súvahe

Spolu PASÍVA

Rozdiel             
(predchádz.obd.-bežné 

účt. obd.)

Prehľad zmeny stavu vybraných Aktív a Pasív za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

Rozdiel             
(predchádz.obd.-bežné 

účt. obd.)
Pomer k 

celku

25 A.III. Finančný majetok

Pomer k 
celku

2 311 498,76 € 2 311 498,76 €

Číslo 
riadku v 
súvahe

Názov AKTÍV

0,00 € 126



Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok Mesta Šamorín (rok 2015 a 2014) Tabuľka č. 2

údaje v  eurách

Podiel Podiel P
o

k celku v % k celku v % k 
c

a b c d e f g h i j HČ 2015-2014 PČ 2015-2014 2015 - 2014

50 Spotrebované nákupy 1 092 040,71   1 343 117,00   2 435 157,71   18,65% 945 514,69   1 551 757,30   2 497 271,99   20,39% 146 526,02   -208 640,30   -62 114,28   

51 Služby 960 230,96   1 056 189,99   2 016 420,95   15,44% 1 114 989,89   770 701,88   1 885 691,77   15,40% -154 758,93   285 488,11   130 729,18   

52 Osobné náklady 5 203 511,27   879 010,60   6 082 521,87   46,58% 4 895 062,31   829 327,54   5 724 389,85   46,73% 308 448,96   49 683,06   358 132,02   

53 Dane a poplatky 3 210,48   4 418,82   7 629,30   0,06% 3 411,48   4 341,42   7 752,90   0,06% -201,00   77,40   -123,60   

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 934 238,47   19 925,96   954 164,43   7,31% 427 401,85   17 709,06   445 110,91   3,63% 506 836,62   2 216,90   509 053,52   

55 Odpisy, rezervy a opravné položky                                                 1 095 250,61   147 361,53   1 242 612,14   9,52% 1 271 252,39   182 626,01   1 453 878,40   11,87% -176 001,78   -35 264,48   -211 266,26   

56 Finančné náklady 64 086,92   4 128,50   68 215,42   0,52% 55 018,03   3 105,97   58 124,00   0,47% 9 068,89   1 022,53   10 091,42   

57 Mimoriadné náklady 16 263,07   16 263,07   0,12% 15 539,92   4 752,89   20 292,81   0,17% 723,15   -4 752,89   -4 029,74   

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 235 376,16   235 376,16   1,80% 156 181,87   0,00   156 181,87   1,28% 79 194,29   0,00   79 194,29   

9 604 208,65   3 454 152,40   13 058 361,05   100,00% 8 884 372,43   3 364 322,07   12 248 694,50   100,00% 719 836,22   89 830,33   809 666,55   

60 Tržby za vlastné výkony a tovar 449 206,16   2 973 248,79   3 422 454,95   25,33% 605 971,56   2 796 619,12   3 402 590,68   25,10% -156 765,40   176 629,67   19 864,27   

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00   0,00% 0,00   0,00   0,00   0,00% 0,00   0,00   0,00   

62 Aktivácia 0,00   0,00% 0,00   119 956,96   119 956,96   0,88% 0,00   -119 956,96   -119 956,96   

63 Daňové a colné výnosy a výnosy                                                          
z poplatkov 5 523 987,09   5 523 987,09   40,88% 5 040 070,81   0,00   5 040 070,81   37,18% 483 916,28   0,00   483 916,28   

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti      1 450 480,53   21 550,11   1 472 030,64   10,89% 1 985 170,59   31 961,82   2 017 132,41   14,88% -534 690,06   -10 411,71   -545 101,77   

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 151 070,37   151 070,37   1,12% 167 347,61   0,00   167 347,61   1,23% -16 277,24   0,00   -16 277,24   

66 Finančné výnosy 448,30   5 809,95   6 258,25   0,05% 471,66   12 826,34   13 298,00   0,10% -23,36   -7 016,39   -7 039,75   

67 Mimoriadne výnosy 0,00   0,00% 0,00   0,00   0,00   0,00% 0,00   0,00   0,00   

68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v PO 0,00   0,00% 0,00   0,00   0,00   0,00% 0,00   0,00   0,00   

69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, v 
rozpočtových organizáciách zriadených obcou 2 937 628,83   2 937 628,83   21,74% 2 794 782,18   0,00   2 794 782,18   20,62% 142 846,65   0,00   142 846,65   

10 512 821,28   3 000 608,85   13 513 430,13   100,00% 10 593 814,41   2 961 364,24   13 555 178,65   100,00% -80 993,13   39 244,61   -41 748,52   

908 612,63   -453 543,55   455 069,08   3,37% 1 709 441,98   -402 957,83   1 306 484,15   9,64% -800 829,35   -50 585,72   -851 415,07   

591 Splatná daň z príjmov 2,41   114 218,02   114 220,43   1,91   74 927,82   74 929,73   0,50   39 290,20   39 290,70   
595 Dodatočne platená daň z príjmov -85 700,80   -85 700,80   -46 107,56   -46 107,56   0,00   -39 593,24   -39 593,24   

908 610,22   -482 060,77   426 549,45   3,16% 1 709 440,07   -431 778,09   1 277 661,98   9,43% -800 829,85   -50 282,68   -851 112,53   

Výsledok hospodárenia pred zdanením   

Výsledok hospodárenia po zdanení  

Spolu

Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet 

Účtová trieda 6 celkom   

Spolu Hlavná činnosť

Konsolidované za Bežné účtovné obdobie - r. 2015 Rozdiel nákladov a výnosov (2015 - 2014)Konsolidované za predchádzajúce účtovné obdobie r. 2014

Podnikateľská činnosť Spolu Hlavná činnosť Podnikateľská činnosťHlavná činnosť Podnikateľská činnosť

Číslo účtu 
alebo skupiny Text
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Analýza údajov  
konsolidovanej Súvahy Mesta Šamorín k 31.12.2015  
porovnaním údajov za predchádzajúcu konsolidáciu 

 
 

Tabuľka č. 1 Prehľad zmien stavu vybraných Aktív a Pasív za obdobie od 1.1.2015 do 
31.12.2015 ukazuje významné zmeny v majetku, ktorá sa zvýšila medziročne 
o 1.875.524,10€. Najvýznamnejšia zmena nastala v neobežnom majetku u Dlhodobom 
hmotnom majetku, kde sa oproti minulému roku zvýšil stav o 1.497.484,12 €. Dôvodom tejto 
výraznej zmeny je obstaranie nájomných bytov kúpou na Kasárenskej ulici. Táto transakcia 
vplývala aj na stranu pasív – zvýšenie záväzkov voči ŠFRB – preto, že kúpa bola realizovaná 
z úveru fondu rozvoja bývania. Ďalším dôvodom zvýšenia aktív je zaradenie dokončenej 
budovy Zariadenia pre seniorov.  
 

Ďalšia výrazná zmena na strane aktív nastala v obežnom majetku, kde sa zvýšili 
dlhodobé pohľadávky vo výške 520.776,- €. Sú to pohľadávky z predajnej zmluvy s firmou 
Merkator2 a.s., kde časť kúpnej ceny bude každoročne počas nasledujúcich desiatich rokov 
kompenzovaná. Nevýraznou zmenou konsolidačnej súvahy oproti minulému roku sú: zníženie 
stavu krátkodobých pohľadávok celkom o 109.640,06 € a zvýšenie krátkodobých záväzkov na 
strane pasív o 241.248,54 €.  

Prepočítaním pomerov jednotlivých častí aktív Súvahy k celkovému stavu aktív 
vyplýva, že najväčší podiel predstavuje neobežný majetok, a to 76,12% (22.217.506,98 €) 
z celkových aktív. Obežný majetok predstavuje 6.953.056,26 € k celkovému majetku - je to 
23,82 %. Tretia časť – časové rozlíšenie na strane aktív zaberie nepatrných 0,06% 
(16 828,15€). 

Na strane pasív výrazná zmena nastala vo vlastnom imaní, presnejšie vo výsledku 
hospodárenia. Dôvodom tejto zmeny je zúčtovanie výsledku hospodárenia za predchádzajúce 
obdobie, ďalšou zmenou základného imania je zníženie fondov o 695.881,89 €. Celkový stav 
fondov v konsolidovanom celku po eliminácií dosiahol hodnotu 326.138,37 €, ktorá hodnota 
je vykázaná v dvoch mestom založených obchodných spoločnostiach, a to v MPBH Šamorín 
s.r.o. a v AREA Šamorín s.r.o. 

Na strane pasív zloženie jednotlivých častí pasív pomere k celkovým pasívam je 
nasledovný: Celkový stav majetku je krytý vlastným imaním vo výške 18.062.411,90 €. 
Pomer k celkovým pasívam činí 61,88%. Medziročne došlo nárastu vlastného imania celkovo 
o 417.516,30 € oproti stavu k 31.12.2014 (pomerovo medziročný pokles k celkovým pasívam 
sa znížil o 2,73%). Na strane Pasív sa zvýšil krytie majetku z cudzích zdrojov  
o 1.111.060,31€. Pomer cudzích zdrojov k celkovým pasívam vykazuje 25,83%. Hlavným 
dôvodom tohto zvýšenia bola už spomínaná realizácia kúpi nájomných bytov na Kasárenskej 
ulici z úveru štátneho fondu rozvoja bývania.  

 
 
Celková výška eliminácie tak na strane Aktív ako aj na strane Pasív predstavuje 

hodnotu 2.041.844,08 €. Hlavným dôvodom týchto zásahov boli vzťahy medzi materskou 
účtovnou jednotkou a mestom založených obchodných spoločností, a to pohľadávky mesta 
(dlhodobého finančný majetok) voči s.r.o. z titulu kapitálových vkladov a odberateľsko-
dodávateľských vzťahov medzi materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi organizáciami 
a medzi dcérskymi organizáciami navzájom. 
 

Celkový stav konsolidovanej Súvahy na strane Aktív aj Pasív medziročne vykazuje 
nárast o 1.875.524,10 €. Konsolidovaná súvaha tak dosiahla celkovú hodnotu 29.187.391,39€. 
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Analýza údajov konsolidovaného výkazu ziskov a strát  

Mesta Šamorín k 31.12.2015  
porovnaním údajov za predchádzajúci rok konsolidácie 

 
Tabuľka č. 2 Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok (r. 2015 

a 2014) ukazuje určité rozdiely v absolútnych hodnotách porovnaním údajov roku 2015 oproti 
roku 2014. Najvýznamnejšia zmena nastala vo výnosoch. Medziročný pokles výnosov vo 
výške 534.690,06 € a to v účtovnej skupine 64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. 
Oproti minulému roku 2014, kedy sa zaúčtovala  jednorazová položka predaja pozemku 
spoločnosti Ardis a.s. v celkovej výške 1.612.662,80 € v roku 2015 bol realizovaný ďalší 
veľký odpredaj nehnuteľnosti a to spoločnosti Merkator 2 vo výške 1.050.705,19 €. Ďalším 
významným prvkom výnosov sú daňové výnosy. V absolútnej hodnote za rok 2015 sú 
vykázané  vo výške 5.523.987,09 €, v pomere k celkovým výnosom činia 40,88%. Sú to 
výnosy výlučne materskej účtovnej jednotky – Mesta Šamorín za vyrubené dane a poplatky za 
rok 2015 (bez ohľadu na výšku ich úhrad). Hodnota daňových výnosov a výnosov 
z poplatkov medziročne vzrástol o 483 916,28 €. Dôvodom tohto zvýšenia bolo zvýšenie  
sadzieb dane z nehnuteľnosti za rok 2015. Medziročná percentuálna zmena daňových 
výnosov a poplatkov v pomere k celkovým výnosom sa medziročne zvýšil z 37,18%  na 
40,88% t.j. o 3,70 %.  

Síce celkové výnosy v roku 2015 nezaznamenali väčšie zmeny, ale možno 
konštatovať, že účtovný hospodársky výsledok za konsolidovaný celok je pozitívny. 
Vykázaný zisk vo výške 426.549,45 € bol dosiahnutý práve spomínaným výnosom. 

 
Ďalšou významnou zmenou vo výkaze ziskov a strát je vykázaný v skupine nákladov, 

presnejšie v účtovnej skupine 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – medziročné 
zvýšenie o 506.836,62 € je spôsobené zo splnenej povinnosti vyplývajúcej z koncesnej 
zmluvy s OSP Danubius vo výške 497.433,60 € a z dôvodu vyradenia nedokončených 
investícií, ktoré boli na základe výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu odporúčané 
a mestským zastupiteľstvom schválené. Dosiahnutý výsledok hospodárenia po 
konsolidačných operáciách – zisk – vo výške 426.549,45 € je o 851.112,53 € nižší, ako v roku 
2014, ale výsledok hospodárenia je stále kladný.  
 

Najväčší podiel v nákladoch k pomere celkovým nákladom činia osobné náklady 
(46,58%), ktoré obsahujú všetky náklady súvisiace so mzdami: hrubá mzda, odvody do 
zdravotnej aj sociálnej poisťovne. Výška  týchto nákladov za rok 2015 v konsolidovanom 
celku činí 6.082.521,87 €. V absolútnej hodnote je to o 358.132,02 € viac ako v roku 2014, 
pomerovo k celkovým nákladom je to o 0,25% menej ako v roku 2014. Pomer k celkovým 
nákladom sa zmení práve po konsolidačných operáciách, a to po eliminácii nákladov (služby) 
zo strany materskej účtovnej jednotky voči obchodným spoločnostiam za činnosť (výnosy 
u obchodných spoločností) za vykonané práce. Taktiež sú eliminované výnosy u obchodných 
spoločností, ktoré fakturovali dcérskym firmám v konsolidovanom celku a tým eliminované 
náklady na opravu a údržbu, na dodávku tepla alebo služieb. Po eliminácii týchto vzťahov 
v rámci konsolidovaného celku však zostávajú osobné náklady nedotknuté aj na stane 
materskej účtovnej jednotky – Mesta Šamorín, ako aj na strane dcérskych spoločností.  

 
 

Celková výška eliminácie nákladov a výnosov v konsolidácii za rok 2015 činí 
2.427.263,51 €, čím účtovný hospodársky výsledok sa nezmení, t.j. zostáva zisk vo výške 
426.549,45 €.   
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Konsolidačné operácie majú dopad aj na zmenu štruktúry výsledku hospodárenia 
v hlavnej a v podnikateľskej činnosti. Kým pri obchodných spoločnostiach vykázaný výnos sa 
znižuje v podnikateľskej činnosti, tak u materskej účtovnej jednotke sa náklady znižujú 
v hlavnej činnosti. Z tohto dôvodu sa zníži výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti 
a zvyšuje sa v hlavnej činnosti. Po konsolidačných operáciách výsledok hospodárenia po 
zdanení v roku 2015 v hlavnej činnosti dosiahne výšku - zisk 908.610,22 € a v podnikateľskej 
činnosti  stratu vo výške  -482.060,77 €.  Celkový výsledok hospodárenia po zdanení sa však 
nezmení, vykazujeme ho  vo výške 426 549,45 €. Rozpočtové organizácie, ako dcérske 
spoločnosti v konsolidácii nemajú výrazný vplyv pretože výrazne navzájom neobchodujú.  

 


