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Dôvodová správa:  Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku  v samospráve 

ukladá ustanovenie § 22 písm. a) č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. Metódy a spôsoby konsolidácie upravuje opatrenie MF SR  č. MF/27526/2008-31 

zo 17.decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o metódach a postupoch 

konsolidácie konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia č. 

MF/22110/2009-31 zo dňa 9. decembra 2009 a neskorších predpisov. Konsolidovanú súvahu 

a konsolidovaný výkaz ziskov a strát ako aj príslušné tabuľky a poznámky mesto predkladá 

cez informačný systém RIS.SAM priamo Ministerstvu financií SR.  

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje Mesto Šamorín za ním zriadené rozpočtové 

organizácie a dcérske účtovné jednotky podľa ustanovenia § 22 ods. 4 zákona o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov na základe ich individuálnych účtovných závierok a informácií 

o vzájomných obchodných vzťahov.  

 

Návrh uznesenia: Finančná komisia dňa 17.6.2019 prerokovala predložený materiál a 

odporúča materiál prerokovať a schváliť na najbližšom plenárnom  zasadnutí Mestské 

zastupiteľstva  

   

A/  Schvaľuje  

Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2018 v predloženom rozsahu 

 

 B/  Ukladá 

Mestskému úradu: Výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2018 vyhlásiť 

na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 

 

Termín: do 16.7.2019 

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

MESTO ŠAMORÍN 

 

 

Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku 

za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval:        Štatutárny zástupca:  

Tomáš Szerda       Csaba Orosz   
vedúci EO MsÚ      primátor mesta 

Henrieta Kósová                                                            
samostatná odborná referentka 

v spolupráci s pracovníkmi MsÚ a  

s obchodnými spoločnosťami mesta                                              
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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 1.1.2018 mesto 

malo 13.324 obyvateľov a k 31.12.2018 sa počet obyvateľov mierne zvýšil na 13.416 

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 

investor realizuje rozsiahlu výstavbu športovo-rekreačného areálu v Čilistove X-Bionic Sphere 

za viac ako 100 mil. eur.  
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Ďalšie dôležité skutočnosti a informácie o meste Šamorín nájdete na webových stránkach 

www.samorin.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 – Csaba Orosz – štatutárny zástupca mesta 

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Šamorín, zložený z 19 poslancov zvolených 

v priamych voľbách obyvateľmi mesta, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. 

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov: 

Volebný obvod č. 1  Roland Kovács, PaedDr. Peter Varju 

Volebný obvod č. 2 Ľudovít Ürge • Ing. Edit Bauer  

Volebný obvod č. 3  Zoltán Faragó • PaedDr. Gábor Veres   

Volebný obvod č. 4  Ing. Imrich Tóth • János Méry 

Volebný obvod č. 5  Mgr. Ilona Pirk  • MUDr. Renáta Varga 

Volebný obvod č. 6  Mgr. Márton Domsitz • Ladislav Czafík  

Volebný obvod č. 7  Ing. Arch Tomáš Jávorka, Csaba Hideghéthy 

Volebný obvod č. 8  Ing. PhD. Pavel Élesztős •  Tibor Duducz • Mgr. Henrieta Balheimová 

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 mestskej časti Mliečno 

Komisia školstva a výchovy  

Komisia kultúry  

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Šamorín 

Komisia na prešetrovanie sťažností 

 

Hlavný kontrolór : 

Ing. Ján Lelkes, zvolený do funkcie  Mestským zastupiteľstvom  uznesením č.31/2014/XXI zo 

dňa 9.9.2014 na obdobie 6 rokov.    

 

Mestský úrad: 

Je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta, zabezpečuje organizačné 

a administratívne veci. Prácu mestského úradu organizuje primátor mesta prostredníctvom 

prednostu úradu. Túto funkciu zastáva Ing. Ervin Sármány.  

Organizačná štruktúra 

1)MsÚ sa vnútorne člení na odbory a samostatné referáty: 

http://www.samorin.sk/
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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 práce a miezd, 

g) referát školstva,                                                                                                  

h) referát dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti, 

i)  referát športu a kultúry. 

2) Osobitné postavenie v rámci organizačnej štruktúry MsÚ má sekretariát primátora, redakcia 

Šamorínskych novín, matričný úrad, spoločný stavebný úrad, školský úrad ako aj agenda BOZP 

a PO, ktoré sú v priamej pôsobnosti primátora mesta. 

3) Neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku je obsahová náplň činností jednotlivých 

odborov a referátov MsÚ. 

4) Základná organizačná schéma MsÚ tvorí prílohu organizačného poriadku – ako vnútorného 

predpisu. 

 

 

3. Schválené právne normy mesta : 
➢ Štatút mesta 

➢ Organizačný poriadok Mestského úradu v Šamoríne 

➢ Organizačný poriadok Mestskej polície v Šamoríne 

➢ Zásady odmeňovania poslancov mesta Šamorín 

➢ Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Šamorín 

➢ Požiarny poriadok mesta Šamorín 

➢ Zásady pre stanovenie zodpovednosti organizačných útvarov a postup verejného obstarávania 

zákaziek pre potreby Mestského úradu v Šamoríne   

➢ Pracovný poriadok  zamestnancov mesta Šamorín 

➢ Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva    

➢ Smernica pre vedenie pokladnice mesta Šamorín 

➢ Smernica na vypracovanie konsolidačných výkazov 

➢ Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku   

➢ Nariadenie č. 1/2016 prednostu MsÚ, ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok Mestského 

úradu mesta Šamorín 

➢ Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole v podmienkach mesta Šamorín 

➢ Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií 

➢ Sadzobník správnych poplatkov 

➢ Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

➢ Nariadenie primátora mesta č. 1/2017 k vyúčtovaniu pracovných ciest, 

➢ Zásady obehu účtovných dokladov, 

➢ Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných 

podlimitných zákaziek, 

➢ Kolektívna zmluva na rok 2017 

➢ Etický kódex č. S006/2017 

➢ Podpisový poriadok č. S005/2017 

➢ Postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek  

➢ Smernica pre ochranu osobných údajov 

➢ Smernica pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre zamestnancov 

➢ Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných údajov 
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➢ Smernica pre vybavovanie práv dotknutých osôb smerom k ich osobným údajom 

Všetky ostatné aktuálne právne predpisy – Všeobecne záväzné nariadenia mesta – sú zverejnené 

na webovej stránke mesta: www.samorin.sk 

 

 

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. 

 

Najväčšie podujatia organizované Mestom Šamorín počas roku 2018 boli Jarné a Vianočné trhy, 

Majáles a Festival Pomlé.  

http://www.samorin.sk/
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Mesto Šamorín v roku 2018 zorganizovalo tradičné jarné trhy a Majáles v mesiaci máj a 

vianočné trhy v mesiaci december. Trhy sa pravidelne uskutočňujú na Hlavnom námestí 

v Šamoríne.  

Jarné trhy sa konali 17.-19. mája 2018. Vyše 70 

trhovníkov v predajných stánkoch ponúkalo remeselné 

a ľudovo-umelecké výrobky, dekorácie, šperky, 

výrobky z dreva, keramiky, textilu, prútia, kože, skla, 

včelie produkty, sušené ovocie, syry a výrobky z 

mlieka, koreniny, jadierka a orechy, mäsové výrobky a 

mnoho iných spotrebných výrobkov.  

Vianočné trhy sa konali 13.-15. decembra 2018. Počet 

predajcom oproti jarným trhom bol nižší nakoľko 

sortiment predávaných výrobkov je zameraný 

predovšetkým na vianočnú tematiku. 

Počas konania trhov sa návštevníci mohli 

občerstviť v stánkoch s rýchlym 

občerstveným, ktoré ponúkali teplé 

i chladené nápoje, tradičné jedlá a iné 

voňavé špeciality.  

Súčasťou Jarných a Vianočných trhov bol 

pestrý hudobno-kultúrny program 

v podaní detí z miestnych škôl a rôznych 

hudobných skupín. Vianočné trhy boli 

večer sprevádzané aj farebnou zvukovou projekciou. 

Festival Pomlé s podtitulom: Chute, vína, tradície sa právom považuje za najväčší a 

najnavštevovanejší regionálny festival Žitného ostrova budovaný na hodnotách tradičnej kultúry. 

Festival sprevádza aj bohatý kultúrny program. Počas dvojdňového festivalu sa predstaví 22 

uznávaných domácich a zahraničných 

vinárov. Termín festivalu je vždy 

posledný augustový piatok a sobota.  

Prvý ročník Festivalu Pomlé sa 

uskutočnil v roku 2010, a napriek 

tomu, že bol prvým, a poskytol 

kvalitný a náročný festivalový 

program, návštevnosť bola nad 

očakávania organizátorov: 2000 

návštevníkov. Odvtedy návštevnosť 

festivalu z roka na rok rastie. Táto návštevnosť je prítomná po celý deň, nielen na večerných 

koncertoch. Na festival sú pozvaný takí účinkujúci, ktorí sú vo svojom žánre jedineční, aj keď 

nie sú všeobecne známi. Dôraz sa nekladie na zvyšovanie návštevnosti, ale na z roka na rok 

vyššiu kvalitu programu. 

Program festivalu je viacpólový. Je rozdelený podľa miesta aktivity a cieľovej skupiny (napr. 

Rozprávková lúka je miestom pre deti, kde sa konajú celý deň malé koncerty, remeselnícke 

zamestnania a trh tradičných remesiel). Hudobné javisko zas láka mladých ľudí, Vinná ulička 

staršiu generáciu. 

Zadosťučinením organizátorov je aj fakt, že na večerných koncertoch je hľadisko maximálne 

naplnené. 
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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 2016 

vykonávalo činnosti  v nasledujúcich kompetenciách: 

 

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 

10) opatrovateľská služba 

 

Poskytnuté dotácie v roku 2018: 

Začiatočný  

Stav  r.2018 

Poskytnutý 

transfer : 

Vyčerpaný 

transfer:  

Zostatok 

k 31.12.2018 

Účel:  

0,- € 148.770,- € 148.770,- € 0,- € Domov seniorov Ambrózia 

Idősek Otthona – soc. 

0,- € 2.763.694,- € 2.762.888,53€ 805,47 € Školstvo - normatívne 

prostriedky 

0,- € 14.858,- € 14.858,- € 0,- € Školský úrad 

0,- € 32.353,- € 32.353,- € 0,- € MŠ- na výchovu 

a vzdelávanie 

0,- € 42.611,- € 42.264,37€ 346,63 € ZŠ - vzdelávacie poukazy 

0,- € 51.105,- € 51.105,- € 0,- € ZŠ - asistent učiteľa 

0,- € 54.082,- € 54.082,- € 0,- € ZŠ- nenormatívne – dopravné 

0,- € 795,- € 795,- € 0,- € ZŠ- na učebnice 

0,- € 13.029,32 € 13.029,32 € 0,- € Matrika – prenesený výkon  

ŠS 

0,- € 6.046,39 € 6.046,39 € 0,- € REGOB-prenesený výkon  ŠS 

0,- € 2.723,40 € 2.723,40 € 0,- € ZŠ – hm.núdza, mot.SZZ 

0,- € 15.872,- € 15.872,- € 0,- € ZŠ- nenormatívne –odchodné 

0,- € 38.800,- € 38.800,- € 0,- € Lyž. výcvik, šk. v prírode 

0,- € 5.233,60 € 5.233,60 € 0,- € Voľby  

0,- € 15.341,02 € 15.341,02 € 0,- € Spoločná úradovňa 

0,- € 33.698,- € 33.698,- € 0,- € Príspevok na kurz 

pohybových aktivít v prírode 

10.000,- € 0,- € 5.000,- € 5.000,- € Kamerový systém 

13.500,- € 0,- € 13.500,- € 0,- € Elektronizácia ZŠ M.Bela 

0,- € 17.783,72 € 17.783,72 € 0,- € Dotácia od KR HaZZ Trnava 

0,- € 30.000,- € 24.581,40 € 5.418,60 € Rekonštrukcia telocvične ZŠ 

MB 

23.500,- € 3.286.795,45€ 3.298.725,75€ 11.570,70 € Zostatok nevyčerp. dotácií  
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Konečný stav nevyčerpaných štátnych dotácií  k 31.12.2018 v sume 11.570,70 € na rozšírenie 

kamerového systému a na rekonštrukciu telocvične základnej školy s vyučovacím jazykom 

slovenským ZŠ Mateja Bela v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších predpisov mesto použije spolu s vlastnými prostriedkami v roku 2019 na určený účel.  

 
 

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 

 Kontakt: tel.: 031/562 22 34 

  e-mail:zstejfalu@stonline.sk 

 
Škola zabezpečovala vyučovanie pre 67 žiakov. 

Súčasťou školy je školský klub s 64 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 7. V triedach sa nachádza školská 

knižnica. Škola disponuje s jednou odbornou učebňou. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 

10 pedagogickými zamestnancami a 2 nepedagogickými zamestnancami. Na škole pracoval 1 asistent 

učiteľa. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania 

zúčastnilo 6 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 

úspešný), Poznaj slovenskú reč (1. miesto v rámci SR, 1. a 4. miesto v rámci kraja), v škole v prírode, 

na plaveckom a lyžiarskom výcviku,  na vzdelávacom výlete, na 2 výchovných koncertoch. Ďalšie 

aktivity školy boli napr. výzdoba kruhového objazdu, Mikuláš, Deň Matiek, maškarný ples, zber 

papiera, živý Betlehem, štafetový beh,... atď.. Žiaci pracovali v 3 záujmových krúžkoch. Škola sa 

zapojila do projektov Infovek, Nadácia Tatra banky – detské ihrisko, bezpečnosť na cestách. Do 

vybavenia školy patrí 5 interaktívnych tabúľ, 13 počítačov, 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 2018 navštevovalo MŠ 44 detí v dvoch triedach s vyučovacím jazykom 

maďarským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 12 detí. 

MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu sa deti zúčastnili plaveckého výcviku, kurzu korčuľovania a ďalších aktivít ako napr. 

cvičenie rodičov  s deťmi, návšteva vlastivedného domu, Deň matiek, oslava MDD, atď... Medzi 

silné stránky školy patrí obohacovanie výchovno-vzdelávacej činnosti o zaujímavé aktivity, medzi 

slabé stránky zas zapájanie sa do projektov. V MŠ nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
 

mailto:zstejfalu@stonline.sk
mailto:msskolskamad@gtsmail.sk
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 Materská škola  
 Riaditeľ školy: Andrea Mészárosová 

 Adresa: Školská 997/14, Šamorín 

 Kontakt: tel.: 031/562 23 35 

  e-mail: msskolskaslov@gtsmail.sk 

 
MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovno-

vzdelávací proces je zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami, ktorí majú pedagogickú  

spôsobilosť a 6 nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej 

spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 6 učiteliek. V roku 2018 navštevovalo MŠ 72 detí v 

troch triedach s vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 31 detí.  

MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V enviromentálnej 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. MŠ sa zapojila do projektov ako napr.: Projekt doprava, Červený kríž, Ovocný program, 

Bupi. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. exkurzia do 

hvezdárne v Hurbanove, deň rodiny, návšteva detského múzea v Bratislave atď... Materská škola 

podporuje zdravý rozvoj detí s dôrazom na pohybovú aktivitu a zdravý životný štýl. V MŠ nebola 

vykonaná inšpekčná činnosť. 
 

 Materská škola – Óvoda 

 Riaditeľ školy: 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 okná na plastové. Výchovno-vzdelávací proces je 

zabezpečený 4 kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami a 4 nepedagogickými 

zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania 

zúčastnili 3 učiteľky. V roku 2018 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 16 

detí.  

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. zachovávanie ľudových tradícii, oslava Vianoc, 

oslava Dňa matiek, pečenie a zdobenie medovníkov, atď... MŠ má environmentálne zameranie s 

cieľom viesť detí nadobudnúť vedomosti a schopnosti ekologicky myslieť a konať v prospech 

prírody V MŠ nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
 

 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. Fasáda 

budovy je vo veľmi zlom stave. Materiálno-technické vybavenie MŠ je na dobrej úrovni. V troch 

triedach sa nachádza interaktívna tabuľa. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 9 

kvalifikovanými a 1 nekvalifikovaným pedagogickými zamestnancami a 9 nepedagogickými 

zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania 

mailto:msskolskaslov@gtsmail.sk
mailto:msulicamarie@gtsmail.sk
mailto:msveterna@gtsmail.sk
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zúčastnili 6 učiteliek. MŠ navštevovalo 24 detí v jednej triede s vyučovacím jazykom maďarským a 

91 detí v štyroch triedach s vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 25 detí.  

MŠ poskytovala deťom predprimárne vzdelávanie na základe školského vzdelávacieho programu 

Nevedko - Nemtudomka. V zariadenej miestnosti prebiehala krúžková činnosť angličtiny a 

stimulačného programu na flaute. Deti absolvovali plavecký výcvik a kurz korčuľovania a pracovali 

v ďalších 9 krúžkoch. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili divadelných, 

bábkových predstavení a výchovných koncertov a aktivít ako napr. tvorivé dielne, šarkaniáda, súťaž 

o najkrajší produkt z jesenných plod, vianočná akadémia, fašiangový karneval, 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: 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 záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa 

ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 6 učiteliek. V roku 2018 bolo 89 detí v štyroch triedach v 

vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 19 detí. 

MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0 a má zameranie na športovú výchovu. 

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, tekvicový 

festival, púšťanie šarkanov, vianočná oslava, jarný športový deň,  atď... MŠ sa zapojila do projektov 

Školský mliečny program a Školské ovocie. V MŠ nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
 

 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 a 7 

nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa 

ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 6 učiteliek. V roku 2018 bolo 48 detí v dvoch triedach v vyučovacím 

jazykom slovenským a 71 detí v troch triedach v vyučovacím jazykom maďarským. Do 1.ročníka ZŠ 

odišlo 30 detí zo slovenských tried a 35 detí z maďarských tried. 

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. šitie Bábok, vianočné tvorivé dielne, 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, Joga, Vianočné zvyky a tradície... . V MŠ 

nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
 

 

 

mailto:mspolovnicka@gtsmail.sk
mailto:msdunajska@gtsmail.sk
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 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
 Riaditeľ školy: Erzsébet Mezei  

 Adresa: Prvá ulica 108/63, Šamorín-Mliečno 

 Kontakt: tel.: 031/562 23 35 

  e-mail: msmliecno@samorin.sk 

 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovno-

vzdelávací proces bol zabezpečený 2 pedagogickými zamestnancami, asistentom učiteľa a 4 

nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa 

ďalšieho vzdelávania zúčastnila 2 učiteľky. V roku 2018 MŠ navštevovalo 24 detí v jednej triede s 

vyučovacím jazykom maďarským. Do 1.ročníka ZŠ odišli 4 deti. 

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. V 

MŠ nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 

 
 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- 
MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovno-

vzdelávací proces bol zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami a 7 nepedagogickými 

zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania 

zúčastnili 3 učiteľky. V roku 2018 bolo 61 detí v troch triedach v vyučovacím jazykom slovenským. 

Do 1.ročníka ZŠ odišlo 16 detí. 

MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka v 

spolupráci so spoločnosťou Linguania - krúžkovou formou dvakrát týždenne, plavecký výcvik, kurz 

korčuľovania a športový krúžok v spolupráci s FC ŠTK. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa 

deti zúčastnili bábkových, divadelných predstavení výchovných koncertov a ďalších aktivít ako napr. 

Mikulášska besiedka, fašiangový karneval, Deň rodiny, rozlúčka s predškolákmi atď... Spolupráca s 

rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila do projektov Mlieko a ovocie do 

škôl a realizoval vianočnú výzdobu mestského parku. V MŠ nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 

 

Centrum voľného času– Szabadidőközpont 

 Riaditeľ školy: Mgr. Judit Botló  

 Adresa: Gazdovský rad 41/37A, Šamorín 

 Kontakt: tel.: 031/552 78 21 

 

Počet detí a žiakov bolo 475. 

Centrum voľného času sa nachádza v budove materskej školy s 10 miestnosťami a zabezpečuje pre 

detí účasť v 38 záujmových útvaroch, medzi ktorými sú športové, kultúrne, jazykové a technické. V 

budove centra je aj trieda výpočtovej techniky. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 5 

stálymi kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, 16 externými pracovníkmi a 1 

nepedagogickým zamestnancom. Externí pracovníci viedli svoje aktivity v iných školských 

priestoroch. 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. Podujatia pritiahli nielen mladých ale aj ich rodičov. 

mailto:msmliecno@samorin.sk
mailto:msgazdovsky@gtsmail.sk
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Zapojili sa do rôznych súťaží: výtvarná súťaž o rodne Eszterházy, v ktorej žiačka Liliana Bukor 

získala osobitnú cenu poroty, ktorú prevzala v meste Eisenstadt v Rakúsku. Tanečná skupina Simi 

Dance sa kvalifikovala na Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch a dosiahli 1. a dve 2. 

miesta. Ďalšie aktivity centra napr. príprav programu pre seniorov, vystúpenie s vianočným 

programom v MsKS, výzdoba kruhového objazdu, výstava prác detí, príprava adventných vencov, 

maškarný ples, príprava medovníkov a kraslíc na Veľkú noc, turistické výlety, exkurzie, atď.., 

obrovský úspech mal letný dvojtýždňový tábor so svojím pestrým a zábavným programom. 

 

 

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 

d) šermiarsky pavilón  

e) futbalový areál  v Mliečne  

 

Stovky žiakov základných škôl v 

Šamoríne sa zúčastnili podujatia Výber 

športového odvetvia, ktorého ôsmy 

ročník sa uskutočnil 5.10.2018 

predpoludním, v športovom centre x-

bionic® sphere. Žiaci sa oboznámili so 

základmi atletiky, šermu, basketbalu, 

karate, tenisu, futbalu, zápasenia a 

gymnastiky a to nie len prostredníctvom 

ukážok. 

Dňa 20.12.2018 v rámci slávnostného galaprogramu v 

MsKS  boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín za 

svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 

2018. Najlepšiu trojicu tvorili Mátyás Szeiler (zápasenie), 

Eszter Méri (tenis) a Gabriela Ladičová (kajak-canoe).  

Mesto môže 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. 31/2018/VI. zo dňa 

11.04.2018 boli pre miestne športové kluby poskytnuté bežné transfery (finančná dotácia), sú to 

organizácie : 

- Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín  

- KCK Šamorín 

- Klub šermu Šamorín 

- ŠBK Šamorín 

- Tenisový klub ŠTK Šamorín 

- KYOKUSHIN Karate Klub Šamorín 

- BUDOKAN SAMARIA 

- Futbalový klub Šamorín 

- Bedmintonový klub Šamorín 
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- 3klub Šamorín 

- Stolnotenisový klub Šamorín  

- TJ Družstevník Mliečno 

 

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

organizácie:  

- Škola bojových umení v Šamoríne  

- LAURA, združenie mladých 

- Hendyhelp - Šamorín 

- Kormorán 

- Branded Spaces 

- Rodičovské združenie ZŠ Mateja Bela v Šamoríne  

- OZ - GYYYM 

- Mestský modelársky klub Šamorín  

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 svojim občanom sociálnu pomoc a podporu hlavne v nasledovných oblastiach a 

v nasledovnej forme:  

a) opatrovateľská služba,  

b) príspevok na stravovanie dôchodcov,  

c) jednorazová dávka v hmotnej núdzi,  

d) pomoc pri mimoriadnej udalosti a náhlej núdzi, 

e) pôžička fyzickej osobe v hmotnej núdzi, 

f) vianočná jednorazová pomoc, 

g) jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov – jubilantov – 70, 75 , 80, 85 ročným a v 

staršom veku života,  

h) jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa, 

i) dotácia klubov dôchodcov,  

j) nocľaháreň pre bezdomovcov, 

k) spolupráca pri usporiadaní súťaží a kurzov v  oblasti zdravotníctva a prispievanie na ich 

realizáciu,  

l) poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch,  

m) pomoc pri obnove a úprave rodinných pomerov odkázaných občanov. 

n)  

Príspevok na stravovanie dôchodcov poskytuje mesto občanom, poberateľom starobného, 

invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku. Výška príspevku je stanovená v závislosti od 

výšky dôchodku. Stravovanie je zabezpečené v školských jedálňach, ktoré sú v pôsobnosti mesta, 

v domove pre seniorov Ambrózia a ďalších stravovacích zariadeniach, s ktorými má mesto 

uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravovania. Na spoločné stravovanie bolo v roku 2018 

z finančných prostriedkov mesta čerpaných 7.868,17 €. 
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Občanom v hmotnej núdzi bola v roku 2018 poskytnutá jednorazová finančná dávka  

v celkovej výške  4.701,49 €. 

Dlhoročnou tradíciou mesta je blahoželať občanom – jubilantom – po dovŕšení 70r., 75r., 

80r., 85r. života a starším, poďakovať sa za ich celoživotnú prácu, starostlivosť o rodinu a deti 

a popriať im veľa zdravia a šťastia. Na finančné príspevky pre svojich jubilantov minulo Mesto 

počas roku 2018 celkovo 11.604,53 €. 

 

Na financovanie prepravnej služby (sociálny taxík) bolo v roku 2018 čerpaných 952,00 €. 

Opakujúcou sa aktivitou je aj privítanie novorodencov medzi občanmi mesta. Samospráva 

pozýva na slávnostné podujatia deti a ich rodičov, aby im popriala všetko dobré a popri kvetoch 

darovala nákupnú poukážku v hodnote 30 €. V roku 2018 boli na privítanie novorodencov 

čerpané finančné prostriedky  vo výške 3958,00 €. 

 

Možným miestom stretávania dôchodcov mesta je Klub dôchodcov. V súčasnosti  sa 

o priestory delia štyri organizácie:  

• Jednota dôchodcov na Slovensku, 

• Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých číslo 769, 

• Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, 

• Klub dôchodcov Samaria 

Okrem možnosti pravidelných rozhovorov kluby poskytujú príležitosť športového vyžitia, 

možnosť vypočuť si odborné prednášky, zúčastniť sa vybraných kultúrnych podujatí, spoločných 



 16 

výletov a iných aktivít. V roku 2018 mesto uhradilo Klubu dôchodcov mzdy, povinné odvody, 

elektrickú energiu, plyn, vodu, telefón, vodné - stočné a príspevky na časopisy. 

Mesto aj v roku 2018 prevádzkovalo nocľaháreň pre bezdomovcov. Tomuto cieľu slúžia dve 

unimobunky, ktoré sú umiestnené na dvore mestskej polície. Jedna z nich je k dispozícii pre 4 

mužov, druhá je  momentálne sprístupnená pre 2 manželské páry. Obidva objekty boli plne 

využité.  

Okrem horeuvedených aktivít odbor organizačný, správny a sociálnych vecí Mestského úradu  v 

Šamoríne poskytuje sociálne poradenstvo pre občanov mesta a pomáha pri riešení ich 

problémov v úzkej spolupráci s predstaviteľmi cirkví a občianskych združení. 

Opatrovateľská služba je zabezpečená na základe VZN mesta v zmysle platných zákonov NR 

SR a schválený plenárnym zasadnutím MsZ. 

Koordináciu chodu opatrovateľskej služby, posudkovej činnosti, a zabezpečenie dostupnosti 

informácií o druhu, mieste a spôsobe poskytovania sociálnej služby zabezpečuje jedna 

pracovníčka na plný úväzok.  

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba na území mesta Šamorín 

bolo v roku 2018 celkovo 25. Tento počet sa počas daného obdobia mesačne menil. Občania 

platia úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby, v roku 2018 to bola suma 11.424,65eur. 

Suma mesačnej úhrady sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej 

poskytovania.  

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere 

a ich celkový počet bol v roku 2018 - 13. Z toho 8 na plný pracovný úväzok, a 5 na čiastočný 

pracovný úväzok – s mesačnými zmenami. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti 

opatrovaných osôb.  

Posudková činnosť sa poskytuje pre všetkých občanov s trvalým pobytom na území mesta 

Šamorín v prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby, o umiestnenie v zariadení pre 

seniorov alebo v zariadení opatrovateľskej služby.  

Za rok 2018 bolo zaznamenaných celkom 65 podaní na poskytnutie sociálnej služby. Posudková 

činnosť  za daný rok bola  poskytnutá  65 občanom, v rámci čoho bolo vykonané šetrenie 

v domácnosti, následne vydané sociálne posudky a posudky o odkázanosti. Z celkového počtu 

sme zaznamenali 11 podaní z obcí v rámci spoločného obecného úradu.  

Sociálna pracovníčka v oblasti opatrovníctva vykonávala na základe poverenia Mesta Šamorín 

úkony v mene občianky mesta, pozbavenej spôsobilosti na právne úkony na základe rozsudku 

Okresného súdu v Dunajskej Strede. Menovanú usmerňovala a pomáhala jej pri riešení 

každodenných problémov. 

 

 

4.1.6 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo 
 

Referát ochrany životného prostredia v roku 2018 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. Stromy a kríky prispievajú k vytvoreniu krajšieho vzhľadu  mesta, 

ovplyvňujú mikroklimatický režim, hygienické podmienky, obývateľnosť, rovnako ako jeho 

biologickú a estetickú úroveň. Funkčnosť drevín a ostatných porastov závisí najmä na ich 

umiestnení a priestorovom usporiadaní v meste, druhovej a vekovej skladbe, výškovej štruktúre, 
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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. porast soforí v parku pri 

autobusovej stanici je v zlom stave, a „historické“ stromoradie na Pomlejskej ceste tiež vyžaduje 

neustálu pozornosť. Teda odborné ošetrenie by bolo potrebné pre zabezpečenie prevádzkovej 

bezpečnosti stromov a ich dlhodobého zachovania na stanovisku. 

Nakoľko aj Hlavné námestie je v dezolátnom stave, aj tu treba počítať v budúcnosti 

s kompletnou obnovou.  

V minulom roku celkovo bolo vysadených 32 ks drevín na území mesta, ako napr. v uliciach 

Dunajská, Bratislavská, Pomlejská, Veterná na Gazdovskom rade, v Čilistove. V Mliečne a pri 

cintoríne v Bučuházi bolo potrebné doplniť ukradnuté, resp. poškodené dreviny, ktoré pred 

rokom boli vysadené. 

Aj v roku 2018 boli mestské kruhové objazdy obohatené kvetinovými záhonmi, a to v troch 

kruhových objazdoch, na Gazdovskom rade, na Čilistovskej ceste a na Hlbokej ulici, kde aj 

zelené ostrovčeky v ceste boli doplnené kvetinovými záhonmi. Kruhový objazd pri bývalej 

križovatke Školská – Rybárska – Gútorská je riešení s výsadbou trvaliek, napriek tomu vyžaduje 

stálu údržbu. Ďalej letničkové a trvalkové záhony boli vytvorené na Veternej ulici pri 

obchodnom dome, na Hlavnom námestí, na Hlavnej ulici a na Gazdovskom rade. 

 Na viacerých miestach mesta boli 

rozmiestnené kvetinové pyramídy, a na 

najfrekventovanejších uliciach na stĺpoch 

verejného osvetlenia boli umiestnené 

kvetináče s ťahavými muškátmi. 

Pravidelná celoplošná deratizácia mesta 

voči hlodavcom je stálou nákladovou 

položkou tohto programu. To prispieva 

k tomu, že stavy hlodavcov v našom meste sú na prijateľnej hranici. Napriek tomu vždy sa 

objavia lokálne miesta, kde sa tieto hlodavce premnožia. Problematika túlavých psov a mačiek 

tiež ročne zaťaží mestský rozpočet, v rámci toho prebieha aj kastrácia odchytených mačiek na 

sídliskách, celkovo bolo vysterilizovaných 19 mačiek. 

Ročná prehliadka a následné opravy detských ihrísk tiež patria k pravidelným výdavkom mesta.  

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. Ich počet plánujeme zvýšiť v budúcnosti.  

V minulom roku boli začaté revitalizačné práce a úprava betónovej plochy na Dunajskej ulici, 

kde pribudne nový exterierový cvičebný park. Práce dokončia v roku 2019. 
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Odpadové hospodárstvo 

Mesto v roku 2018 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 2018 sa podarilo v rámci separovaného zberu vyzbierať na území mesta 

celkovo 1897,90 t odpadu. A to z nasledovných komodít:  

 - kovové obaly        1,19 t 

 - papier    298,82 t 

 - sklo     122,67 t 

 - plasty        80,99 t 

 - vyradené elektrické zar.    13,48 t 

 - batérie a akumlátory       0,03 t 

 - biologicky rozložiteľný odpad   1 038 t 

 - BRO z kuchýň a reštauracii         2,36 t 

 - staré šatstvo      24,21 t 

 -jedlé oleje a tuky       1,67 t 

 -železo a iné fareb. kovy  312,94 t 

 -nebezpečný odpad       1,46 t 

 

 

4.1.7 Bezpečnosť 

 
Mestská polícia 

 

Stav príslušníkov MsP Šamorín k 31.12.2018 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 a parkovanie na verejnej zeleni. 

Od 01.06.2016 mestská polícia v súčinnosti s mestským 

podnikom Area Šamorín s.r.o. kontroluje dodržiavanie VZN 

3/2016 mesta Šamorín o spoplatnenom parkovaní. Taktiež príslušníci MsP  raz týždenne 

vykonávajú doprovod zamestnancom podniku Area Šamorín s.r.o. pri vyberaní finančnej 

hotovosti z parkovacích automatov. 

Mestská polícia Šamorín v roku 2018 riešila 5 prípadov porušenia zákazu používania 

alkoholických nápojov, z toho neboli riešené mladiství ani maloletí. 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. Pri týchto 

podujatiach sú využívané podľa potreby aj služobné psi MsP.  
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Pokiaľ ide o spoluprácu s inými orgánmi, najintenzívnejšia spolupráca je s Obvodným oddelením 

Policajného zboru SR v Šamoríne. 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 s dvoma 

služobným motorovými vozidlami zn. KIA CEED SW. 

Obidve vozidlá  sú 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. 

 

 

 

V roku 2010 bol od júla v meste Šamorín spustený 

kamerový systém pozostávajúci z piatich kamier 

rozložených v centre mesta napojených na stálu službu MsP 

Šamorín, a ďalšie štyri kamery so samostatným nahrávacím 

zariadením sú umiestnené v lesoparku Pomlé. V roku 2011 

až 2012 sa kamerový systém rozšíril o 12 kamier a 

zmodernizovalo sa aj pracovisko stálej služby 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 

2015 pribudli tri nové full HD kamery, v roku 2018 dve stacionárne kamery takže MsP disponuje 

spolu 24 kamerami,  ktoré sú napojené na stálu službu MsP. 

Príslušníci MsP svoju činnosť vykonávajú podľa rozvrhu hliadkovej činnosti pracovného dňa. 

Mesto je rozdelené na obvody. Za každý obvod 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 2018 bolo Mestskou políciou Šamorín riešených 3108 priestupkov. Z uvedeného počtu 

bolo príslušníkmi MsP zistených 3062 priestupkov a na základe oznámenia občanov 46 

priestupkov. V blokovom konaní bolo riešených 2386 prípadov. Pokuty boli uložené vo výške 
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41.460,-€. Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 

nezaplatenú na mieste bolo 86 v hodnote 2.665€. 636 priestupkov bolo riešené dohovorom. 

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 3 osoby. Išlo o osoby podozrivé z páchania trestného činu, resp. priestupku. 

 

 

Ochrana osôb a majetku 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín 

Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín sídli 

v zrekonštruovanej Spoločnej hasičskej stanici 

s hasičskou zbrojnicou v Šamoríne na Požiarnickej 

ulici číslo 2. 

V súčasnosti Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín 

(ďalej len DHZ Šamorín)  má 102 členov. Z tejto 

členskej základne je 25 žien, 77 mužov a z tohto 

počtu devätnásti sú členmi Dychovej hudby. Potešením je, že po dlhých rokoch absencie 

v októbri roku 2018 sa podarilo znovu založiť mládežnícku dychovú kapelu, ktorú navštevuje 10 

detí. V roku 2018 hasičský krúžok DHZ Šamorín navštevovalo 25 detí vo veku od 6 do 14 rokov 

a dychovú hudbu 2. Títo mladí hasiči podľa stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa môžu 

stať členmi DHZ až po dovŕšení 16 rokov. 

Podľa zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov z členov DHZ 

Šamorín je zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Šamorín (ďalej len DHZM), čo tvorí 

zásahovú jednotku DHZ Šamorín. Do tejto hasičskej jednotky bolo v roku 2018 zaradených 38 

aktívnych členov, z toho 13 členov tvorilo zálohu. Členovia hasičskej jednotky v roku 2018 

absolvovali všetky predpísané školenia, výcviky podľa plánu odbornej prípravy. 

V roku 2018 hasičská jednotka absolvovala pravidelnú previerku pripravenosti, ktorú u jednotky 

vykonalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Trnave. Nakoľko hasičská 

jednotka počas previerky pripravenosti splnila predpísané časové limity a predpísané podmienky, 

bola v roku 2018 opäť zaradená do plošného zaradenia hasičských jednotiek v kategórii „A“. 

 

Zásahová činnosť a represia 

Pre členov DHZM Šamorín v roku 2018 bol vyhlásený poplach v 193 prípadoch. Z tohto počtu 

zasahovali v 68 prípadoch a to: pri požiari 24, dopravných nehodách 15, živelných pohromách 12 

a technických zásahoch 17 krát. Zvyšných 125 krát boli v pohotovosti v hasičskej zbrojnici počas 

výjazdu príslušníkov Hasičskej stanice v Šamoríne kvôli skráteniu času výjazdu. 

Protipožiarnu asistenčnú službu 2-12 členné hliadky hasičskej jednotky zabezpečili na 31 

kultúrnych a športových podujatiach v meste Šamorín, spolu 97 dní čo predstavuje viac ako 

1.600 odrobených hodín dobrovoľníckej činnosti. 

 

Členovia DHZ Šamorín, Dychová Hudba DHZ Šamorín a 3 družstvá detského PROFI TEAM-u 

sa zúčastnili na množstve súťaží, odborných podujatí a kultúrno-spoločenských akcií, kde 

reprezentovali nielen hasičský zbor ale aj mesto Šamorín. Z najvýznamnejších dve akcie: 

Dychová hudba sa zúčastnila na podujatí „I. Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekari 

Találkozó” –t.j. stretnutí dobrovoľných hasičských dychových kapiel karpatskej kotliny v Meste 

Lakitelek (MR), Hasičský zbor 12. až 15. septembra počas Majstrovstiev sveta hasičskom športe 

v Banskej Bystrici vystavoval historickú hasičskú techniku zboru na hlavnom námestí mesta. 
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V mesiaci jún DHZ v spolupráci so samosprávou mesta Šamorín, DPO SR a HaZZ usporiadal 

IV. ročník výstavy historickej hasičskej techniky v Šamoríne s názvom „Takto hasili požiar naši 

predkovia“. Na výstave 69 vystavovateľov vystavilo 147 kusov techniky a predviedli množstvo 

ukážok. Po prvý krát diváci mohli vidieť aj Hasičskú hudobnú fontánu. 

V roku 2018 finančné prostriedky z rozpočtu boli použité nasledovne:  

Z položky mzdy, poistné a odvody vo výške 3.807,07€ bola hradená mzda kuriča a upratovačky. 

Z položky energie, telekomunikácia boli hradené výdavky za plyn, elektrickú energiu, vodné a 

stočné telefón a frekvencie vo výške 19.800,33 €. K týmto výdavkom prispieva KR HaZZ 

Trnava sumou 9.500 € ročne.  

Na nákup materiálu, výstroje, výzbroje, zásahových odevov, pracovných polokošieľ, zásahových 

rukavíc, hadíc, výstroje a výzbroje slávnostných, pracovných a detských uniforiem, hudobných 

nástrojov bolo čerpaných 13.515,79 € z čoho 5.000 € tvorila dotácia MV SR. 

Z položky dopravné prostriedky, servis údržba bolo čerpaných 11.591,78 € a to na hradenie 

poistného, STK, EK, PHM, nákup súčiastok, opravu vozidiel, agregátov, opravu hasičských 

čerpadiel PS12/1800 a PS 12/2000, motorového člna Zodiac PRO 550, Grabner, 

protipovodňových bariér a opravu historickej hasičskej techniky. 

Z položky Dychová hudba bolo nakúpené oblečenie pre dychovú hudbu a hudobné nástroje 

v hodnote  1.920,15 €. 

Na údržbu a opravu hasičskej zbrojnice bolo čerpaných 4.703,01 € a to hlavne na nákup 

stavebného materiálu na opravu a údržbu zbrojnice a dokončenie  prístavby skladu historickej 

hasičskej techniky. Väčšinu prác pri údržbe, oprave hasičskej zbrojnice a stavbe skladu členovia 

DHZ vykonali bezplatne. 

Iné tovary a služby: 14.310,08 €, z tejto položky boli hradené výdavky na revízie elektrickej 

inštalácie, strojov a zariadení, školenia, psychotesty, poistenie osôb, odvoz odpadu, vyhotovenie 

propagačných prostriedkov, výdavky spojené so súťažou o Putovný pohár primátora mesta 

spoločné cvičenia s hasičskou jednotkou z UB a mzda pre kapelníka, velitela, preventivára a 

pracovníka na údržbu zbrojnice. 

 

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 miesta : 

- 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 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 31.12.2018 bola riadne vykonaná stanovenou 

komisiou. 
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- 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  

 

Búranie starej budovy Zariadenia pre seniorov – mestskou firmou Area Šamorin s.r.o. boli 

realizované búracie práce starého objektu už nevyužitého,  ktorý bol vo veľmi  zlom technickom 

stave. Práce prebehli na základe búracieho povolenia. Po zbúraní uličného krídla na Vrbovej 

ulice, ktorý bol napojený na kaplnku sa kompletne  vyčistil  pozemok od stavebného odpadu a 

vykonali sa aj terénne úpravy. Následne na jeseň boli položené základy pre nový objekt denného 

stacionára, ktorého realizácia sa plánuje na rok 2019. 

Odvrátenie havarijného stavu – realizovala sa izolácia strechy objektu kina a sobášnej siene 

na objekte základnej umeleckej školy. Vykonali sa preventívne opatrenia  a zabezpečenie stropu 

v MŠ na Dunajskej ulici, resp. mesto potrebovalo vykonať opravu vykurovacieho systému v MŠ 

na Gazdovskom rade. 

Úprava cintorína – počas roku 2018 sa vykonali stavebné práce v rozsahu: vyčistenie plôch, 

rozšírenie verejného osvetlenia, rozšírenie 

vodovodu, výstavba chodníkov. Práce realizovala 

mestská firma AREA Šamorín s.r.o. ako správca 

cintorína. 

Výmena okien a oprava fasády Radnice – Pod 

dohľadom mestskej firmy prebehla oprava fasády 

mestského úradu na Hlavnom námestí. Taktiež 

bola realizovaná výmena starých okien na 

uličných fasádach Radnice. 

Projektová príprava ostatné – z tejto položky boli 

zaplatené dokumentácie Verejné osvetlenie Hlavná 

ulica, Chodník Kraľovianky, Rekonštrukcia 

križovatky ul. Márie, Čilistovská, Dom 

opatrovateľskej starostlivosti, Rekonštrukcia 

verejného priestoru pred cintorínom, oprava 

vykurovacieho systému na mestskom úrade, 

rekonštrukcia križovatky Čilistovská – 

Mliečňanská,, Detailné výkresy pre rekonštrukciu 

Koruny potrebné pre verejné obstarávanie, 

rekonštrukcia Gazdovského radu I a II. etapa, doplnenie realizačných výkresov pre rekonštrukciu 

MŠ Gazdovský rad a ďalšie drobné projekty. 

Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov 

– najväčšími investičnými akciami boli:, 

rekonštrukcia Prvej ulice v Mliečne, asfaltovanie 

Priechodnej ulice, chodník v MM, rekonštrukcia 

Požiarnickej ulice pri odbočke, rekonštrukcia 

prepadnutej vozovky na Gazdovskom rade, 

asfaltovanie povrchu vozovky medzi perónmi pri 

autobusovej stanici. 
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Parkoviská rekonštrukcia – V roku 2019 sa realizovala rekonštrukcia asfaltového povrchu 

parkoviska na Rybárskej ulici oproti ZS MC, povrch ihriska na Dunajskej ulici.  

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia – z dôvodu uloženia elektrických vedení do 

zeme a odstránenia elektrických stĺpov mesto bolo nútené riešiť výstavbu verejného osvetlenia na 

uliciach Kovačská, Cintorínska, resp. výstavbu a osadenie nových stĺpov na rôznych častiach 

mesta (napr. Astrová ulica). 

Rekonštrukcia Materskej školy Mliečno – počas leta prebehla 

rozsiahla rekonštrukcia škôlky, čo zahŕňala výmenu okien, 

opravu fasády a doplnkových stavebných konštrukcií.  

Rekonštrukcia tepelných rozvodov – mestom Šamorín boli 

refundované faktúry MPBH, ktoré boli vystavené 

dodávateľskou firmou predmetnej rekonštrukcie tepelných 

rozvodov na Gazdovskom rade. Výstavbou bola dotknutá 

značná časť verejného priestranstva v centre mesta. 

Rozkopávky  prebiehali pod dohľadom príslušného referátu 

MsÚ. 

Výstavba domova opatrovateľskej služby -  Po odstránení starého krídla domova dôchodcov 

realizovali sa terénne práce a položil sa základ nastávajúcej budovy opatrovateľskej služby spolu 

s prípojkami na inžinierske siete. 

Výstavba inžinierskych sietí Bučuháza 13 RD – nadväzujúc na stavebné práce z roku 2017 sa 

realizovala výstavba verejného osvetlenia a elektrických prípojok s RD. 

Rekonštrukcia komunikácie Gazdovský rad I. etapa – v súlade s projektovou dokumentáciou sa 

zahájili práce na Gazdovskom rade – I. etapa.  Začalo 

sa rekonštrukciou chodníka smerom od kruhového 

objazdu, dobudovaním parkovacích miest ako aj 

rekonštrukciou asfaltového povrchu ulice. 

Kruhový objazd Čilistovská - Mliečňanská – pod 

dohľadom príslušného referátu a v spolupráci  

s projektantom bola realizovaná rekonštrukcia 

a prestavba križovatky pri cintoríne na kruhový 

objazd. 

 Finančné prostriedky určené na dopravné značenia boli použité na zlepšenie dopravno-

bezpečnostnej situácie v meste: doplnenie chýbajúcich zvislých dopravných značení pri 

niektorých priechodoch pre chodcov, ukľudnenie dopravy na Kasárenskej umiestnením ďalších 

spomaľovacích prahov a dopravných značení, na výmenu rozbitých dopravných zrkadiel, na 

výmenu zdevastovaných spomaľovycích prahov, umiestnenie zákazových značení B33 a B34 na 

miestach, kde časté nezákonné parkovanie na kraji cesty ohrozovalo bezpečnosť ostatných 

účastníkov cestnej premávky (na Školskej pred ZŠ Mateja Bela a na Slnečnej), vyznačenie 

ďalších parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnuté osoby napríklad na Rybárskej, na 

Čilistovskej ulici. 

 

Finančné prostriedky určené na opravu a údržbu 

miestnych komunikácií boli použité nasledovne:  oprava 

výtlkov asfaltovaním počas jarných a jesenných 

udržiavacích prác, oprava povrchu vozovky väčších 

rozsahov napríklad na Hrušovskej ulici, v Prvej ulici v 

Mliečne (oproti Jednota COOp), na Mliečňanskej ulici, vo 

Hviezdnej ulici a asfaltovanie Priechodnej ulice, oprava 

prepadnutých úsekov chodníkov a ciest napríklad na Hlavnej ulici 70 - 72 a na Bratislavskej 70 - 

72, jarné a jesenné premaľovanie vodorovných dopravných značení priechodov pre chodcov a 
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obnova ostatných vodorovných dopravných značení, 

uloženie uličných vpustí a napojenie do verejnej 

kanalizácie alebo do vsakovacích jám v miestach, kde 

boli problémy s odtokom dažďovej vody z povrchu 

cestného telesa (napríklad v Úzkej ulici v Čilistove), 

oprava verejnej plochy na začiatku Pomlejskej ulice 

položením zatrávňovacích betónových dlažieb, oprava 

chodníkov asfaltovaním napríklad na Veternej 12, na 

Kláštornej ulici a vo Vinohradníckej ulici, atď.  

Finančné prostriedky určené na bezbariérovú úpravu chodníkov a miestnych komunikácií boli 

použité na nasledovných miestach: na Rybárskej ulici pred ZŠ Mátyása Corvína, na ulici Márie 

pri materskej škôlke, na Školskej ulici a na Bratislavskej ulici pri novom priechode pre chodcov 

oproti obchodu Alfito. 

 

 

4.2.  Rozpočtové organizácie založené mestom Šamorín k 31.12.2018, 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 Attila Simon 

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 
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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 

  Mobil:0905/613 330 

  e-mail: zssamorin@atlas.sk  

  web: http://www.zsklasam.sk  

Škola zabezpečovala vyučovanie pre 1 105 žiakov. 

Súčasťou školy je školská jedáleň, v ktorej sa stravovalo 

771 stravníkov a školský klub so 430 žiakmi v 16 

oddeleniach.  

Škola má hlavnú budovu, prístavbu a dva baraky, v ktorých je 24 tried na I. stupni, 24 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 94 s 

poruchami učenia, pozorností a správania. Na  I. stupni z 520 žiakov neprospeli 3 žiaci, na druhom 

stupni z 585 žiakov neprospel 1 žiak. Zníženú známku zo správania malo 12 žiakov. Pochvalu 

riaditeľom dostalo 120 žiakov. Počet žiakov končiacich základnú školu bolo 135.   

V budove školy sa nachádza veľká a malá telocvičňa, školská knižnica, štyri triedy výpočtovej 

techniky, dve jazykové učebne a učebňa chémie. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 92 

pedagogickými zamestnancami (62 učiteľov, 16 vychovávateliek, 2 špeciálni pedagógovia, 12 

asistenti učiteľa), a 23 nepedagogickými zamestnancami.  V záujme zvyšovania pedagogickej a 

odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 23 učiteľov. Jednorazových seminárov a 

akcií sa zúčastnilo 43 pedagógov. Škola je dobre vybavená učebnými pomôckami a modernou 

didaktickou a výpočtovou technikou (162 PC, 39 interaktívnych tabúľ, 50 tabletov). V škole sa 

neuskutočnila inšpekcia výchovno-vzdelávacieho procesu a riadenia školy. 

Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED II. 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 8 olympiádach (11 úspešní, 1. a  

2.miesto v rámci okresu), na 15 predmetových súťažiach (1.,3. a 5.miesto v rámci SR, 1., 2., a 3. 

miesto v rámci okresu), na 18 výtvarných  (3.miesto v rámci kraja, 1. a 2.  miesto v rámci okresu), na 

11 športových súťažiach (5.miesto v rámci SR, 1., 2. a 5. miesto v rámci kraja,  päťkrát 1., trikrát 2.  

miesto a  dvakrát 3. miesto v rámci okresu) na plaveckom a lyžiarskom výcviku, v škole v prírode, na 

25 exkurziách a vzdelávacích výletoch, na 7 výchovných koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. 

zber papiera, kurz spoločenských tancov, Deň matiek, Deň detí, Vianočný bazárik, ....atď. Žiaci 

pracovali vo viacerých záujmových krúžkoch. Škola  sa prezentovala  vlastnou webovou stránkou. 

Škola sa zapojila do 30 projektov napr. Škola na dotyk, Učebňa kontinuálneho vzdelávania, Infovek2 

– bezdrôtové pripojenie školy k internetu... . 

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 459 žiakov. 

Súčasťou školy je školská jedáleň s počtom stravníkov 345 a 

mailto:zssamorin@atlas.sk
http://www.zsklasam.sk/
mailto:sami@zscorvin.sk
http://www.zscorvin.sk/
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školský klub s 182 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 6. Všetci žiaci 

prospeli. Celkový študijný priemer na škole bol 1,47. Počet žiakov končiacich základnú školu 

bolo 44. V budove školy sa nachádza veľká a malá telocvičňa, školská knižnica a okrem triedy 

výpočtovej techniky aj jazykové laboratórium. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 37 

pedagogickými zamestnancami (31 učiteľov, 6 vychovávateliek), všetci majú pedagogickú a 

odbornú spôsobilosť a 18 nepedagogickými zamestnancami. Na škole pracoval psychológ, 

školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej 

spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 25 učiteľov. Škola je dobre vybavená učebnými 

pomôckami a modernou didaktickou a výpočtovou technikou (61 PC, 11 interaktívnych tabúľ). 

V škole sa uskutočnila komplexná školská inšpekcia, ktorej predmetom bol stav a úroveň 

pedagogického procesu, podmienok výchovy a vzdelávania a riadenia školy. 

Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 

II. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 4 olympiádach ( Matematická 

olympiáda - 2. a 3. miesto v rámci okresu, olympiáda v anglickom jazyku - 3.miesto v rámci 

okresu),  na 27 matematických, výtvarných, športových a literárnych súťažiach (Pytagoriáda:  P5 

- 2. miesto v rámci okresu, 10 úspešných riešiteľov, Klokan – 6x 1.miesto v rámci SR, poznaj 

slovenskú reč – 1.miesto v rámci okresu, recitačná súťaž Tompa Mihály - 1.miesto, v rámci 

okresu, 3.miesto v rámci kraja, športové súťaže – 5x 1. miesto v rámci okresu, 2.miesto v rámci 

kraja ), na plaveckom a lyžiarskom výcviku, v škole v prírode, na 17 exkurziách a vzdelávacích 

výletoch, na 8 výchovných koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr.  slávnostná imatrikulácia 

prváčikov, Dni Mátyása Korvína, týždeň zdravotného životného štýlu,  jesenné športové aktivity, 

atď. Škola  sa prezentuje vlastnou webovou stránkou. Žiaci pracovali v 15 záujmových krúžkoch. 

Škola sa zapojila do 12 projektov: napr. Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a 

literatúry v školách s VJM, , environmentálny projekt „Studňa Európy“, Do práce na bicykli, Bez 

hraníc – program so žiakmi z Maďarska,.. Na škole pracuje od roku 1999 nadácia Fond Podpory 

-Támaszalap, ktorej účelom je podpora žiakov základnej školy, respektíve žiakov, ktorí boli 

žiakmi tejto školy a hlásia sa na stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium. Nadácia 

„SOLIDARIS ALFA“ popri 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 569 žiakov. 

Škola má hlavnú budovu, v ktorých študovalo 294 žiakov 

v hudobnom, 170 žiakov v vo výtvarnom  a 105 žiakov v 

tanečnom odbore. V priebehu roka vystúpilo z rôznych 

dôvodov 16 žiakov. Štúdium ukončilo 33 absolventov. V budove školy sa nachádza aj trieda 

výpočtovej techniky a veľká koncertná sála. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 33 

pedagogickými zamestnancami (1 bol nekvalifikovaní)  a 5 nepedagogickými zamestnancami. V 

http://www.zussamorin.sk/
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záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnili 2 

učitelia. 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 12 interných, na 8 verejných, na 

6 výchovných koncertoch, na viacerých medzinárodných a celoslovenských súťažiach. Školská 

kapela SOULSENS účinkovala na Európskom festivale hudobných škôl v Holandsku. 

Škola sa zapojila do 3 projektov:  Hudba nás spája, tvorivé dielne pre žiakov výtvarného odboru, 

Architektúra pre žiakov a učiteľov V4.“. Ďalšie aktivity školy boli vystúpenie žiakov na rôznych 

podujatiach a koncertoch. Škola sa prezentuje vlastnou webovou stránkou. V ZUŠ nebola 

vykonaná inšpekčná činnosť. 

 

Prvok 4.2.4. Mestská knižnica Zs. Zalabaiho Šamorín 

 
Sídlo: Parková ul.4, 931 01 Šamorín 

IČO: 37992228 

Štatutár: Simon Attila, riaditeľ 

web: http://kniznicasamorin.sk 

e-mail: kniznicasamorin.sk 

tel.: 0315902796 

 

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica k 31. 12. 2018 nasledovné výsledky:  

knižničný fond bol doplnený o 2 135 knižničných jednotiek  (1 154 kúpa, 981 dar). Knižnica má 

3 180 čitateľov,  k 31. 12. 2018 zaregistrovala 1 281 čitateľov z toho 491 detí a 790 dospelých.  

V roku 2018 mala 16 698 návštevníkov/používateľov, realizovala 45 012  absenčných výpožičiek 

a 12 657 prezenčných výpožičiek. Služby verejných 

internetových staníc využilo  1 450 používateľov.  

Knižnica pripravila 106 podujatí, na ktorých sa 

zúčastnilo 7 534 návštevníkov. Z celkového počtu 

podujatí sa zrealizovalo 80 podujatí pre deti.  

Knižnica zorganizovala 48 hodín informačnej 

výchovy a zúčastnilo sa ich 1 450 detí.  

 

Knižnica k 31. 12. 2018 usporiadala pre dospelých, 

pre deti a mládež rôzne besedy, prednášky, výstavy a 

iné podujatia, ako  krst cédečka šamorínčana Attilu 

Mezeiho, cestovateľskú besedu s Kingou Gyökeres, 

besedu so spisovateľom Gustávom Murínom, prednášku s Natáliou Vicsápi, besedu so 

spisovateľkou Melindou M. Kovács, prezentáciu knihy Soni 

Zakariášovej – Šamorínske návraty, stretnutie s redaktormi 

VASÁRNAP, odbornú prednášku pre rodičov - Deň detí, 

prezentáciu knihy: Klemen Terézia: Az évszázad Manonja – 

Házy Erzsébet, predprázdninové posedenie klubu 

slovenských čitateľov s témou vlastné literárne tvorby 

členov klubu, aktivitu pre tínedžerov - multimediálna 

knižnica, únikovú izbu pre dospelých, premietanie filmu: 

Liszt Ferenc, prezentáciu knihy: Martin Jurík: 2087, 

prezentáciu knihy: Szomolai Tibor: A klán, besedu so 

spisovateľkou B. Vida Júlia, besedu so spisovateľom: Imre Cselanyák, cestovateľskú besedu s 

ing. Ľubomírom Kompauerom, prezentáciu knihy: Mészáros – Tóth: Anyább anyák, prezentáciu 

knihy spisovateľky Katarina Durica, besedu so spisovateľom M. Kácsor Zoltán (3x), zábavno-

http://kniznicasamorin.sk/
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logickú hru v knižnici (6x), literárnu aktivitu pre 

deti – Osmijanko, netradičnú hodinu literatúry pre 

deti zo Špeciálnej ZŠ, terapiu s rozprávkou s Evou 

Kantner (7x), besedu so spisovateľom Ferenc Vizsy 

(2x), prezentáciu knihy Rajkovics Péter: Brumiarc, 

Kráľa čitateľov (2x), rozprávkové poludnie pre 

najmenších – Papierové divadlo (2x), aktivitu s 

názvom Neposlušné deti pre Čitateľský klub, 

prednášku pre deti o vesmíre, besedu so 

spisovateľom: Imre Cselanyák, aktivitu pre deti o 

ľudovej rozprávke, prezentáciu knihy: Lampl 

Zsuzsanna: Móki meséi, rozprávkové predpoludnie 

(Papierové divadlo), výstavu obrazov Kristíny 

Méry, výstavu bábik Zs. Kohusovej, výstavu malieb Leontíny Schanzovej, výstavu Mandaly 

šamorínčanky Nelly Valacsay. 

 

Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica 

poskytuje svojim používateľom  tieto služby: kopírovacie 

služby, internetové služby,  tlačenie elektronických 

dokumentov, rešeršovanie a 

medziknižničnú výpožičnú 

službu.  

 

Náš knihovnícky tím sa 

zúčastnil na 5. Knihovníckom Barcampe, na bratislavskej Bibliotéke, 

na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Budapešti a na odbornej 

konferencii knihovníkov v Csongráde (HU). Štyrikrát ročne sa 

zúčastníme na odborných seminároch organizovaných v spolupráci s 

Knižničnou inštitúciou v Budapešti. 

Pri Mestskej knižnici Klub slovenských čitateľov  organizuje rôzne 

posedenia, podujatia s mesačnou pravidelnosťou. Moderátorkou je 

Marta Galbáčová. Aktívne nás navštevuje Klub čitateľov pri ZŠ 

Mateja Bela a deti zo Špeciálnej ZŠ v Šamoríne.   

V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne propagujeme našu činnosť a najnovšie knihy. 

Všetky aktivity knižnice sú prístupné na internetovej stránke www.kniznicasamorin.sk, 

www.samorin.sk, www.samorincan.sk, www.somorja.sk, www.felvidek.ma a na facebooku. 

 

 Prvok 4.2.5. Domov seniorov Ambrózia Idősek Otthona 

 
 Sídlo: Vŕbová ul.2, 931 01 Šamorín 

 IČO: 0065 57 24     

Štatutár: Mgr. Anna Bodóová, riaditeľka  

 

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona  k 31.12.2018 

poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Poskytovanie sociálnej služby 

bolo ukončené u  šiestich klientov a boli prijatí 7 klienti do domova. Nepretržitá prevádzka bola 

zabezpečená  21 zamestnancami, z ktorých  jedna zamestnankyňa je na MD. Zariadenie 

zabezpečovalo stravovanie –obedy – v mesačnom priemere pre siedmich dôchodcov z mesta 

Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.  
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V roku 2018 v záujme zvyšovania kvality poskytovanej sociálnej služby a zvyšovania odbornej 

spôsobilosti sa zamestnanci zariadenia zúčastnili na viacerých školeniach. Niektorí zamestnanci 

absolvovali  školenia v súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách, školenie v oblasti 

účtovníctva, archivácie, kurz prvej pomoci ale aj školenie v oblasti ochrany osobných údajov. 

V decembri sme realizovali preškolenie zamestnancov v oblasti požiarnej ochrany. Od 3.4.2018 

do 24.7.2018 bola v našom zariadení vykonaná kontrola z  NKÚ SR. Predmetom kontroly bola 

dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov, udržateľnosť poskytovania sociálnych služieb 

z hľadiska zabezpečenia financovania a prevádzkových podmienok a kontrola sociálnych služieb. 

Koncom augusta sme spustili novú webovú stránku zariadenia. V roku 2018 nášmu zariadeniu sa 

podarilo zaobstarať cez lízingovú zmluvu 7 miestne úžitkové vozidlo so špeciálnou úpravou - 

Fiat Talento - ktoré slúži na prepravu klientov, tovaru a materiálu.  

Pokračujeme v zútulnení priestorov budovy domova seniorov, izby klientov boli vybavené 

nástennými ochrannými prvkami, nočnými lampami a novými prikrývkami na postele. Naše 

projekty podané na Trnavský samosprávny kraj v rámci programu   „Podpora zdravia a prevencie 

chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ a programu „Podpora 

športových aktivít a mládeže“ boli úspešné a získali sme 500,- Eur na nákup bežeckého pásu a 

1000,- Eur na nákup krájača zeleniny a ovocia.  Do vstupnej haly zariadenia pomocou 

sponzorských darov sme kúpili pre klientov novú koženú sedačku a akvárium.  

Pravidelne organizujeme rôzne voľnočasové aktivity pre našich klientov. V sledovanom období 

boli vykonané tieto aktivity: spoločenské hry (človeče nehnevaj sa, kartové hry),  čajové 

popoludnie,  návšteva zariadenia  pánom kaplánom, spojená so spoveďou obyvateľov, sledovanie 

televíznych programov, počúvania rozhlasu, návšteva mestskej knižnice. Veľký úspech zožal 

medzi našimi klientmi fašiangový karneval v rámci ktorého vystúpili pedagógovia z Centra 

voľného času v Šamoríne. V rámci príprav na veľkonočné sviatky sme s klientmi piekli drobné 

pečivo, pripravili sme rôzne veľkonočné ozdoby. V máji nás navštívili členovia miestnej 

reformovanej kresťanskej cirkvi. Dňa 17.5.2018 sme oslávili deň matiek a v júni sme nezabudli 

ani na deň otcov. Na obidvoch oslavách našich klientov potešili svojim krásnym programom deti 

a pedagógovia z Centra voľného času v Šamoríne. V rámci programu zmyslovej aktivizácie 

klientov sme realizovali rôzne skupinové a individuálne aktivity ako  príprava bazovej limonády, 

sadenie muškátov, záhradné bylinky, cestovanie, príprava kávy, kvitnúce stromy -kvet lipy. 

V letných mesiacoch  sme viackrát organizovali záhradné grilovanie. V októbri sme oslávili 

mesiac úcty k starším v rámci kultúrneho podujatia, na ktorom vystúpili aj klienti Domova 

sociálnych služieb v Hornom Bare. V novembri veľký úspech zožal folklórny súbor Kuttyomfitty 

so svojim vystúpením o víne, o tradíciách pitia vína. V tomto mesiaci naši klienti tiež využili 

svoje právo zúčastniť sa na voľbách do miestnej samosprávy. Adventné obdobie bolo plné 

programov a zážitkov. Našich klientov navštívili a prekvapili rôznymi darmi žiaci a pedagógovia 

z Centra voľného času v Šamoríne, poslanci mestského zastupiteľstva, členovia  evanjelickej a 

katolíckej cirkvi a pán Árpád Érsek. Nezabudol na nás ani pán primátor Mesta Šamorín, ktorý 

ako je to už zvykom, prišiel  osláviť s našimi klientmi  advent v očakávaní Vianoc. 

 

 

Prvok 4.2.6. Mestské kultúrne stredisko Šamorín 
 

 Sídlo: Veterná ul. 8, 931 01 Šamorín 

 IČO:  00 059 323 

 Štatutár: Myrtil Nagy, riaditeľka 

 www.mskssamorin.sk 

 

 

http://www.mskssamorin.sk/
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1. VÝSTAVY 

 

19.1.2018 Vernisáž výstavy fotografií pána Rudolfa Pussa 

14.2.2018 Vernisáž výstavy z diel Medzibodrožskej mládežníckej umeleckej dielne 

2.3.2018 Vernisáž výstavy Barbory Brodzianskej: Vnútorný priestor 

26.3.2018 Vernisáž výstavy Tvoriví pedagógovia 

20.4.2018 Vernisáž výstavy Mykolu Bodnára 

                                                                                                               

               
 

20.4.2008 Výstava prác detí pri príležitosti Dňa Zeme 

11.5.2018 Vernisáž výstavy KOMP (Súčasná maďarská panoráma) 

22.6.2018 Výstava o živote Grófa Ödöna Széchenyiho pri príležitosti slávností hasičov 

15.9.2018 Výstava DunArt com 8 

28.9.2018 Výstava Daniela Nagya ml. 

19.10.2018 Výstava diel Jána Kolárováča a Rudolfa Bazsalovicsa 

22.10.2018 Výstava starých fotografií o Šamoríne 

9.11.2018 Výstava o živote a diele Évy Janikovszky 

30.11.2018 Výstava fotografií Gábor Kiss „Gibbó“ 

7.12.2018 Výstava Žitnoostrovské pastelky 

7.12.2018 Výstava Csali 40 
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2. DIVADELNÉ A HUDOBNÉ PREDSTAVENIA PRE DETI (D) A DOSPELÝCH 

 
14.1.2018 Novoročný galakoncert 

30.1.2018 Divadelné predstavenie Divadla CsaVar: Asszooony! (Žena) – D 

30.1.2018 Divadelné predstavenie Divadla CsaVar: Itt és most (Tu a teraz) 

7.2.2018 Jókaiho divadlo v Komárne: Rómeo a Júlia 

12.2.2018 Tím hercov: Pyžamo pre šiestich 

14.2.2018 Svet okolo nás – protidrogová interaktívna prednáška - D 

19.2.2018 Koncert Fragile pre deti – D 

19.2.2018 Koncert Fragile pre dospelých 

20.2.2018 Fíha tralala – ROK – D 

28.2.2018 Koncert Zorán 

2.3.2018 Lucifer a hlas anjelov 

8.3.2018 Kuk, ani Muk! – D 

10.3.2018 Jančiči a jej dobrodružstvo – D 

12.3.2018 Tím hercov: Na koho to slovo padne 

13.3.2018 Gyöngyi Écsi: Világ kenyere – D 

21.3.2018 Divadlo Korúti: Kell egy színház 

25.3.2018 Koncert skupiny Alma - D     

4.4.2018 Koncert poetky Zsuzsa Szunyogh 

7.4.2018 Divadelné predstavenie: Herečky  
11.4.2018 Deň poézie pre žiakov šamorínskych MŠ, ZŠ  

a Gymnázia 

11.4.2018 Koncert skupiny KorZár 

25.4.2018 Divadelné predstavenie: Muzikanti z Brém - D 

25.4.2018 Divadelné predst: Tündérlaki lányok 

27.4.20.18 Detský koncert Szarka Tamás - D 

27.4.2018 Koncert Tamása Szarku 

7.5.20180 Bratislavské bábkové divadlo - D 

9.5.2018 Vidám Színpad: Botrány az operában 

24.5.2018 Divadlo Actores: 2 predstavenia pre deti - D 

25.5.2018 Koncert skupiny Edda 

6.6.2018 Mníšky – divadelné predstavenie 

15.6.2018 Koncert Rúzsa Magdi 

27.6.2018 Divadelné predst: Család ellen nincs orvosság 

15.9.2018 Szerelem Ez? 

19.9.2018 Koncert Jánosa Bródyho 

27.9.2018 Határontúli Nemzeti Tánc - D 

 

27.9.2018 Határontúli Nemzeti Tánc 

8.10.2018 Smejko a Tanculienka – D 

15.10.2018 Div. Predst.: Meno 

16.10.2018 Meseszínház: Csillagokkal táncoló kojot - D 

17.10.2018 Koncert Marco Rajt - D 

20.10.2018 Meseszínház: Öregapám mesefája – D 

24.10.2018 Jókaiho D: Edith a Marlene 

27.10.2018 Koncert Évy Korpás: Libidáridom – D 

21.11.2018 Divadlo Thália: Montmarte-i ibolya 

21.11.2018 Svet okolo nás – D 

22.11.2018 Kuttyomfitty Társulat: Mátyás az igazságos – D 

24.11.2018 Csavar Színház: Jóka ördöge – D 

25.11.2018 Divadelné predst.: Otvorené manželstvo 
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26.11.2018 Večer poetky Zsuzsa Szunyogh 

27.11.2018 Koncert Petra Nagya 

12.12.2018 Écsi Gyöngyi: Angyalbárányok – D  

12.12.2018 Divadlo Csavar: Jelenetek egy házasságból 

13.12.2018 Svet okolo nás – D  

16.12.2018 Vianočný koncert Symfonického orchestra Euregio a hostí 

17.12.2018 Vianočný program CVČ 

19.12.2018 Vianočný program ZŠ Mliečno 

20.12.2018 Vianočný koncert ZUŠ Németha-Šamorínskeho - D 

 

 

3. ZÁBAVNÉ A INÉ PODUJATIA v organizácii alebo spoluorganizácii MsKS 

 

20.1.2018 Výročná schôdza 3klub 

25.1.2018 Venčekový ples ZŠ Mateja Korvína 

27.1.2018 Výročná schôdza a ples MO SČK 

28.1.2018 Maškarný ples ZŠ Mateja Korvína  

3.2.2018 Fašiangový ples Zmiešaného zboru Híd 

10.2.2018 Ples Matice Slovenskej 

11.2.2018 Výročná schôdza Slovenského rybárskeho zväzu 

16.2.2018 Maškarný ples CVČ 

12.2.2018 Ples športovcov 

11.3.2018 Výročná schôdza ZO Csemadok 

15.3.2018 Slávnosti na počesť výročia revolúcie v roku 1848 (10.00 program ZŠ, 17.00 

kladenie vencov, 19.00 slávnostný galaprogram) 

24.3.2018 Večer Tanečného fóra: prednáška a tanečný dom 

26.3.2018 Muzikál medzinárodnej školy QSI 

27.3.2018 Muzikál medzinárodnej školy QSI 

28.3.2018 Deň pedagógov  

13-14.4.2018 Burza starého šatstva SČK 

14.64.2018 Retro Party 

22.4.2018 Deň Šamorína 

1.5.2018 Majáles v Pomlé 

3.5.2018 Prednáška Baross Gábor Terv 

5.5.2018 Deň matiek ZŠ M. Korvína  

10.5.2018 Deň matiek CVČ 

11.5.2018 Súťaž mladých záchranárov SČK 

12.5.2018 Ples invalidov 

16.5.2018 Deň matiek ZŠ M. Bela 

17-19.5.2018 Jarné trhy 

23.5.2018 Prednáška pre pedagógov MŠ 

28.5.2018 Darovanie krvi SČK 

1.6.2018 Deň detí ZŠ M. Korvína 

4.6.2018 Slávnosť na počesť Dňa súdržnosti 

7-8.6.2018 Predstavenia ZUŠ pre ZŠ 

16.6.2018 Venčekový ples ZŠ M. Bela 

25.6.2018 Rozlúčka so šk. rokom ZŠ M. Bela 

26.6.2018 Banket ZŠ M. Korvína 

28.6.2018 Ukončenie šk. roka ZŠ M. Korvína 

29-30.6.2018 Festival Hudobné dni Nádvorie Korona 
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21.9.2018 Motivačná prednáška Klaudie Ferenczy 

5.-7.10.2018 Majstrovský kurz hry ľudovej hudby na hudobný nástroj 

21.10.2018 Talentová súťaž Hudba v duši 

27.10.2018 Festival Katica 

8.11.2018 Prednáška psychológa pre pedagógov MŠ 

11.11.2018 Svadba – trh a výstava 

12.11.2018 Prednáška Emőke Bagdi 

14.11.2018 Prednáška Terézie Strédl 

2.12.2018 Motivačná prednáška Klaudie Ferenczy 

7.12.2018 Csali 40 – galavečer 

8.12.2018 Csali 40 – galavečer 

20.12.2018 Športovec roka – slávnostný galavečer 

21.12.2018 Retro Party 

31.12.2018 Silvestrovský ples 

 

     
 

 

1. Ďalšia činnosť MsKS 

 

MsKS začiatkom roka pripravilo podrobný plán aktivít na celý rok. Naplánovali sa väčšie 

podujatia, na ktorých plánovaní a personálno-technickom zabezpečení sústavne pracuje celý tím 

MsKS (kultúrny program jarných trhov, Majáles, Festival Nádvorie Korona, Festival Pomlé, 

Festival Katica, Festival Csali 40, kultúrny program vianočných trhov, divadelná permanentka 

pre dospelých, divadelná permanentka pre deti atď.). 

 

MsKS sústavne obnovuje a vylepšuje svoje technické zariadenie, v tomto roku sa nakúpili nové 

priestorové mikrofóny, namontoval sa projektor do nácvičnej a bábkovej sály, opravili sa staré 

reproduktory. 

 

Tiež sa podarilo vyrovnať starší dlh MsKS voči MPBH (24.039,49€ ešte z roku 2012). Vďaka 

nákladovej efektívnosti sa podarilo tento problém vyriešiť a ukončiť po 6 rokoch .  

 

V mesiacoch júl-august sa realizovali nasledujúce rekonštrukčné práce: 
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1. Obnovila sa podlaha v klubovej miestnosti, ktorá slúži na cvičenie jogy, tanec, hudobné 

zamestnania pre malé deti a menšie prednášky. Pod parketami bola azbestová vrstva 

a sklená vata, ktorá je absolútne nebezpečné na zdravie, hlavne keď sa v miestnosti 

konajú podujatia pre deti. Obnovená miestnosť má teraz pružnú podlahu vhodnú na 

pohybové aktivity. Cena výmeny podlahy: 7.784,30€ 

2. Pripravila sa rekonštrukcia vzduchotechniky javiskového priestoru. Teraz sa javisko dá 

ohrievať aj chladiť. Na strechu MsKS bola namontovaná železná konštrukcia, ktorá je 

podnosom pre vysokovýkonný stroj vzduchotechniky javiska a tiež bude slúžiť aj pre 

vzduchotechnický stroj divadelnej sály a nácvičnej sály. 

Materiál a montážne práce vzduchotechniky javiska: 30.720,79€ 

Železná konštrukcia na streche, dodávka a montáž: 3.301,20€ 

3. Kvôli novým strojom bola nevyhnutná aj rekonštrukcia tejto časti elektronického systému 

MsKS. Bola vymenená a revidovaná rozpojovacia a istiaca skriňa. Tiež boli vymenené 

ističe a ďalšie závadné materiály. 

Cena materiálu a práce: 6.457,34€ 

4. Svojpomocne, pracovným tímom MsKS bola vymaľovaná výstavná sieň a schodisko 

vedúce na 1. podlažie MsKS. 

    

Pripravili sa plány a rozpočet rekonštrukcie vzduchotechniky divadelnej sály. Dúfame, že v roku 

2019 sa podarí zrealizovať aj túto rekonštrukciu a obecenstvo už v normálnych a komfortných 

podmienkach bude môcť sledovať podujatia MsKS. 

 

 

 

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:  

Csaba Orosz – predseda dozornej rady  

Márton Domsitz člen, Renáta Varga člen, János 

Méry člen, Ľudovít Ürge 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. 2018   55.084.- € 

Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2018               18.479.- € 

Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2018               99.888.- € 

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2018             746.260.- € 
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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. 

Spoločnosť od svojho vzniku pravidelne vytvára zisk. Je vysoko solventný a po ekonomickej, 

organizačnej a technickej stránke konsolidovaný . Dlhoročné, jasné pravidlá medzi Mestským 

úradom a spoločnosťou vytvárajú stabilné zázemie pre zabezpečenie verejno-prospešných 

služieb pre mesto Šamorín. Základným pilierom stability je dostatočne veľký objem finančných 

prostriedkov v rozpočte mesta Šamorín na verejno-prospešné práce. Spoločnosť úzko 

spolupracuje s mestom pri vytváraní pracovných príležitostí pre sociálne slabšie skupiny občanov 

a pri organizácii mestom uskutočnených podujatí v priebehu roka. Všetky popísané podmienky 

fungovania spoločnosti platili aj na rok 2018. 

  

Výsledok podniku v porovnaní  za predchádzajúce roky (údaje v celých eurách) 

  2014  2015  2016  2017  2018 

Náklady 1.623.014 1.775.670 1.548.397 1.653.399 2.050.409 

Výnosy 1.657.339 1.793.058 1.599.102 1.671.745 2.105.493 

 

Hosp. výsl. + 28.995 +12.224 +35.569 + 18.346 + 55.084 

 

Začiatok roka 2019 naznačuje, že plynulý chod a konsolidovanosť spoločnosti zostávajú aj 

v tomto roku zachované. 

 

 

4.3.2 Názov:  MPBH ŠAMORÍN s.r.o. 
 

Sídlo:    Školská 37, 931 01 Šamorín 

IČO:    36261611 

Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti  

       do 30.6.2017 

        Ing.  Tibor Pogány –  

                     Od 1.7.2017 

    Ing. Boris Rozmuš 

Dozorný orgán: Ladislav Czafik  – predseda      

                               dozornej rady  

Členovia dozornej rady:  Ing. Edit Bauer CSc, 

Ing. Tibor Duducz, Erika Šoltésová, Csaba Orosz 

Dátum založenia:  24.5.2004   

Dátum vzniku:  1.7.2004 

Výška podielu:  33.194,- € - 100% 

 
Výklad o uplynulom vývoji podnikania spoločnosti 

 

Spoločnosť MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. v roku 2018 vykonávala podnikateľskú činnosť zapísanú 

v obchodnom registri: 

- Výroba a predaj tepla na ÚK a TÚV 

- Výkon správy bytov v súlade zo zákonom 182/93 Zb. a ich doplnkov /výkon správy bytov,   kontroly 

objektov, revízie, opravy a údržbu spoločných častí, riešenie havarijné stavy/  

- Prenájom bytov a nebytových priestorov mesta Šamorín 

- Správa nebytových priestorov 
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- Poskytovanie údržbárskych prác pre obyvateľov mesta Šamorín 

 

Základné charakteristiky výsledkov podnikania podľa činností  

Výnosy z hospodárskej činnosti v roku 2018 dosiahli výšku 1 422 356 EUR. Výnosy boli realizovaná na 

území Slovenskej republiky.  

   Tržby z predaja služieb  dosiahli výšku 1 361 920 EUR a mali nasledovnú štruktúru: 

 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Tržby z predaja ÚK a TÚV 1 160 693 1 296 125 

Tržby za služby – odmena správcu 74 260 69 309 

Tržby z nájmu a prevádzky 40 552 54 422 

Ostatné tržby 86 415 115 171 

Spolu (čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) 1 361 920 1 535 027 

Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti 

Názov položky 
Bežné                                  

účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce                

účtovné obdobie 

Ostatné významné položky výnosov 

z hospodárskej činnosti, z toho: 60 436 2 938 

Prevádzkové dotácie 47 500 0 

Úroky z omeškania 9 149 2 781 

Ostatné  3 787 157 

 

Najväčšou nákladovou položkou spoločnosti sú náklady na spotrebu materiálu a energií vo výške 

682 203,-EUR, čo súvisí s výrobou tepla a TÚV. 

         Osobné náklady za rok dosiahli výšku 422 104,- EUR. 

Ostatné  náklady  z hospodárskej a finančnej činnosti 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce       

účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby: 273 036 254 117 

Opravy a údržba 67 714 24 193 

Nájomné  136 056 157 574 

Revízie kotlov 13 345 10 807 

Ostatné služby  55 921 61 543 

Ostatné  položky prevádzkových nákladov 22 597 11 879 

Poistné 4 224 3 099 

Náklady za vlastníkov 18 228 0 

Dar 0  2 886 

Zmluvné a ostatné pokuty 14 4 177 

Ostatné 131 1 717 

Finančné náklady – bankové poplatky 1 312 1 115 
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Hospodársky výsledok za rok 2018  je vo výške +12 184,- EUR. 

 

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením 

dňa 26.10.2018. 

 

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu  na vykonanie auditu s  A.J. AUDIT, s.r.o. Komenského 17  902 01 

Pezinok, licencia na poskytovanie audítorských služieb č. SKAU 290 . 

 

Stanovisko nezávislého audítora k účtovnej závierke spoločnosti 

Účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii spoločnosti k 31.12.2018 

a výsledkoch jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom 

o účtovníctve.  

 

      

Hlavné vplyvy na vývoj hospodárenia 

 
Postupným zatepľovaním bytového fondu klesá objem objednaného množstva tepla a TÚV, čo má značný 

vplyv na efektívnosť výroby a negatívne vplýva aj na hospodárenie spoločnosti.  Z týchto dôvodov podnik 

plánuje v rokoch 2019 – 2020 vykonať nasledovné opatrenia:  

- výmena  rozvodov tepla na sídlisku Stred II a vykonanie hydraulického vyregulovania 

vykurovania na tomto sídlisku, ako aj v bytových domoch.  

- zabezpečenie prepracovania  projektovej dokumentácie (PD) na základe tepelno-technických 

údajov o obnovených bytových domov, ktoré boli výnimkou jedného objektu na sídlisku Stred II 

(Gazdovský rad) zrealizované.  

- dokončenie  výmeny  tepelných rozvodov z kotolne K1. 

- optimalizácia merania dodávky tepla do objektov znížením odberu tepla rekonštrukciou tepelnej 

izolácie teplovodov v bytoch. 

 

Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení 

Spoločnosť navrhuje spoločníkovi  rozdelenie hospodárskeho výsledku za r. 2018 vo výške 12 184,- 

EURO nasledovne: 

- Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov    

 

Výklad o predpokladanom vývoji podnikania 

Spoločnosť  v roku 2019  má nasledovné ciele: 

 

• zníženie stavu pohľadávok po lehote splatnosti 

• zlepšovanie a dodržiavanie kvality poskytovaných služieb 

• zefektívnenie výroby tepla a TÚV 

• dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok 

• zavedenie nových informačných technológií /nový softvér/ 
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5. Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2017: 
5.1. Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ) 
                                                             Bežné UO 2018  Bezprostr.  

Celkový stav majetku mesta (KÚZ):   30.546.806,71 €        30.231.671,61 € 

  Z toho krytý vlastným imaním       18.409.458,10 €        18.086.421,50 €         

  Záväzky vo výške                               7.615.747,92 €          7.537.313,44 €           

  Časové rozlíšenie                                4.521.600,69 €          4.607.936,67 €           
 

           2018                         2017 

Výsledok hospodárenia (KÚZ)    +360.582,04 €           +114.973,43 €                      
(+ zisk, - strata) 

Z toho HV - mesto a mestom riad. RO   +293.313,96 €             +248.933,48 € 

Schválené plenárnym zasadnutím MsZ  

dňa 11.4.2019 uzn. číslo 4/2019/IV. 

  HV obchodných spoločností: 

  MPBH Šamorín s.r.o.      +12.183,97€              -152.306,03€ 

Schválené valným zhromaždením spoločnosti 

  AREA Šamorín s.r.o.     +55.084,11 €              +18.345,98 € 

Schválené valným zhromaždením spoločnosti 
 

Zisk konsolidovaného celku v roku 2018 vo výške +360.582,04 € ukazuje výrazné zvýšenie 

hospodárskeho výsledku za konsolidovaný celok oproti predchádzajúcemu roku 2017, kde bol 

dosiahnutý zisk vo výške +114.973,43 €. Medziročné zvýšenie hospodárskeho výsledku za 

konsolidovaný celok v nominálnej hodnote činí 245.608,61 €. Zisk bol dosiahnutý v každej 

dcérskej spoločnosti ako aj v materskej účtovnej jednotke. Medziročné zvýšenie výsledku 

hospodárenia za konsolidačný celok v percentuálnom vyjadrení činí 313%. Oproti minulému 

roku oba mestom založené obchodné spoločnosti (s.r.o.) vykazujú zvýšenie hospodárskeho 

výsledku. MPBH Šamorín s.r.o. oproti minulému roku (2017) z vykázanej straty v roku 2018 

dosiahol zisk. Vyšší hospodársky výsledok bol dosiahnutý aj v druhej obchodnej spoločnosti 

v rámci konsolidovaného celku v spoločnosti AREA Šamorín s.r.o. Medziročné zvýšenia 

hospodárskeho  výsledku mesta a mestom riadených rozpočtových organizácií ako aj u mestom 

založených obchodných spoločností sú však veľmi nevyspytateľné. Hospodársky výsledok za 

mesto a mestom riadených RO závisí od miery zadlženosti, od výšky odpisov, od výšky 

mzdových a prevádzkových nákladov ako aj od výšky vyrubených daní a poplatkov za aktuálny 

rok. Pozitívne vplýval na hospodársky výsledok fakt, že mesto dokázalo zo skutočne 

prijatých bežných príjmov financovať všetky bežné výdavky s ďalšou úsporou v celkovej výške 

1.040.387,18 €. Nie je to prvý rok, čo z bežných príjmov sú financované investičné výdavky 

mesta. Táto úspora za rok 2017 činila 579.975,04 €. Z týchto finančných prostriedkov bol 

vykrytý schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií. 

 

5.2 Výsledky riadnej účtovnej závierky za mesto a mestom riadených rozpočtových 

organizácií boli schválené bez výhrad na zasadnutí MsZ Šamoríne, dňa 11.04.2019 

uznesením číslo 4/2019/IV. Za konsolidovaný celok  údaje sú nasledovné: 
 

                                                             Bežné UO 2017   Bezprostr. Pred.UO       rozdiel 

celkový stav majetku mesta         27.453.866,02 € 27.728.501,91€    -274.635,89 €    

z toho krytý vlastným imaním vo výške  17.462.431,58€ 17.213.498,10€   +248.933,48 € 

záväzky vo výške            5.404.921,23€   5.633.131,33€    -228.210,10 €    

časové rozlíšenie            4.586.513,21€   4.881.872,48€    -295.359,27 € 

Účtovný hospodársky výsledok sumárne za konsolidovaný celok (zisk) činí:          +114.973,43 €.   
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6. Záverečný účet mesta konsolidovaného celku za rok 2018: 
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta a mestom založených  rozpočtových 

organizácii  a tvorba rezervného fondu (bez obchodných spoločností) – rok 2018 

 

Výsledok z rozpočtového hospodárenia (HRV) v príjmovej časti obsahuje daňové a nedaňové 

príjmy mesta, dotácie na zabezpečenie činnosti škôl s právnou subjektivitou (prenesenú 

kompetenciu), dotáciu na matričný úrad, na stavebný úrad,  životného prostredia 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 2018 činia 

celkom 12.788.541,76 €.  

Výdavková časť rozpočtu mesta obsahuje okrem výdavkov Mestského úradu, Mestskej polície, 

dobrovoľných hasičov, opatrovateliek, materských škôlok a k nimi patriace jedálne, centrum 

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 13.214.297,86 €. 

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia  -425 756,10 €. 

Príjmy Výdavky Rozdiel  

12.437.063,30 11.396.676,12  1.040.387,18 Bežný rozpočet 

      351.478,46   1.817.621,74 -1.466.143,28    Kapitálový rozpočet 

12.788.541,76 13.214.297,86    -425.756,10 
Výsledok rozp. 

hospodárenia  

     884.088,78       250.931,23      633.157,55 Finančné operácie 

13.672.630,54 13.465.229,09      207.401,45 Spolu 

 

Rozdiel medzi   

13.672.630,54   13.465.229,09                            207.401,45 € 

príjmami                a         výdavkami                                    sa rovná:           

Stav pokladne MsÚ                    8 154,60 € 

Stav BÚ mestom riadených RO (školy, DD, MsKS, knižnica)                    48 482,79 € 

Stav bežných účtov a pokladne mesta spolu k 31.12.2017:               207 401,45 € 

 

Na základe výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 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 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol schválený rozpočet mesta na rok 2018. 

Zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

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

predpisov. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet mesta bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.2.2018 uznesením č. 30/2018/IV. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením, príkazom primátora č. 14/2018 dňa 

28.06.2018 

- druhá zmena schválená dňa 18.10.2018 uznesením č. 35/2018/VII. 

- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením, príkazom primátora č. 15/2018 dňa 

28.11.2018 

 

 

Rozpočet mesta k 31.12.2018 v EUR 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 13 916 784,00 14 500 164,00 

z toho :   

Bežné príjmy 11 872 199,00 12 366 399,00 

Kapitálové príjmy 1 150 724,00 1 181 724,00 

Finančné príjmy 893 861,00 952 041,00 

Výdavky celkom 13 916 784,00 14 500 164,00 

z toho :   

Bežné výdavky 11 267 175,00 11 689 880,00 

Kapitálové výdavky 2 379 000,00 2 539 675,00 

Finančné výdavky 270 609,00 270 609,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 

 

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. 

 

 

 

 

  Csaba Orosz 

primátor mesta 
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Prílohy: 

Tabuľka 1. - Prehľad zmien vybraných ukazovateľov konsolidovanej súvahy 2018-2017 

Tabuľka 2. - Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 2018-2017 

Konsolidovaná súvaha k 31.12.2018 

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2018 

 



Tabuľka č. 1

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

2018 2017 2018 2017

Bežné účt. Obd.
Predcháádzajúce účt. 

Obd.
„  +   -   „ Bežné účt. Obd.

Predcháádzajúce účt. 

Obd.
„  +   -   „

2 A. Neobežný majetok 79,94% 24 419 317,94 € 23 794 093,56 € 625 224,38 € 119 Vlastné imanie 60,27% 18 409 458,10 € 18 086 421,50 € 323 036,60 €

3 A.I. Dlhodobý nehmotný maj. 23 294,04 € 24 312,50 € -1 018,46 € 120 Oceň.rozdiely 0,00 €

12 A.II. Dlhodob. Hmotný majetok 22 084 525,14 € 21 458 282,30 € 626 242,84 € 123 Fondy 0,00 €

Výsledok 

hospodárenia
z toho: 18 409 458,10 € 18 086 421,50 € 323 036,60 €

nevysp.výsl.hosp.min.r. 18 048 886,06 € 17 971 448,07 € 77 437,99 €

VH min. rokov 360 572,04 € 114 973,43 € 245 598,61 €

35 B. Obežný majetok 19,99% 6 105 406,67 € 6 417 121,08 € -311 714,41 € 130 Záväzky celkom 24,93% 7 615 747,92 € 7 537 313,44 € 78 434,48 €

B.I. Zásoby 33 373,11 € 35 898,27 € -2 525,16 € 131 Rezervy 237 455,43 € 210 193,70 € 27 261,73 €

B.II. Zúčt.vzťahy sub. Verej.spr. 5 676,70 € 5 676,70 € 136 Zúčt.medzi su.VS 55 452,26 € 26 209,24 € 29 243,02 €

B.III. Dlhodobé pohľadávky 431 144,63 € 517 862,93 € -86 718,30 € 144 Dlhodobé záväzky 3 139 433,39 € 3 254 770,57 € -115 337,18 €

B.IV. Krátkodobé pohľadávky 3 031 927,73 € 3 164 976,79 € -133 049,06 € 156 Krátkodobé záväzky 3 498 928,88 € 3 778 074,44 € -279 145,56 €

B.V. Finačné účty 2 603 284,50 € 2 698 383,09 € -95 098,59 € 178 Bankové úvery 684 477,96 € 268 065,49 € 416 412,47 €

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

B.VII

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

113 C Časové rozlíšenie 0,07% 22 082,10 € 20 456,97 € 1 625,13 € 185 Časové rozlíšenie 14,80% 4 521 600,69 € 4 607 936,67 € -86 335,98 €

100% 30 546 806,71 € 30 231 671,61 € 315 135,10 € 100% 30 546 806,71 € 30 231 671,61 € 315 135,10 €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 1.1.2018 do 31.12.2018

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
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Podiel Podiel 

k celku v % k celku v %

a b c d e f g h i j HČ 2016-2015 PČ 2016-2015 2016 - 2015

50 Spotrebované nákupy 1 157 617,77   1 058 787,64   2 216 405,41   14,74% 1 002 228,54   1 188 346,56   2 190 575,10   15,52% 155 389,23   -129 558,92   25 830,31   

51 Služby 1 651 040,50   1 042 846,54   2 693 887,04   17,92% 1 176 976,78   894 145,89   2 071 122,67   14,67% 474 063,72   148 700,65   622 764,37   

52 Osobné náklady 6 909 598,88   1 063 178,98   7 972 777,86   53,02% 6 212 301,77   1 016 487,12   7 228 788,89   51,20% 697 297,11   46 691,86   743 988,97   

53 Dane a poplatky 6 919,66   8 214,22   15 133,88   0,10% 4 930,73   6 012,15   10 942,88   0,08% 1 988,93   2 202,07   4 191,00   

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 184 681,08   46 663,83   231 344,91   1,54% 753 293,11   28 415,60   781 708,71   5,54% -568 612,03   18 248,23   -550 363,80   

55 Odpisy, rezervy a opravné položky                                                 1 339 490,76   114 847,94   1 454 338,70   9,67% 1 271 179,36   155 484,61   1 426 663,97   10,11% 68 311,40   -40 636,67   27 674,73   

56 Finančné náklady 73 939,91   8 565,09   82 505,00   0,55% 65 039,48   10 296,65   75 336,13   0,53% 8 900,43   -1 731,56   7 168,87   

57 Mimoriadné náklady 18 915,98   18 915,98   0,13% 16 189,65   16 189,65   0,11% 2 726,33   0,00   2 726,33   

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 351 571,07   351 571,07   2,34% 313 419,18   3 000,00   316 419,18   2,24% 38 151,89   -3 000,00   35 151,89   

11 693 775,61   3 343 104,24   15 036 879,85   100,00% 10 815 558,60   3 302 188,58   14 117 747,18   100,00% 878 217,01   40 915,66   919 132,67   

60 Tržby za vlastné výkony a tovar 839 109,17   2 571 890,29   3 410 999,46   22,09% 69 624,26   3 262 798,61   3 332 422,87   23,20% 769 484,91   -690 908,32   78 576,59   

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

62 Aktivácia 0,00   0,00% 0,00   0,00% 0,00   0,00   0,00   

63
Daňové a colné výnosy a výnosy                                                          

z poplatkov 
7 997 320,01   7 997 320,01   51,78% 6 965 619,59   6 965 619,59   48,49% 1 031 700,42   0,00   1 031 700,42   

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti      227 477,34   63 747,85   291 225,19   1,89% 612 255,11   3 437,75   615 692,86   4,29% -384 777,77   60 310,10   -324 467,67   

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 143 812,65   1 983,54   145 796,19   0,94% 127 965,98   127 965,98   0,89% 15 846,67   1 983,54   17 830,21   

66 Finančné výnosy 616,73   1 739,71   2 356,44   0,02% 48,58   478,89   527,47   0,00% 568,15   1 260,82   1 828,97   

67 Mimoriadne výnosy 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   

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 

obciach, v rozpočtových organizáciách zriadených 

obcou 

3 596 566,12   3 596 566,12   23,29% 3 321 398,31   3 321 398,31   23,12% 275 167,81   0,00   275 167,81   

12 804 902,02   2 639 361,39   15 444 263,41   100,00% 11 096 911,83   3 266 715,25   14 363 627,08   100,00% 1 707 990,19   -627 353,86   1 080 636,33   

1 111 126,41   -703 742,85   407 383,56   2,64% 281 353,23   -35 473,33   245 879,90   1,71% 829 773,18   -668 269,52   161 503,66   

591 Splatná daň z príjmov 46 811,52   46 811,52   29 536,10   29 536,10   0,00   17 275,42   17 275,42   

595 Dodatočne platená daň z príjmov 0,00   101 370,37   101 370,37   0,00   -101 370,37   -101 370,37   

1 111 126,41   -750 554,37   360 572,04   2,33% 281 353,23   -166 379,80   114 973,43   0,80% 829 773,18   -584 174,57   245 598,61   

Výsledok hospodárenia pred zdanením   

Výsledok hospodárenia po zdanení  

Číslo účtu 

alebo 

skupiny

Text

Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet 

Účtová trieda 6 celkom   

Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť SpoluSpolu Hlavná činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť

Konsolidované za Bežné účtovné obdobie - r. 2018 Rozdiel nákladov a výnosov (2018 - 2017)Konsolidované za predchádzajúce účtovné obdobie r. 2017

Podnikateľská 

činnosť
Spolu

 
 



KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

 
k 31.12.2018

 

Priložené súčasti:

X Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Kons S UJ VS Úč  1 - 01

X Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Kons VZaS UJ VS Úč  2 - 01

X Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy

Za obdobie:

Mesiac Rok Mesiac Rok

od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

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

E-mailová 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:



00305723 Šamorín Súvaha Kons S UJ VS Úč  1 - 01

Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2018 2017

Netto Netto

a b c 1 2

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117 001 30 546 806,71 30 231 671,61

A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 002 24 419 317,94 23 794 093,56

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) 003 23 294,04 24 312,50

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

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 17 294,04 18 312,50

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 6 000,00 6 000,00

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) 012 22 084 525,14 21 458 282,30

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 013 3 575 429,16 3 406 862,95

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 014 105 162,35 105 162,35

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

4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 016 17 151 742,51 16 927 615,65

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 017 430 516,90 462 704,29

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 018 66 377,48 23 986,99

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 019 122 863,72 71 057,49

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

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 021 22 713,51 26 100,61

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 022 24 572,18 12 958,54

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 023 585 147,33 418 156,20

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 024 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 6 105 406,67 6 417 121,08

B.I. Zásoby súčet (r. 037 až 041) 036 33 373,11 35 898,27

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 037 33 373,11 35 898,27

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 5 676,70

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

2  / 36



00305723 Šamorín Súvaha Kons S UJ VS Úč  1 - 01

Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2018 2017

Netto Netto

a b c 1 2

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy  a iné zúčtovania
(359) 049 5 676,70

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) 050 431 144,63 517 862,93

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 051 405 048,00 471 556,41

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

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

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 054 13 021,00

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 26 096,63 33 285,52

z toho: odložená daňová pohľadávka 062

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) 063 3 031 927,73 3 164 976,79

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 064 518 911,69 2 786 325,08

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

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 066 4 000,00

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314) - (391AÚ) 067 2 000 010,87

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 068

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov  (316) - (391AÚ) 069

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)

071 225 050,77 132 820,57

9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) -
(391AÚ) 072 80 164,82 106 844,74

10. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 073 735,00 106 161,46

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

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 075 6 816,28 26 518,53

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 076 69,73

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 077 2 628,72 3 283,45

15. Ostatné dane a poplatky  (345) - (391AÚ) 078 194,79

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) 084 193 539,85 2 828,17

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 085

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

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

B.V. Finančné účty súčet (r. 089 až 100) 088 2 603 284,50 2 698 383,09

B.V.1. Pokladnica (211) 089 20 309,89 13 352,16

2. Ceniny (213) 090 14 056,00 10 857,80

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 091 2 559 782,05 2 670 949,49

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 092 3 459,86 2 974,77

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 093 134,59 113,83

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 094 5 542,11 135,04

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

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 096
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Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2018 2017

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 22 082,10 20 456,97

C.1. Náklady budúcich období (381) 114 22 082,10 20 456,97

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 115

3. Príjmy budúcich období (385) 116

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 117
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Označenie STRANA PASÍV Číslo
riadku 2018 2017

a b c 3 4

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188 118 30 546 806,71 30 231 671,61

A. Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129 119 18 409 458,10 18 086 421,50

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 0,00

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 124

2. Ostatné fondy (427) 125

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128) 126 18 409 458,10 18 086 421,50

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/–  428) 127 18 048 886,06 17 971 448,07

2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 +
r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188) 128 360 572,04 114 973,43

A.IV. Podiely iných učtovných jednotiek 129

B. Záväzky súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178) 130 7 615 747,92 7 537 313,44

B.I. Rezervy súčet (r. 132 až 135) 131 237 455,43 210 193,70

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

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 133

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 134 15 927,94 73 448,85

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 135 221 527,49 136 744,85

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143) 136 55 452,26 26 209,24

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 41 690,70 23 500,00

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

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 143 13 761,56 2 709,24

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155) 144 3 139 433,39 3 254 770,57

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 145 3 040 989,74 3 156 879,57

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 146

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 147

4. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 148 93 441,65 93 879,00

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 149 4 012,00

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 5 002,00

z toho: odložený daňový záväzok 154

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

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177) 156 3 498 928,88 3 778 074,44

B.IV.1. Dodávatelia (321) 157 398 530,70 2 724 407,52

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 158

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 159 1 912 454,73 32 115,36

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 160 275 689,09 164 619,21

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 161 5 559,88 5 743,60

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 162 4 012,00 18 524,07

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

8. Predané opcie (377AÚ) 164

9. Iné záväzky  (379AÚ) 165 244 013,34 106 167,81

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

11. Záväzky voči združeniu (368) 167
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12. Zamestnanci (331) 168 168 001,42 171 126,37

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 169 173 496,46 149 396,33

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 170 214 113,83 198 675,15

15. Daň z príjmov (341) 171 19 191,75

16. Ostatné priame dane (342) 172 46 263,75 38 533,12

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 173 31 823,92 10 231,32

18. Ostatné dane a poplatky  (345) 174 652,72

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 175

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 176 5 054,41 5 947,21

21. Transfery a ostatné zúčtovanie so  subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 177 70,88 152 587,37

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184) 178 684 477,96 268 065,49

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 179 582 091,75 196 161,96

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 180 102 386,21 71 903,53

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 4 521 600,69 4 607 936,67

C.1. Výdavky budúcich období (383) 186 7 063,21 21 423,46

2. Výnosy budúcich období (384) 187 4 514 537,48 4 586 513,21

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 188
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Číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

riadku

2018
2017

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 1 157 617,77 1 058 787,64 2 216 405,41 2 190 575,10

501 Spotreba materiálu 002 727 424,36 347 599,03 1 075 023,39 928 105,87

502 Spotreba energie 003 429 715,73 703 169,15 1 132 884,88 1 254 295,24

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 477,68 8 019,46 8 497,14 8 173,99

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 1 651 040,50 1 042 846,54 2 693 887,04 2 071 122,67

511 Opravy a udržiavanie 007 104 444,31 90 404,00 194 848,31 73 848,27

512 Cestovné 008 21 360,25 490,55 21 850,80 5 646,10

513 Náklady na reprezentáciu 009 1 350,00 2 294,89 3 644,89 6 517,66

518 Ostatné služby 010 1 523 885,94 949 657,10 2 473 543,04 1 985 110,64

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 6 909 598,88 1 063 178,98 7 972 777,86 7 228 788,89

521 Mzdové náklady 012 5 031 260,19 767 999,04 5 799 259,23 5 255 764,43

524 Zákonné sociálne poistenie 013 1 701 551,52 255 427,74 1 956 979,26 1 759 762,81

525 Ostatné sociálne poistenie 014 2 787,00 1 098,80 3 885,80 1 318,30

527 Zákonné sociálne náklady 015 152 669,69 38 653,40 191 323,09 191 846,61

528 Ostatné sociálne náklady 016 21 330,48 21 330,48 20 096,74

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 6 919,66 8 214,22 15 133,88 10 942,88

531 Daň z motorových vozidiel 018 18,50 4 245,02 4 263,52 4 163,45

532 Daň z nehnuteľnosti 019

538 Ostatné dane a poplatky 020 6 901,16 3 969,20 10 870,36 6 779,43

54 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť (r. 022 až r.
028) 021 184 681,08 46 663,83 231 344,91 781 708,71

541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku 022 8 095,94

542 Predaný materiál 023

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 3 676,53

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 97,38 6 960,60 7 057,98 931,29

546 Odpis pohľadávky 026 683,60 683,60 1 069,04

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 184 583,70 38 956,60 223 540,30 767 935,91

549 Manká a škody 028 63,03 63,03

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 1 339 490,76 114 847,94 1 454 338,70 1 426 663,97

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku 030 1 177 749,12 113 184,82 1 290 933,94 1 278 274,23

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.
032 až r. 035) 031 161 741,64 161 741,64 148 389,74

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 131 036,23 131 036,23 120 555,20

557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 034

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 035 30 705,41 30 705,41 27 834,54

Rezervy a opravné položky z finančnej  činnosti (r.
037+ r. 038) 036 1 663,12 1 663,12

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 1 663,12 1 663,12

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 049) 040 73 939,91 8 565,09 82 505,00 75 336,13

561 Predané cenné papiere a podiely 041

562 Úroky 042 43 637,24 1 074,67 44 711,91 43 846,22

563 Kurzové straty 043

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045

567 Náklady na derivátové operácie 046
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Číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

riadku

2018
2017

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

568 Ostatné finančné náklady 047 30 302,67 7 490,42 37 793,09 31 489,91

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 18 915,98 18 915,98 16 189,65

572 Škody 051

574 Tvorba rezerv 052 18 915,98 18 915,98 16 189,65

578 Ostatné mimoriadne náklady 053

579 Tvorba opravných položiek 054

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.
056 až r. 064) 055 351 571,07 351 571,07 316 419,18

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 062 351 571,07 351 571,07 316 419,18

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 11 693 775,61 3 343 104,24 15 036 879,85 14 117 747,18
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Číslo účtu alebo
skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo

riadku

2018
2017

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069) 066 839 109,17 2 571 890,29 3 410 999,46 3 332 422,87

601 Tržby za vlastné výrobky 067

602 Tržby z predaja služieb 068 839 109,17 2 571 890,29 3 410 999,46 3 331 795,67

604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 069 627,20

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

621 Aktivácia materiálu a tovaru 076

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 077

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 078

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 079

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až
r. 083) 080 7 997 320,01 7 997 320,01 6 965 619,59

631 Daňové a colné výnosy štátu 081

632 Daňové výnosy samosprávy 082 1 702 009,60 1 702 009,60 1 644 122,68

633 Výnosy z poplatkov 083 6 295 310,41 6 295 310,41 5 321 496,91

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r.
090) 084 227 477,34 63 747,85 291 225,19 615 692,86

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 085 101 768,46 101 768,46 428 887,27

642 Tržby z predaja materiálu 086

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 9 148,74 9 148,74 2 780,92

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 088 45 894,92 45 894,92 38 785,92

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 089

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 090 79 813,96 54 599,11 134 413,07 145 238,75

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

091 143 812,65 1 983,54 145 796,19 127 965,98

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096) 092 143 812,65 1 983,54 145 796,19 127 965,98

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 119 831,98 119 831,98 106 707,38

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 094 16 912,87 16 912,87 16 188,10

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 095

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 096 7 067,80 1 983,54 9 051,34 5 070,50

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) 101 616,73 1 739,71 2 356,44 527,47

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 102

662 Úroky 103 616,73 269,44 886,17 110,04

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 1 470,27 1 470,27 417,43
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Číslo účtu alebo
skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo

riadku

2018
2017

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 3 596 566,12 3 596 566,12 3 321 398,31

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 3 282 178,25 3 282 178,25 3 017 504,53

694 Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 130 213 750,91 213 750,91 223 989,74

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od  Európskej
únie 131 19 107,07 19 107,07 2 330,79

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

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy 133 4 944,93 4 944,93 2 984,26

698 Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy 134 32 661,12 32 661,12 30 665,15

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 12 804 902,02 2 639 361,39 15 444 263,41 14 363 627,08

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-) 137 1 111 126,41 -703 742,85 407 383,56 245 879,90

591 Splatná daň z príjmov 138 46 811,52 46 811,52 29 536,10

595 Dodatočne platená daň z príjmov 139 101 370,37

Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-) 140 1 111 126,41 -750 554,37 360 572,04 114 973,43

z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných
jednotiek 141
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej
jednotky IČO Druh vzťahu Právna forma Konsolidovaný podiel

(%)
Súčasťou súhrnného celku Sídlo

odo dňa do dňa Ulica a číslo PSČ Názov obce

MsKS 00059323 D 321 100,000000 01.01.2008 Veterná 8 93101 Šamorín

Mesto Šamorín 00305723 M 801 100,000000 01.01.2008 Hlavná 37 93101 Šamorín

Zariadenie pre
seniorov Ambrózia 00655724 D 321 100,000000 01.01.2008 Kasárenská 1/A 93101 Šamorín

Základná škola M.Bela
s VJS 36086568 D 321 100,000000 01.01.2008 Kláštorná 4 93101 Šamorín

Základná škola M.
Korvína s VJM 36081001 D 321 100,000000 01.01.2008 Rybárska 2 93101 Šamorín

AREA Šamorín s.r.o. 36228290 D 321 100,000000 01.01.2008 Bratislavská 88 93101 Šamorín

MPBH Šamorín s.r.o. 36261611 D 321 100,000000 01.01.2008 Veterná 23/D 93101 Šamorín

ZUŠ
Š.N.Šamorínskeho 37847597 D 321 100,000000 01.01.2008 Parková 4 93101 Šamorín

Mestská knižnica
Zsigmonda Zalabaiho 37992228 D 321 100,000000 01.01.2008 Parková 4 93101 Šamorín
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018

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

Aktivované náklady na vývoj 01

Softvér 02 63 496,60 6 762,78 70 259,38 45 184,10 7 781,24 52 965,34

Oceniteľné práva 03

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 05

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 06 23 294,30 23 294,30 23 294,30 23 294,30

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 07

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 08 6 000,00 6 000,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 08) 09 92 790,90 6 762,78 99 553,68 68 478,40 7 781,24 76 259,64

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 2018

a b 11 12 13 14 15 16 17

Aktivované náklady na vývoj 01

Softvér 02 18 312,50 17 294,04

Oceniteľné práva 03

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 05

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 06 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 07

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 08 6 000,00 6 000,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 08) 09 24 312,50 23 294,04
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018

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

Pozemky 10 3 406 862,95 191 147,69 22 581,48 3 575 429,16

Umelecké diela a zbierky 11 105 162,35 105 162,35

Predmety z drahých kovov 12

Stavby 13 34 275 205,28 1 596 267,49 259 382,65 35 612 090,12 17 347 589,63 1 204 087,06 91 329,08 18 460 347,61

Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí 14 3 661 700,37 104 726,20 4 662,24 3 761 764,33 3 198 996,08 136 913,59 4 662,24 3 331 247,43

Dopravné prostriedky 15 166 512,24 52 662,69 219 174,93 142 525,25 10 272,20 152 797,45

Pestovateľské celky trv.porast. 16 71 057,49 51 806,23 122 863,72

Základné stádo a ťaž.zvieratá 17

Drobný dlhodobý hm.majetok 18 108 145,47 796,65 107 348,82 82 044,86 3 387,10 796,65 84 635,31

Ostatný dlhodobý hm.majetok 19 97 967,77 18 648,31 116 616,08 85 009,23 7 034,67 92 043,90

Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku 20 418 156,20 166 991,13 585 147,33

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný majetok 21 3 677,23 3 677,23 0,00

Dlhodobý hmotný majetok
spolu (súčet  r. 10 až 21) 22 42 314 447,35 2 182 249,74 291 100,25 44 205 596,84 20 856 165,05 1 361 694,62 96 787,97 22 121 071,70

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 2018

a b 11 12 13 14 15 16 17

Pozemky 10 3 406 862,95 3 575 429,16

Umelecké diela a zbierky 11 105 162,35 105 162,35

Predmety z drahých kovov 12

Stavby 13 16 927 615,65 17 151 742,51

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14 462 704,29 430 516,90

Dopravné prostriedky 15 23 986,99 66 377,48

Pestovateľské celky trv.porast. 16 71 057,49 122 863,72

Základné stádo a ťaž.zvieratá 17

Drobný dlhodobý hm.majetok 18 26 100,61 22 713,51

Ostatný dlhodobý hm.majetok 19 12 958,54 24 572,18

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 20 418 156,20 585 147,33

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 21 3 677,23 0,00

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet  r. 10 až 21) 22 21 458 282,30 22 084 525,14
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018

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 44 718 737,01 2 189 012,52 291 100,25 46 616 649,28 20 924 643,45 1 369 475,86 96 787,97 22 197 331,34

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 2018

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 23 794 093,56 24 419 317,94
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00305723 Šamorín Poznámky - 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
2018

Hodnota  podielu
2017

Hodnota vlastného
imania 2018

Hodnota vlastného
imania 2017

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9

žiaden záznam

Spolu x x x x
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP
Druh cenného papiera Názov účtovnej jednotky Právna forma Hodnota  podielu 2018 Hodnota  podielu 2017

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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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

Názov emitenta Druh cenného papiera Mena Výnos v % Dátum splatnosti Zostatok 2018 Zostatok 2017 Menovitá hodnota 2018 Výnosový úrok za rok
2018

a 1 2 3 4 5 6 7 8

žiaden záznam

Spolu x x x x
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky
Názov dlžníka Mena Výnos v % Dátum splatnosti Zostatok 2018 Zostatok 2017 Výška istiny 2018 Výnosový úrok za rok 2018

a 1 2 3 4 5 6 7

žiaden záznam

Spolu x x x
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky
2017 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky

2018

a b 1 2 3 4 5

žiaden záznam

Spolu x
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky
2017 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky

2018

a b 1 2 3 4 5

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom 79 121,69 11 685,72 3 382,24 87 425,17

319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 76 868,77 15 342,46 3 685,56 88 525,67

Spolu x 155 990,46 27 028,18 7 067,80 175 950,84
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti Číslo
riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

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
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období
Náklady budúcich období Zostatok 2018 Zostatok 2017

Nájomné

Náklady z budúceho odvodu príjmov RO

Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru

Predplatné 2 865,50 11 447,52

Predplatné poistné 19 216,60 9 009,45

Ostatné

Spolu 22 082,10 20 456,97

22  / 36



00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období
Príjmy  budúcich období Zostatok 2018 Zostatok 2017

Nájomné

Poistné plnenie

Ostatné

Spolu
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00305723 Šamorín Poznámky - 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 2017 17 971 448,07 114 973,43

Prírastky 77 437,99 245 598,61

Úbytky

Presun

Zostatok 2018 18 048 886,06 360 572,04
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2017 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2018

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 73 448,85 15 927,94 73 448,85 15 927,94

Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 05 až  r.
07) 08 73 448,85 15 927,94 73 448,85 15 927,94
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2017 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2018

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 13 136 744,85 221 527,49 136 744,85 221 527,49

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet  r. 7 až  r. 13) 14 136 744,85 221 527,49 136 744,85 221 527,49
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti Číslo
riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Záväzky v lehote splatnosti
v tom: 01 6 626 947,14 7 025 839,86

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 3 602 278,93 3 961 003,52

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 1 544 617,70 786 901,45

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 1 480 050,51 2 277 934,89

Záväzky po lehote splatnosti 05 11 415,13 7 005,15

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 6 638 362,27 7 032 845,01

27  / 36



00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter
bankového úveru

Poskytovateľ
bankového úveru Mena Úroková sadzba v

% Dátum splatnosti
Krátkodobá časť Dlhodobá časť

Výška istiny 2018 Nákladový úrok za
rok 2018Zostatok 2018 Zostatok 2017 Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I OTP EUR 1,5 06.06.2036 2 204,76 2 204,76 34 184,44 36 389,20 2 204,76 166,25

I OTP EUR 1,5 25.12.2037 7 451,88 7 451,88 117 991,31 125 443,19 7 451,88 1 439,54

I SZRB Veterná EUR 1,79 21.07.2019 17 129,57 29 472,00 0,00 17 129,57 29 472,00 474,92

I SZRB okr. Gútor EUR 1,79 21.07.2019 17 200,00 29 472,00 0,00 17 200,00 29 472,00 475,96

I VUB 500 EUR 0,65 16.06.2023 58 400,00 0,00 391 596,00 0,00 50 004,00 1 942,48

I SLSP area EUR 2,67 30.05.2018 0,00 3 302,89 0,00 0,00 3 302,89 562,20

I SLSP area EUR 1,87 30.05.2022 0,00 0,00 38 320,00 0,00 0,00 100,10

Spolu x x x x 102 386,21 71 903,53 582 091,75 196 161,96 121 907,53 5 161,45
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00305723 Šamorín Poznámky - tab.

Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období
Výdavky budúcich období číslo riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Nájomné 01

Ostatné 02 7 063,21 21 423,46

Spolu 03 7 063,21 21 423,46
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Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období číslo
riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

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 4 514 537,48 4 586 513,21

Spolu 08 4 514 537,48 4 586 513,21
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Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby

Náklady na služby číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2018 Spolu 2017

a b 1 2 3 4

Nákup licencií a licenčné poplatky 01

Doprava, preprava 02 26 988,91

Prenájom (lízing) 03 4 230,00

Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti 04 7 625,60

Nájomné - dopravné prostriedky 05 32 041,24

Nájomné - iné 06 9 650,00

Právne, ekonomické a iné poradenstvo 07 32 078,40

Poradenstvo - hardware, software 08 44 057,10

Propagácia, reklama, inzercia 09

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 10 5 106,60

Administratívne a režijné náklady 11

Strážna služba 12 15 657,60

Telekomunikačné služby 13 36 519,61

Štúdie, expertízy, posudky 14 24 520,74

Konkurzy a súťaže 15 4 250,00

Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne 16 413,00

Ostatné poštové služby 17 8 100,00

Náklady na overenie účtovnej závierky 18 8 200,00

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

Náklady na  ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 22

Iné služby 23 1 523 885,94 949 657,10 2 473 543,04 1 725 671,84

Spolu 24 1 523 885,94 949 657,10 2 473 543,04 1 985 110,64
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Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2018 Spolu 2017

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 18 400,00

Členské príspevky 05

Iné 06 184 583,70 38 956,60 223 540,30 749 535,91

Spolu 07 184 583,70 38 956,60 223 540,30 767 935,91
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Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2018 Spolu 2017

a b 1 2 3 4

Poistenie nehnuteľností 01 9 008,70

Poistenie dopravných prostriedkov 02 2 246,00

Ostatné poistenie 03

Bankové poplatky 04 5 219,55

Ostatné finančné náklady 05 30 302,67 7 490,42 37 793,09 15 015,66

Spolu 06 30 302,67 7 490,42 37 793,09 31 489,91
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Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2018 Spolu 2017

a b 1 2 3 4

Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia 01

Výnosy z prenájmu 02

Poistné plnenia 03

Inventúrne prebytky 04

Náhrada za škodu 05

Ostatné 06 79 813,96 54 599,11 134 413,07 145 238,75

Spolu 07 79 813,96 54 599,11 134 413,07 145 238,75
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Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva Číslo
riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

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

a 1 2

Koruna bývalý kláštor Paulánov Mesto Šamorín 137 634,19

Súsošie Panny Márie - korunovanie Mesto Šamorín 40 347,08

Kaplnka na Gútorskej ceste Mesto Šamorín 12 000,00

budova Mestského úradu Mesto Šamorín 120 734,99

Spolu x 310 716,26
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