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Plenárne zasadnutie MsZ 
dňa 1.3.2012 
v Šamoríne 
 

 

Účtovná závierka, 
 záverečný účet a výročná správa 

mesta Šamorín 
 a mestom riadených rozpočtových  

organizácií za rok 2011 
 

Predkladá:  Gabriel Bárdos, primátor 
Spravodajca:        Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ 

 

Vypracoval:          Kolektív pracovníkov MsÚ, MsKS, škôl ZpS, knižnica 
 

Prerokovala:        Finančná komisia MsZ v Šamoríne dňa 15.02.2012 
 
Dôvodná správa: Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle 

zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  
verejnej správy SR v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 

 

 

Návrh uznesenie:   MsZ v Šamoríne dňa 15.2.2012 prerokovalo  záverečný 
účet, výročnú správu a účtovnú závierku mesta Šamorín 
a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2011 

 
                       a 
 

A/  Konštatovalo, že 
 čerpanie bežného, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácii je 
v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2011 pri dodržaní zákona 
o účtovníctve, príkazu primátora na prekonanie hospodárskej krízy a zásad 
rozpočtových pravidiel. 
 

B/  Schvaľuje  bez výhrad v predloženom rozsahu: 
1. Výročnú správu a záverečný účet mesta 
2. Účtovnú závierku mesta sumárne za rok 2011 (podľa 

prílohy č.1) v tom: 

a. celkový stav majetku mesta  23.885.832 € 



z toho krytý vlastným imaním vo výške   16.269.633 € 

záväzky vo výške      3.781.693 € 
časové rozlíšenie      3.834.506 € 

b/ Účtovný hospodársky výsledok sumárne (vrátane RO) v celých eurách 
(strata) vo výške:  - 590.385  €   

a. z toho účtovný hospodársky výsledok mesta (bez RO)strata vo 
výške:  -569.302,44 € 

c/ a výsledok rozpočtového hospodárenia spolu vo výške 

+109.754,37 € 
(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel medzi 
rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške +28.699,42 €, ktoré 
finančné prostriedky sú na bežných účtoch mesta a mestom riadených 
rozpočtových organizácii). 
d/v zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových            
pravidlách rezervný fond mesta sa tvorí  v zákonom stanovenej výške 10% 
z výsledku rozpočtového hospodárenia zo sumy 109.754,37 € t.j. tvorba 
rezervného fondu činí 10.975,44 € 

 
3.Účtovnú závierku mestom riadených rozpočtových organizácii za 

rok 2010 
 

   C/ Uložilo 
a/ Mestskému úradu vysporiadanie účtovného hospodárskeho výsledku 

za hlavnú činnosť mesta za rok 2011 (strata vo výške -649.986,93 €) a  
účtovného hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti mesta za rok 
2010 (zisk vo výške 80.684,49€) zúčtovaním  účtu 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 

b./ zaradiť rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu vo 
výške 28.699,42 € znížené o tvorbu rezervného fondu vo výške 10.975,44 
€  t.j. 17.723,98 € cez finančné operácie do rozpočtových príjmov v I. zmene 
rozpočtu na rok 2011, čím je zabezpečené použitie týchto prostriedkov na 
kapitálové výdavky. 

         c./ rozpočtovým organizáciám – výsledok hospodárenia za rok 2011 
zúčtovať podľa  charakteru výsledku na účet 428. 
 

        Termín: do 31.05.2012 
        Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 
 

d./ Mestskému úradu 
       účtovnú závierku mesta za rok 2011 vyhlásiť na verejnom priestranstve   

obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta. 
 
       Termín: do 15.03.2012 
        Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ 

 



Rozpočet mesta Šamorín na rok 2011 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 18. 

januára 2011 vo výške celkom 

                                                          9.264.156,-€ 

z  toho: 

bežné príjmy (BP)           6.891.812,-€            bežné výdavky (BV)                6.891.812,-€                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

kapitálové príjmy (KP)     1.738.716,-€          kapitálové výdavky (KV)          2.006.360,-€  

finančné operácie (FO)        633.628,-€               finančné operácie (FO)               365.984,- € 

 

Na základe príkazu primátora č. 5/2011 zo dňa 31.03.2011 v zmysle § 11 ods. 4, písmeno b) 

zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a uznesenia pléna MsZ v Šamoríne č. 

7/2007/VIII. zo dňa 25.10.2007 (zmena o ktorej rozhoduje primátor) bola vykonaná I. zmena 

rozpočtu mesta Šamorín na rok 2011 (týkajúcej sa výstavby nájomných bytov na 

Kasárenskej ulici)  na výšku celkom 

 

                                                            9.271.156,-€ 

 

Od schválenia pôvodného rozpočtu nastali udalosti, ktoré viedli k schváleniu II. zmeny 

rozpočtu mesta na rok 2011. Po tejto úprave rozpočet mesta predstavoval 

 

                                                           9.209.550,-€ 

z toho: 

bežné príjmy (BP)           7.113.350,-€            bežné výdavky (BV)                7.024.206,-€                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

kapitálové príjmy (KP)     1.404.241,-€           kapitálové výdavky (KV)          1.788.060,-€  

finančné operácie (FO)        691.959,-€               finančné operácie (FO)               397.284,- € 

 

Uznesením č. 8/2011 bod VI. MsZ schválilo III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011, po ktorej 

rozpočet predstavoval celkom  

          7.985.424,- € 

teda o 1.224.126,- € menej od čiastky predchádzajúcej úpravy. Z toho: 

bežné príjmy (BP)           6.980.664,-€            bežné výdavky (BV)                6.802.271,-€                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

kapitálové príjmy (KP)       695.985,-€           kapitálové výdavky (KV)          782.469,-€  

finančné operácie (FO)         308.775,-€               finančné operácie (FO)               400.684,- € 

 



Na základe príkazu primátora č. 8/2011 zo dňa 12.12.2011 bola vykonaná IV. zmena 

rozpočtu mesta na rok 2011 na výšku celkom 

     8.155.976,- €  

z toho: 

bežné príjmy (BP)           7.016.879,-€             bežné výdavky (BV)                6.810.055,-€                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

kapitálové príjmy (KP)       830.322,-€           kapitálové výdavky (KV)          945.237,-€  

finančné operácie (FO)         308.775,-€               finančné operácie (FO)               400.684,- € 

O tejto zmene primátor informoval plenárne zasadnutie dňa 15.12.2011 (uzn.č.10/2011 bod 

XVI.) 

Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 je nasledovné: 

 

A/ PRÍJMY 

 

    Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu je celkom 99,69% ( 

k pôvodnému rozpisu 87,77%), z čoho BP plníme na 99,65% (resp. 101,45%), KP na 

98,93% ( k pôvod. 47,25%), finančné operácie na 102,81% (resp. 50,10%).  

V porovnaní obdŕžaného objemu výnosu dane z príjmov územnej samosprávy hodnoteného 

obdobia s objemom za rok 2010 vyplýva, že v bežnom roku sme obdŕžali o 333.637,-€ viac ( 

index 2011/2010 je 1,12) ako v r. 2010.  

U dani z nehnuteľností sme zúčtovali 591.862,- €, čo je 98,64% z pôvodného rozpisu, resp. 

100,91% k IV. zmene. Táto čiastka prevyšuje plnenie r. 2010 o 2,216 € (index 11/10 je 

1,004). 

U ostatných miestnych daní dosiahnutý výsledok je možné považovať za uspokojúce. Mierne 

zaostávanie konštatujeme u plnení plánu príjmov za zábavné hracie prístroje (nevýherné) 

a u ubytovacej kapacity. Obdobne dobré plnenie vykazujeme aj u nedaňových príjmov. 

U správnych poplatkov pôvodný rozpis sme splnili na 102,76%, zmenený na 99,11%, čím 

sme prekročili skutočnosť r. 2010 o 2.116,-€.  Najväčší výpad sme zaznamenali u výherných 

hracích prístrojov a u výťažkov od stávkových kancelárií, čo bolo ovplyvnené zníženým 

počtom hracích prístrojov. Pri výbere dani za užívanie verejného priestranstva odbor využíval 

všetky zákonom dané opatrenia, preto neevidujeme žiadny daňový nedoplatok. Príjem 

z týchto daní za rok 2011 prekročil plánovanú výšku o 10,35%. K tomuto výsledku prispel aj 

počet trhovníkov na jarných, resp. vianočných trhoch, presnejšie – čím viac trhovníkom 

poskytneme miesto na predaj, tým viac finančných prostriedkov inkasujeme do mestskej 

pokladne. 

     Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činnosti jednotlivých prevzatých kompetencií sú 

nám poukázané podľa normatívu a usmernení Ministerstva financií SR, Krajského školského 

úradu v Trnave, Krajského stavebného úradu v Trnave, Obvodného úradu v Dunajskej 

Strede a Ministerstvom vnútra SR. 



Namiesto  požadovanej čiastky 49.000,-€ na rekonštrukciu Koruny sme obdŕžali dotáciu od 

MK SR vo výške 25.000,-€. 28.10.2011 bol termín na odovzdanie projektu v rámci výzvy 

„Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovensko“ a pod názvom „Kultúrna inovácia 

na postraní Dunaja z aspektu tradície“ sa mesto uchádzalo o pridelenie NFP z fondov EU na 

čiastočnú rekonštrukciu objektu. Nadpriemerne bola skrátená dotácia na Festival Pomlé. Na 

uskutočnenie tejto akcie okrem mesta prispeli aj podnikatelia z mesta svojím sponzoringom. 

   U kapitálových príjmoch vykazujeme plnenie z odpredaja nehnuteľností. Z predaja 

pozemkov v priebehu roku bol znížený pôvodne  plánovaný príjem, nakoľko je veľmi malý 

záujem o odkúpenie stavebných pozemkov v Kraľoviankach. Oddelenie podniklo kroky 

k účinnejšej reklame pozemkov s objednaním reklamy na bilboardoch, avšak ani tento 

spôsob reklamy nepriniesol výsledky. Združené prostriedky zaplatili majitelia stavebných 

pozemkov za vybudovanie inžinierskych sietí v Kráľovianke. 

V II. polroku 2011 boli podpísané zmluvy s ministerstvom a so ŠFRB o pridelení dotácie 

resp. o pridelení úveru na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ulici. Dodávateľská 

firma zahájila práce v priebehu júla . Po vyčerpaní vlastných prostriedkov sme začali čerpať 

úver. 

Na rozšírenie kamerového systému na území mesta Šamorín bola pridelená  dotácia vo 

výške 20 000,- €. Dodávateľom kamerového systému bol ORGA-TRADE a.s. so sídlom 

v Bratislave. Práce dozoroval  zástupca primátora v spolupráci s náčelníkom MsP. 

Z kapitálových príjmov evidujeme pohľadávku vo výške 7.000,- €. Svoj záväzok v súlade so 

zmluvou o združení finančných prostriedkov na výstavbu inžinierskych sietí v Kráľoviankach 

nesplnil Róbert Molnár, bytom Kalinkovo. V súčasnosti prebieha prostredníctvom 

advokátskej kancelárie vymáhanie tohto dlhu. 

     U projektov z európskych fondov sme obdŕžali refundáciu výdavkov na akcie Hainburg  - 

Šamorín_2012 a Rekonštrukciu hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne. 

    U finančných operácií je účtovaný prevod z peňažných fondov – z fondu rozvoja bývania 

a prevod výsledku a rozpočtového hospodárenia za rok 2010, ako aj úver na výstavbu 

nájomných bytov na Kasárenskej ulici.   

 

B/ VÝDAVKY 

    Údaje tabuľky č. 2 podrobne rozoberajú výsledky čerpania rozpočtu mesta za rok 

2011.  

 

Program č.1. – Plánovanie, manažment a kontrola: 

 

        U členov mestského zastupiteľstva (01.3.1) -  Úmerne k mzdovým 

prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody, poistné, príspevky do fondov, nákup potrebného 

materiálu na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zaplatili sme povinnú údržbu služobných 

motorových vozidiel a výdavky spojené na PHM. Financovali sme reprezentačné výdavky 

pléna, členské, stravné, školenia, kurzy, poskytli sme dotáciu na akcie usporiadané pod 

záštitou mesta (ako napr.: OZ Ain Karim – „Deň rodiny – Odkaz môjmu mestu“, Zápasnícky 

klub Gladiátor – „Pohár primátora mesta Šamorín“, CEEV Živica – „ Dych zeme – festival 

poznania, tvorivosti a radosti “,Šermiarsky klub – „Samaria cup“ atď.), odmeny poslancom 



a členom odborných komisií MsZ. Členské je prekročené z toho dôvodu, že MsZ sa uznieslo 

o vstupu mesta do medzinárodného združenia miest a obcí EZUS ARABONA a  museli sme 

zaplatiť členské a zápisné - s touto  čiastkou v rozpočte sme nepočítali. 

Ak porovnáme výšku čerpaných finančných prostriedkov tohto úseku s rokom 2010, tak 

môžeme konštatovať, že čerpanie prostriedkov v r. 2011 bolo o 41.958,- € nižšie, ako 

v predchádzajúcom roku (index 10/11 je 1,275). 

Zo správy mestského úradu /01.1.1.6/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné 

odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Zabezpečili sme 

nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné za noviny a časopisy, servis 

a údržbu rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky.  Uhradili sme ostatné tovary 

a služby: ako je poistenie majetku, prídely do SF, stravovanie, právne služby, príspevky do 

spoločného úradu, školenia,  inzercie, auto, PHM, poplatky v banke. Zakúpili sme počítače, 

scener, tlačiareň, kancelársky nábytok v hodnote 2.332,- € a boli obnovené 3 kancelárie. 

Platili sme splátky úroku z úveru 19 b.j., spl. úroku z úveru pre 12 b.j.ŠFRB, spl. úroku 
z úveru ŠFRB 2x34 b.j., splátky úroku z úveru OTP 12 b.j., spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j. 
a splátky úroku investičného úveru Pomlé a splátky úroku z úveru ŠFRB na NB Kasárenská 
ul.. 

     Na položke 633006*111 sú účtované náklady sčítania ľudu, na ktoré Obvodný úrad 

prospel vo výške 12.083,-€. 

 

Program č.2. – Propagácia a marketing :  

 

       04.7.3 Propagácia CR –financie z tejto kapitoly boli použité v súlade s rozpočtom mesta 

na rok 2011 a to na obnovu informačných tabúľ, na účasť mesta Šamorín na 

medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu a v neposlednom rade ,ako neplánované výdavky 

- na  dary pre účastníkov prezentácie automobilov – veteránov, ktorí prechádzali cez územia 

mesta. Okrem toho sme hradili výdavky s usporiadaním akcie „Jarné trhy“ a „Vianočné trhy“. 

V rámci kapitoly boli podľa potreby finančné prostriedky v jednotlivých položkách presúvané, 

avšak výška finančných prostriedkov na propagáciu CR nebola prekročená. Na služby 

a tovary bolo uskutočnené verejné obstarávanie v súlade s príslušným zákonom o verejnom 

obstarávaní v platnom znení. Dokumenty sú archivované na odbore PaLČ a MD. 

04.7.4 Regionálny rozvoj – v priebehu roka prebieha realizácia jedného  projektu EÚ 

s medzinárodnou účasťou, a to: Projekt Hainburg-Šamorín_2012. 

 

V rámci projektu v r. 2011 sme realizovali nasledovné aktivity: 

1. Riadenie projektu: začiatkom roka sme získali certifikáty o výdavkoch v prvom 
monitorovacom období z kontrolných miest na Slovensku (Ministerstvo 
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR) a v Rakúsku 
(Land NO). Na základe nich, pripravili sme správu na úrovni projektu a zaslali sme ju 
na Spoločný technický sekretariát vo Viedni, ktorý nám v krátkom čase zaslal prvú 
platbu. Väčšia časť finančného príspevku z programu na rekonštrukciu Amfiteátra 
Pomlé už bola takto prevedená na účet mesta. Pripravili sme druhú finančnú 
a monitorovaciu správu a dostali sme aj druhú platbu. Tretia finančná správa bola 
zaslaná na ministerstvo v septembri 2011, ešte stále sa kontroluje. 



 

2. Marketing: Priebežne sa aktualizuje stránka www.hs2012.eu, bol publikovaný 
spoločný HS2012 kalendár na rok 2011 ako príloha mesačníka Šamorín a okolie 
a elektronicky na webovej stránke projektu, dokončil sa výskum zameraný na 
spoločné dejiny dvoch miest. O projekte bol publikovaný článok – ako o jednom 
z najlepších cezhraničných projektov – v špeciálnom vydaní časopisu Univerzum, ako 
príloha niekoľkých celoštátnych denníkov v Rakúsku aj na Slovensku (napríklad 
SME). Marketingové aktivity podporili akciu Majáles a vodnú túru Hainburg – 
Šamorín.  Akcie sú publikované na webovej stránke. 

 

3. Majáles v Pomlé sme realizovali 7. mája 2011.  

 

4. Uskutočnili sa štyri koncerty spoločného symfonického orchestra dvoch hudobných 
škôl a s nimi súvisiace skúšky. 6. decembra 2011 sme usporiadali spoločnú večeru 
pre členov orchestra a predstaviteľov dvoch miest ako záverečnú akciu tejto aktivity. 

 

5. Realizovala sa vodná túra Hainburg – Šamorín dňa 2. júla 2011 a organizačne sme 
podporili vodný festival Hafenfest v Hainburgu, organizovaného dňa 16. júla 2011. 

 

Program č.3. – Bezpečnosť:  

 

           Delí sa na tri podprogramy, plnenie ktorých bolo nasledovné: 

 

    03.1.0 – Mestská polícia  

 

 Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2011  čerpala spolu  

208.873,- € z celkovo  rozpočtovanej čiastky 215.500,- €, čo predstavuje 96,92%.  Mzdové 

prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 141.469,-€,  poistné príspevky do 

poisťovní boli hradené adekvátne k čerpaniu miezd a to vo výške 50.414,-€, čo predstavuje 

čerpanie na 99,63% resp. 99,83%.  

 Na  telekomunikačnú prevádzku  bolo vynaložených 1214,- €.  Čiastka 272,-€ bola 

čerpaná za všeobecné služby - použitie frekvencie konkrétne za monitoring GPS služobného 

motorového vozidla.  

      Z rozpočtu nebola čerpaná rezerva na advokátske trovy, ktorá predstavuje čiastku 

1.000,-€ 

     V prvom polroku 2011 bola uhradená posledná splátka za kúpu   motorového vozidla zn. 

Škoda Octavia kombi. 

      Na vybavenie kancelárií bolo z celkovo rozpočtovanej čiastky 500,.€ čerpaných 218,- € 

t.j. 43,6% na vybavenie kancelárie v súvislosti s rozšírením kamerového systému /stôl 

a police na monitory/. 

       Na vystrojenie novoprijatých príslušníkov MsP a na výstrojné súčiastky ostatných 

príslušníkov MsP bola použitá suma 3.334,-€, čo predstavuje čerpanie na 111,17%, čo vo 

finančnom vyjadrení prekročilo pôvodnú rozpočtovanú sumu o 334,-€. 

http://www.hs2012.eu/


      U všeobecného materiálu došlo k miernemu prekročeniu rozpočtovanej čiastky o 272,-€ 

      Na ostré cvičné streľby bolo vynaložených 428,-€, čo predstavuje čerpanie na 80,0%.    

     Celkovo na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 7.184,-€ 

čo predstavuje 96,43% zmeneného rozpočtu. 

     Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 5.202,-€ čo predstavuje čiastku 92,89%. 

Z kapitálových výdavkov bolo financované rozšírenie kamerového systému mesta za 

29.970,- €, z toho 20.000,- € dotácia a zvyšok vlastné zdroje mesta. 

          03.2.0 – Ochrana osôb a majetku  - Prostriedky pre DHZ /03.2.0/ boli použité na 

platenie mzdy kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie 

vozidiel, na opravu vozidiel. 

Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“, športové podujatia 

mladých hasičov, súťaže, cestovné, oprava zbrojnice, školenia, kurzy, nákup hudobných 

nástrojov oblečenie pre členov dychovej hudby, rovnošaty, obuv a na zaplatenie školného 

mladým hudobníkom v ĽŠU 

Z kapitálových výdavkov boli hradené náklady leasingu Citroen Jumper a uskutočnila 

sa rekonštrukcia hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne. 

Program č.4. – Vzdelávanie: 

 

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie 

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Krajského školského 

úradu v Trnave, ktorý posielal v mesiaci január menej ako 1/12 normatívu,  v mesiaci 

február preddavky z normatívu vyrovnali na 2/12. 

  Prvok 4.1.1. Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4 

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. 

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K 

prekročeniu limitu nedošlo.  Materiálové výdavky školy boli vo výške 177 918,32 €. 

Najväčšie výdavky sú nasledovné: 

plyn: 61 744,16 € ; elektrina: 35 887,84 €; Vodné a stočné: 4 481,93 € ; Poštovné 

a telekomunikačné služby: 1 948,17 €;  Všeobecný materiál: 25 762,27 € ; Všeobecné 

služby:  11 358,78 €;   

Ostatné: 36 735,16 € . Boli vymaľované niektoré triedy. 

V mesiaci december bola odstránená havarijná situácia elektroinštalácie v Baraku zo 

štátnych prostriedkov vo výške 10 231,66,- € a havarijná situácia výpadku plynového 

kotla v rámci kapitálových výdavkov vo výške 13 344,- €  zo štátneho rozpočtu  a vo 

výške 1 000,- €  z prostriedkov mesta.  

Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 67 pedagogickými a 21 nepedagogickými 

zamestnancami. Počet žiakov bolo 867. Neprospeli 16 žiaci, jeden žiak nebol 



klasifikovaný. Počet žiakov končiacich základnú školu bolo 85. Všetci boli prijatí na 

stredné školy. Škola sa zapojila do 25 projektov. V matematickej súťaži Klokan bolo 20 

úspešných žiakov v rámci Slovenska, v online geografickej súťaži bolo 7 úspešných 

žiakov na medzinárodnej úrovni. Pozoruhodné je získanie  titulu „Škola priateľská deťom“ 

v rámci aktivity UNICEF.                                 

Prvok 4.1.2. Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským 

Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Rybárska 1093/2, Šamorín, 

Somorja, Halász utca 1093/2 

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. 

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K 

prekročeniu limitu nedošlo. Materiálové výdavky školy boli vo výške 117 549,70 €. 

Najväčšie výdavky sú nasledovné: 

plyn 36 720,48 €; elektrina 9 987,72 €; Vodné a stočné: 12 714,75 € ; Poštovné 

 telekomunikačné služby: 1 297,49 €;   Všeobecný materiál: 26 432 € ; Všeobecné 

služby:  16 665 €;  Opravy a všeobecné služby 30 117,72 €; ostatné 279,58 €. 

Vyššie výdavky na vodnom a stočnom spôsobila havária na skrytých častiach 

vodovodných rozvodov, ktorá bola  v priebehu mesiaca august odstránená. 

Škola potrebuje novú traktorovú kosačku na kosenie trávy v areáli školy, nakoľko 

súčasná sponzorovaná kosačka je už ťažko opraviteľná. 

Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 33 pedagogickými a 18 nepedagogickými 

zamestnancami. Počet žiakov bolo 459. Neprospeli 2 žiaci. Počet žiakov končiacich 

základnú školu bolo 45. Na škole pracuje od roku 1999 nadácia Fond Podpory - 

Támaszalap. Škola sa zapojila do 5 projektov. Dve učiteľky sú autorkami učebníc. 

V súťaži Rúnové písmo obsadili žiaci 3. a 5. miesto na celoštátnom kole, 

v medzinárodnom kole bol jeden úspešný. 

Prvok 4.1.2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu, Első utca 

124/31 

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. 

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. 

Finančné prostriedky boli presunuté v rámci kapitoly z položky 610. K prekročeniu limitu 

došlo v položke 630 materiál o 197, - € v dôsledku vyplácania PN.  V mesiaci júl a august 

boli vykonané menšie opravy vo vnútorných priestoroch.  

Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 10 pedagogickými a 2 nepedagogickými 

zamestnancami. Počet žiakov bolo 41. Od 1.septembra 2011 je na škole vytvorená trieda 

pre 5. ročník.  Neprospel 1 žiak. Škola sa zapojila do projektov Deň narcisov, Deň Zeme. 

Na vyučovanie telesnej výchovy chýba telocvičňa. 

 Podprogram 4.2. : Originálne kompetencie 

Materské školy a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín. Mzdy boli 

čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. 



 Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne 

 Materské školy a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín. 

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Bežné transfery pre školstvo boli poskytnuté 

v zmysle schválenia MsZ. 

Finančnú pomoc pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zasiela Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny každý mesiac, ktorá je odstúpená do škôl a školských zariadení. K prekročeniu 

limitu došlo na položke 630 z dôvodu nepredvídaných faktúr. Materské školy sa zapojili 

do viacerých projektov. 

Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 42 pedagogickými zamestnancami a 36 

nepedagogickými zamestnancami. V roku 2011 navštevovalo MŠ 479 detí, z toho 185 

detí v 8 triedach s vyučovacím jazykom maďarským a 294 detí v 13 triedach 

s vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 134 detí, do 0.ročníka 15 

deti. 

 Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ 

 Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.  

 Prvok 4.2.3. Školské kluby 

 Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.  

Prvok 4.2.4. Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho Németh 

Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 49/4, Šamorín 

V I-IV. štvrťroku 2011 finančné prostriedky na kap. 630-tovary a služby boli čerpané na 
zabezpečenie prevádzky školy a to z materiálno-technického a pedagogického hľadiska. Boli 
riadne uhradené faktúry za odber elektrickej energie, tepla, za telekomunikačné služby, 
vodné a stočné, za programové vybavenie školy, za poistné na budovu a majetok školy za 
prácu požiarneho technika. Bola zabezpečená prevádzka internetového portálu školy, 
údržba výpočtovej techniky, ďalej boli vykonané drobné vodoinštalatérske práce. V auguste 
2011 pokračovali vo výmene okien na ľavej strane budovy na prízemí, celkom bolo 
vymenených 14 okien. Po výmene okien boli učebne vymaľované.  

Boli zakúpené potrebné materiály pre pedagogickú administráciu, materiál výpočtovej 
techniky, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, časopisy. Stravovanie zamestnancov bolo 
zabezpečené vo forme stravných poukážok. 

Najväčšia spotreba je na položke tepelná energia na kúrenie školy. Z tohto dôvodu je 
potrebné dokončiť výmenu okien a zamerať sa na postupné zateplovanie budovy 
a odstránenie únikov tepla. Nakoľko cena energií bude aj naďalej stúpať, bude nevyhnutné 
urobiť opatrenia na zabránenie ich úniku.  

Ďalej v 4. štvrťroku sa uskutočnila modernizácia výpočtovej techniky na ekonomickom 
oddelení, nakoľko kapacita počítača už bola zastaralá a nepostačujúca.  

Strecha budovy na dvoch miestach začala zatekať, preto v 4. štvrťroku boli vykonané drobné 
rekonštrukčné práce, resp. izolácia kritických miest na streche. V najbližšej budúcnosti bude 



nevyhnutné izolovať nanovo celú strechu budovy, pretože povrch strechy je ešte pôvodný od 
odovzdania budovy v roku 1984. 

K 31.12.2011 organizácia nevykazuje žiadne nepreplatené faktúry. 
 
Hodnotenie výchovno-vyučovacieho procesu v 4. štvrťroku 2011 

Október:  

1. októbra 2011 v Budapešti, v Maďarskom kultúrnom inštitúte boli odovzdané ceny žiakom 
výtvarného odboru v medzinárodnej výtvarnej súťaži „ Moja rodina“ - zlaté pásmo: Kristína 
Szabóová, strieborné pásmo: Tamara Klčová, bronzové pásmo: Dominika Tomčíková z 
triedy Anny Mrázikovej.  

Pezinok - Festivál Eugena Suchoňa : koncert víťazov celoslovenských hudobných súťaží, na 
ktorom vystúpil Szilárd Nagy z triedy Eriky Domsitzovej. 

200. výročie jubilea F.Liszta – Seminár Dr. Ittzésa z Kecskemétu pre žiakov základnej 
umeleckej školy a gymnázia. Pamätný koncert: Spevácky zbor Slovenskej filmharmónie – 
Ernest Mezei, Lovász Bálint. 

November: 

„Portréty“ : koncert súčasnej hudby a spomienky žiaka Štefana Németha-Šamorínskeho 
pána doc.Michala Siváka k 115. výročiu narodenia umelca. 

„Anjely“ : hudobno-literátny večer a otvorenie výstavy M.Kovalčíkovej a T. Andrássyho. 

Celoslovenská klavírna súťaž Pála Kadosu v Leviciach: Szilárd Nagy z triedy Eriky 
Domistzovej - absolútny víťaz súťaže, cena EMCY za najlepšiu dramaturgiu a cena rádia 
Pátria. 

Poľský hudobný festival v Győri v Synagoge: Bálint Lovász, Szilárd Nagy. 

December: 

Medzinárodná klavírna súťaž Bélu Bartóka v Budapešti – Szilárd Nagy z triedy Eriky 
Domsitzovej – mimoriadne ocenenie. 

Benefičný koncert žiackeho speváckeho zboru v Liečebnom ústave v Lehniciach a v Domove 
dôchodcov v Šamoríne pod vedením Imricha Németha. 

Adventný koncert speváckeho zboru Híd, žiackeho speváckeho zboru školy a Bálinta 
Lovásza v koncertnej sále školy. 

Žiacky adventný koncert a výstava prác žiakov výtvarného odboru. 

Dva benefičné koncerty pre žiakov ZŠ Mateja Bela v MsKS. 

Účinkovanie Juraja Borárosa z triedy Věry Hlaváčkovej na stužkovej slávnosti pre Strednú 
školu spoločného stravovania v Šamoríne. 



Na vianočných trhoch pred Hotelom Kormoran vystúpili žiaci dychového oddelenia pod 
vedením Jaroslava Ročeka. 

Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 34 pedagogickými zamestnancami a 5 
nepedagogickými zamestnancami. Počet absolventov bolo 590, štúdium z nich ukončilo 51. 
Na ďalšie umelecké a umelecko-pedagogické štúdium boli prijatí 5 absolventi. Szilárd Nagy 
z triedy p.uč.Mgr.art.E. Domsitzovej sa zúčastnil na celoslovenskej klavírnej súťaži „Mladí 
klaviristi 2010“ v Bratislave, kde získal 1.miesto. 

 
Projekt Hainburg-Šamorín 2012 

V rámci Projektu Hainburg-Šamorín 2012 skúšky mládežníckeho symfonického orchestra sa 
konali od 5. septembra 2011 každý štvrtok od 15.30 do 18.00 hod. v koncertnej sále školy. 
Žiaci výtvarného odboru sa priebežne pripravovali na vianočnú výstavu. 

4.12.2011 bol koncert a výstava v Hainburgu, 6.12.2011 záverečný koncert a výstava v 
Šamoríne.  
 

 Prvok 4.2.5. Centrum voľného času - Szabadidőközpont 

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 

5 stálymi pedagogickými zamestnancami, 9 externými pracovníkmi a 1 nepedagogickým 

zamestnancom. V 42 záujmových útvaroch pracovalo  326 detí a žiakov. Členovia 

záujmových útvarov sa zúčastnili na viacerých domácich a medzinárodných súťažiach, 

kde získali bronzovú, striebornú a dokonca aj zlatú medailu. 

 Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu 

 Prvok 4.3.1. Dotácie 

 Boli zorganizované oslavy Dňa učiteľov. Peniaze boli čerpané v súlade s rozpočtom.  

 Bežné transfery pre školstvo boli poskytnuté na základe uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

 Prvok 4.3.2. Sociálne príspevky (hmotná núdza, dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie 

poukazy, Solidaris) 

Finančnú pomoc pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zasiela Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny každý mesiac, ktorá je odstúpená do škôl a školských zariadení. Nenormatívne 

finančné prostriedky (dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy) boli zasielané na 

školy. Podporný program Solidaris pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

fungoval len na jednej základnej škole a neprekročil limit. 

 Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty 

Bol realizovaný projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ v Základnej škole 

Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola z dotácie vo výške 3000 € so spoluúčasťou zriaďovateľa vo výške 200 

€. 



 Podprogram 4.4. : Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení 

V mesiaci apríl bola vykonaná v  materských školách  revízia hasiacich prístrojov, 

v mesiaci október v troch materských školách revízia bleskozvodov, v mesiaci november 

v základnej škole revízia  elektrických zariadení, v mesiaci december v dvoch materských 

školách a základnej škole revízia kotlov. 

V mesiaci máj bol odstránený havarijný stav úniku teplej vody v Materskej škole, 

Dunajská 33, v mesiaci november havarijný stav kanalizácie v Materskej škole, Dunajská 

33, havarijný stav plynového kotla na TÚV v Materskej škole, Veterná 21 a následne v tej 

istej materskej škole havarijný stav TÚV. 

V mesiacoch júl a august boli vykonané letné opravy v  materských školách v celkovej 

výške 32 870 €. 

V Materskej škole – Óvoda, Veterná 496/21 boli v maďarskej triede a v jednej slovenskej 

triede vymenené okná na plastové. V rámci opráv bola potrebná rekonštrukcia sociálnych 

miestností v štyroch materských školách:  v Materskej škole – Óvoda, Ulica Márie 682/3, 

v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű  Óvoda, 

Prvá ulica 108/63, Šamorín - Mliečno,  v Materskej škole – Óvoda, Dunajská 1061/33,  v 

Materskej škole, Gazdovský rad 41/37. 

 Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu 

Vykonáva sa ako prenesená kompetencia. Náklady z časti sú kryté z prostriedkov štátu. 

Čerpanie sa uskutočnilo na mzdách, odvodoch, na materiálových a režijných nákladoch. 

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.  

 

Program č.5. – Šport: 

Telesná výchova a šport - 0810: 

Toho času Mesto Šamorín zabezpečuje prevádzku 5 športových zariadení, ktoré sú : 

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

 

Za spotrebu elektrickej energie v týchto zariadeniach  a nedoplatok z vyúčtovania spotreby 

elektrickej energie za predchádzajúci rok   sme uhradili  18 684-€,  za vodné a stočné bolo 

uhradené 3 891.-€,  za telefón a internet  388.-€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 

857.-€ .  

Za opravy budov  sme  čerpali 25 377.-€, /dokončenie rekonštrukcie tribúny na futbalovom 

štadióne – II. etapa, rekonštrukcia šatní a vonkajších sociálnych zariadení na futbalovom 

štadióne/,  za služby a správcovské práce a odvoz odpadu  v športových objektoch 1 444.-€, 

za obnovu trávnikových plôch 1 810.-€ 



V zmysle uznesenia MsZ č. 4/2011/XV. sme pre športové kluby poskytli bežné transfery 

/finančnú dotáciu/  vo výške 47 500.-€, /boli to  organizácie : TJ Družstevník Mliečno, Klub 

šermu Šamorín, TJ KCK Šamorín,  FC ŠTK 1914 Šamorín, Tenis ŠTK Šamorín, 

Zápasnícky klub GLADIÁTOR, ŠBK Šamorín, FC GOLD BALL Samaria, KYOKUSHIN 

karate klub, Stolnotenisový oddiel Šamorín/, pre mládežnícke a iné spoločenské 

organizácie vo výške 6 670.-€ /boli to organizácie :  MO SRZ Šamorín /rybári/, LAURA – 

Združenie mladých, YOUNG ROCK IN Šamorín, Mestský kynologický klub, 

Kynologický klub PO – VA, OZ Čilistovníček, ZŠ M. Korvína s VJM /Školské športové 

stredisko KCK/, F. K. Šamorín, Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín, Slovenský 

zväz telesne postihnutých športovcov, Mestský modelársky klub Šamorín/.  Účelovú  

dotáciu v hodnote 2 000.- € sme  poskytli  basketbalovému klubu ŠBK Šamorín,   na 

prenájom telocvične zápasníckemu klubu Gladiátor vo výške 1 639.-€,  FC ŠTK 1914 

Šamorín vo výške 3000.-€ /sponzorské od ZsE/.   

Dňa  10.3.2011  v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS  boli vyhodnotení športovci 

mesta Šamorín /38 športovcov a 2 trénerov/funkcionárov/  za svoje najlepšie športové 

výsledky dosiahnuté  v roku 2011, na organizačné práce tohto podujatia sme použili 697.-€.  

Na iné mestské športové aktivity /Výber športového odvetvia/ sme použili 718.-€. S radosťou 

môžeme skonštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorí sú 

zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín.   

 

Program č.6. – Kultúra, cirkev: 

6.1 - Mestské kultúrne stredisko 

      MsKS k 31.12.2011 dosiahlo celkové príjmy 240.858,- €. Z celkových príjmov najväčší 

podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa vo výške 147.470,-€, /z toho 30.000,- € na 

kapitálové výdavky MsKS/.  Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 93.438,- € 

v nasledujúcom členení: ekonomický prenájom vo výške 15.967,- €, / k sledovanému 

obdobiu vykazujeme nedoplatky na nájomnom  u nájomcu kina /, príležitostný prenájom sál 

4.157,- €, zábavné programy 72.849,- €, vrátane kultúrnych poukážok od MK SR, ostatné 

príjmy 460,- €. Plnenie vlastných príjmov negatívne ovplyvnil výpadok  príjmov z celoročných 

príležitostných trhov a vianočných trhov/cca.12.000,- €/. Podľa požiadaviek spoločenských 

a civilných organizácií ich podujatia  zastrešili tak technicky ako aj priestorovo, ale súbežne 

pokračovali v usporiadaní tradičných permanentných ako aj ostatných divadelných 

predstavení pre dospelých a pre mládež predškolského a školského veku /výchovné 

koncerty, protidrogové inscenácie, bábkové predstavenia/. Na divadelnú sezónu 2011/2012 - 

so šiestimi predstaveniami -  predali celkom 277 permanentiek. V hodnotenom období 

organizácia usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom 29 výchovno-vzdelávacích podujatí, 

3 súťaží, prehliadok a festivalov , 82 kultúrno-spoločenských podujatí a koncertov, a 103 

iných podujatí.  

   Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku sa uskutočnilo 8 výstav: Mária Kovalčíková 

/Anjely/, grafičky Roberta Faltisz + Fonód Sarolta /fotografie/ z Pécsu, Izabell Ješ umelecké 

predmety zo skla, KOMP /Panoráma súčasného umenia/ a výber z diel Varga György - Lebó 

Ferenc z Mosonmagyaróváru, 

Juhász Tibor „Dom boží/, Eva Králiková: „Čaro prírody“, Ürge József: „Drevorezby“. 



   V priestoroch MsKS pravidelne skúšajú nasledovné folklórne súbory, resp, hudobné telesá 

a rockové /jazzové kapely: Kis Csali, Nagy Csali, Csali Ifjúsági Csoport, Csalló 

Néptáncegyüttes, Csalló Zenekar, HÍD Vegyeskar, Prvosienka, komorný súbor Harmonia 

Classica, 

Rómeó Vérzik, Konflikt, Cinnamon Island, Deja Vu. 

   Z celkových výdavkov vo výške 240.909,- € tvoria najväčší podiel mzdové výdavky v sume 

71.266,- €, zákonné soc. poist. 24.089,- €, ostatné sociálne náklady: 6.768,- €. Na programy 

sme čerpali 65.337,- €, na dodávku elektriny: 7.544,- €, tepla a TÚV: 5.530,- €, vodné 

a stočné 2.624,- €, na údržbu a opravy: 5.690,- €, na materiálové náklady 6.800,- €. Na 

ostatné služby a poistenie majetku sme čerpali 13.543,- €.  

Z investičnej dotácie /29.999,- €/ boli hradené tepelnoizolačné práce vonkajšej fasády 

budovy MsKS.  

1 
Programy organizované MsKS Šamorín do 31.12.2011 

 

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE PREDSTAVENIA 

P.č Názov programu Určený pre Počet úč. Príjem Náklady 

1. Kocúr v čižmách MŠ+ZŠ maď 310   775 € 650,0 € 

2. Potuľky Slovenskom 1.st. ZŠ slov 352 704 € 462,0 € 

3. Kam kráčaš 2.st. ZŠ slov 449 898 € 462,0 € 

4. Illúzia Stred. školy 220   880 € 600,0 € 

5. Hápi múdre kačiatko MŠ+ZŠ maď  314   471 € 300,0 € 

6. Na Bratislavskom korze ZŠ maď 400 400 € 200,0 € 

7. Na Bratislavskom korze Gym. maď. 220 220 € 200,0 € 

8.  VUK-Pódium Budapest MŠ+ZŠ maď 410 925,5 € 500 € 

9.  Zneužívanie moci ZŠ slov+Gym 402 910 € 400,0 € 

10 Zneužívanie moci 2 st.ZŠ slov. 462 1044 € 400 € 

11. Halász Judit koncert  372 3801 € 3 264,5 € 

12. Emil a detektívi-Körúti div. ZŠ maď 313 938 € 0 € 

13. Junák a drak ZŠ+MŠ 350 297 € 500,0 € 

14. Junák a drak ZŠ 300 0 € 500,0 € 

    12 263,5 € 8.438,5 € 



DIVADELNÉ PREDSTAVENIA 

P.č Názov programu Určený pre Počet úč. Príjem Náklady 

1. Milenci z Ancony  285+47 489 € 1750,0 € 

2. Trik Trejsy  297 2835 € 2206,0 € 

3. Trója  285+73 820 € 2481,1 € 

4. Sviece dohárajú  285+41 433 € 1600,0 € 

5. Žena bozkov  281+47 550 € 2000,0 € 

6. Bástyasétány 77  281+25 274 € 2000,0 € 

7. Bosé nohy v parku  281+35 1 527 € 2000,0 € 

 Permanentky 2010/11  285ks  alikv.čiastka na rok 2011 4980 €  

    16 726 € 14 037,1 € 

KONCERTY, ZÁBAVNÉ HUDOBNÉ PROGRAMY, ESTRÁDY  

P.č Názov programu Určený pre Počet úč. Príjem Náklady 

1. Novorečný opretný gala p.  181 1448 € 1850,0 € 

2. Koncert Szinetár + Bereczki  469 6573 € 5086,5 € 

3. Koncert MEGASZTAR  219 2739 € 2666,0 € 

4. Koncert FRAGILE  220 337,48 € 0,0 € 

5. Koncert REPUBLIC  809 12235 € 13117,5 € 

6. Koncert EDDA  1104 14943 € 13821,5 € 

7.  Fábry show  305 3850 € 3104,0 € 

8. Koncert Szinetár+Bereczki  340 4326 € 3490,5 € 

    46 451,48€ 43 136,0 € 

PLESY, DISKOPLESY 

P.č Názov programu Určený pre Počet úč. Príjem Náklady 

1. Diskoples  310 739,83 € 0,0 € 

2. Farský ples   203,18 € 0,0 € 

    943,01 €  

 Príjem a náklady  spolu    76 383,99 € 65 611,60 € 



 

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne  

Príjmová stránka mestskej knižnice v roku 2011 pozostávala z dotácie od MsÚ Šamorín 
v sume 70 740, 00 Eur, z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb 
v sume 3 394,14 EUR a z grantu od MK SR v sume 1 200 EUR. Príjmová stránka mestskej 
knižnice v roku 2011 celkom činila 75 334,- EUR. 

Od roku  2004 na základe Príkaznej zmluvy uzatvorenej Mestom Šamorín a Fórum inštitútom 

pre výskum menšín správcom mestskej knižnice je Fórum inštitút pre výskum menšín. Na 

základe tejto   zmluvy každoročný príspevok na správu knižnice je prevedený štvrťročne na 

účet Fórum inštitútu pre výskum menšín.  

Na výdavkovej stránke  najväčšiu položku činia osobné výdavky, resp. mzdy 

spolupracovníkov. Mzda riaditeľa (HM+poistné) v roku 2011 činila 1 312 EUR, nakoľko 

riaditeľ knižnice je zamestnaný iba na  10% pracovný úväzok. 

V plnom pracovnom úväzku pôsobia 3 knihovníčky, vedúca knižnice v pracovnom pomere, 

jej mzda + poistné za rok 2011 spolu činili 14 300 EUR. Ostatné dve knihovníčky pracujú na 

základe živnostenského  oprávnenia . Tento spôsob odmeňovania umožňuje značné 

zníženie nákladov na osobné výdavky. Honorár pre tieto knihovníčky predstavoval 8 300 

EUR/osoba/rok. Za upratovanie bol zaplatený honorár vo výške 2 784 EUR/rok. V priebehu 

kalendárneho roku knižnica uskutočnila niekoľko besied, seminárov, kultúrnych podujatí, kde 

jednotlivým prednášajúcim resp. učinkujúcim bol vyplatený honorár spolu vo výške 1 370 

EUR na základe dohôd o vykonaní práce. 

K osobným nákladom sa pripočítavajú  aj náklady na stravné lístky v hodnote 1 630,20 EUR/ 

pre 3 osoby/rok.  

Režijné náklady knižnice zahŕňajú náklady na kúrenie, elektrinu, vodné-stočné a odpad. 

Nakoľko budova je majetkom Fórum inštitútu pre výskum menšín, všetky tieto režijné 

náklady znáša táto inštitúcia. Na základe výmeru plochy budovy náklady na režijné výdavky 

sú rozdelené v pomere 70%-30% medzi Fórum inštitútom a Mestskou knižnicou.  V tomto 

zmysle režijné náklady knižnice za rok 2011 činili spolu: 7 341,90 EUR , z toho elektrina: 

1 980 €, plyn: 4 958 €, vodné-stočné: 206,70 €, odpad: 197,20 €.  

Do ďalších nákladov na správu knižnice sú začlenené náklady na pevnú linku a 1 mobilný 

telefón (pevná linka: 1 100 €/rok, mobil: 623 €/rok). 

Bežné hygienické a čistiace potreby, ako náklady na občerstvenie na rôznych podujatiach 

činili spolu: 2 600 EUR/rok.  

Náklady na nákup knižničného fondu a predplatné časopisov boli zabezpečené jednak 

z grantových zdrojov od MK SR, ako aj z členských príspevkov od čitateľov a ostatných 

knižničných služieb.  Náklady na rozšírenie knižničného fondu a časopisov v roku 2011 spolu 

činili 11 547,04 EUR. 

Knižnica už viac rokov funguje aj ako internetová čitáreň s ôsmymi počítačmi pripojenými na 

internet. Údržba a obnova technického parku prebieha sústavne.  Náklady na internetové 

pripojenie predstavujú 2 650 €/rok, počítačová sieť, stroje a príslušentsvo si vyžadujú 

neustálu údržbu, ktorá bola v roku 2011 vyčíslená v sume 2 430 €.  



V roku 2011 prebiehali investície do technického parku knižnice, t.z. boli obstarané 3 stolové 

počítače a 1 notebook v sume 2 700 EUR. 

Najväčšiu investíciu predstavoval prechod na nový knižničný program HUNTéka, kde bolo 

potrebné zakúpiť základný program + rôzne doplňujúce moduly, v sume spolu  8 700 EUR.     

Hospodárenie knižnice v roku 2011 bolo stratové, nakoľko  rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami  predstavoval  – 2 302,00 EUR. Nakoľko rozpočet knižnice bol v roku 2011 

značne znížený oproti pôvodnému , táto suma bola dofinancovaná Fórum inštitútom pre 

výskum menšín.  

Vyhodnotenie činnosti knižnice k 31.12.2011 

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica k 31.12.2011 nasledovné výsledky: 

–  knižničný fond bol doplnený o 2 054 knižničných jednotiek – (997– kúpa, 1 057– dar)  

–  knižnica v roku 2011 zaregistrovala 996 čitateľov, z toho 285 detí a 711 dospelých 

–  knižnica mala 10 272 návštevníkov/používateľov, z toho 5 942 dospelých a 4 330 

používateľov do 15 rokov  

–  knižnica realizovala 47 584 absenčných výpožičiek a 8 180 prezenčných výpožičiek 

–  služby verejných internetových staníc využilo 3 124 používateľov 

Knižnica pripravila 81 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3 348 návštevníkov. Z celkového 

počtu podujatí sa zrealizovalo 55 podujatí pre deti a 26 podujatí pre dospelých. 

Pripravila 11 výstav knižných noviniek – Nové knihy 4x,  Detské encyklopédie, Nové 

bestsellery, Zdravoveda, Kuchárske knihy, Cestopisy, Cudzojazyčná literatúra, Márai-

program – nové knihy z Maďarska,  a 4 tematické výstavy: 

– výstava drevených hračiek Róberta Horvátha 

– výstava gobelínov Štefánie Kecskeméthyovej 

– výstava detských kresieb – spoločná výstava s OZ Ain Karim 

– výstava detských prác – Odkaz môjmu mestu s OZ Ain Karim 

 

K 31.12.2011 zorganizovala 44 hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich 1032 detí. 

Mestská knižnica sa aj tento rok zapájala do celoslovenskej aktivity na podporu čítania – Deň 

ľudovej rozprávky. Do súťaže sa zapájali školáci Základnej školy Mateja Belu. Vyhodnotenie 

súťaže bolo 28. marca 2011 pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc v 

mestskej knižnici. 

Knižnica  vo IV. štvrťroku 2011 usporiadala besedy a stretnutia: 

– Pútnik Modrej planéty/A Kék bolygó vándora – prednáška geológa a cestovateľa dr. 

Árpáda Juhásza 



– Mená Vaše na tejto tabuli.../Neveitek e márványlapon – prezentácia novej knihy Ilony L. 

Juhászovej 

– Advent v knižnici – príprava vianočných ozdôb 

– Vianočný koncert v knižnici – vystúpenie speváckeho zboru Harangok – ZŠ Rohovce 

– Hraničný prípad – beseda so spisovateľom Péterom Hunčíkom 

– Striptíz v knižnici – prezentácia novej knihy Mirky Ábelovej Striptíz 

– 17. novembra 2011 usporiadala odborné stretnutie knihovníkov s názvom Burza nápadov 

II., kde sa zúčastnili knihovníci z Trnavského a z Nitrianskeho kraja  

V oblasti hľadania alternatívnych zdrojov financovania podala tri  projekty na MK SR v rámci 

programu Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 

– Nové knihy pre čitateľa – (projekt bol podporený – 1 200 €)  

– Ochrana knižného fondu kamerovým systémom– (projekt nebol podporený) 
– Knižnica ako komunitné centrum–  (projekt nebol podporený ) 

Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica poskytuje svojim používateľom  tieto 

služby: kopírovacie služby, internetové služby,  tlačenie elektronických dokumentov, 

rešeršovanie a medziknižničnú výpožičnú službu. 

V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne propaguje svoju činnosť a najnovšie knihy. 

Zúčastňovala  sa knihovníckych podujatí, školení a vzdelávaní, regionálnych, 

celoslovenských, aj zahraničných. 

6.3 – Obradná sieň – z čerpaných prostriedkov bola zabezpečená ozdoba siene a kúpa 

kvetov pre obrady a ošatné pre účinkujúcich pri občianskych obradoch.  

6.4 – Mestské noviny – Šamorín a okolie – Somorja és vidéke vychádza v náklade 3000 

kusov. Z plánovaných prostriedkov boli hradené náklady tlačiarenských prác, výdavky  na 

mzdové prostriedky, na povinné odvody, odmena za jazykovú úpravu ako aj manažérske 

odmeny. 

6.5 - Bežné transfery pre kultúru a cirkev boli čerpané podľa rozdelenia schváleného na 

plenárnom zasadnutí MsZ. 

Program č.7. – Sociálne služby: 

7.1  Na úseku sociálnych služieb bolo poskytnuté pre dôchodcov a invalidných 

dôchodcov stravovanie a rôzne druhy sociálnych dávok. 

Mestský úrad  prispieva dôchodcom  na každý stravný lístok podľa výšky priznaného 

dôchodku nasledovne: 

Výška dôchodku do 220 EUR...                          0,96 EUR 

                            od 220 EUR do 340 EURO ... 0,66 EUR 

                          nad 340 EUR...                          0,46 EUR 



 V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom 

maď., ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácia Papi-Hami/ v roku 2011 sa stravovalo 

v priemere 260 dôchodcov, čo je o 50 osôb viac ako v r. 2010.. 

Na spoločné stravovanie dôchodcov bolo predaných 24 983 stravovacích lístkov a  

boli výdavky  v hodnote :  18.073 € , čo je o 3 456,- € viac ako v predchádzajúcom roku. 

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov, sociálne 

odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 118 prípadoch v celkovej sume 6.096,68 €  .  

Pre   dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola 

poskytnutá jednorazová finančná dávka v hodnotenom období to činí celkom  12.840,- €.  

Okrem uvedených z tejto položky sme financovali vianočné dary pre občanov 

bývajúcich v Zariadení pre seniorov, pre trojčatá, ako aj 40 obedov pre bezdomovcov 

a odkázaným na Štedrí deň. 

Z prostriedkov Klubu dôchodcov boli uhradené mzdy, povinné odvody, elektrická 

energia, plyn, voda, telefón, vodné, stočné, príspevky na výročnú členskú schôdzu,  

časopisy, obedy a odmeny pre darcov krvi, súťaže SČK , doplnenie zdravotného materiálu 

a vstupné na kultúrne podujatia.  

V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. NR SR o sociálno-právnej ochrane deti mesačne 

uhrádzame príspevok na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch na 

Slovensku. V roku 2011 túto platbu sme odvádzali za 6 detí zo Šamorína, výška úspor činila 

od 86,- do 90,- € / dieťa /mesačne. 

7.2 – Zariadenie pre seniorov - Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je Mesto Šamorín. V zariadení sa poskytuje sociálna služba celoročne podľa 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych  

služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov. 

  Na plenárnom zasadnutí MsZ  v Šamoríne  dňa 16.6.2011 bol schválený 

upravený  rozpočet nasledovne: 

            celkovo na rok 2011            240 035,-€ 

            a/ cez mesto z prostriedkov MF SR  rozpočet vo výške          162 289,- € 

 b/ vlastné príjmy – príjem od obyvateľov za služby  na 

                 základe VZN mesta        73 046,- €  

 c/  z prostriedkov mesta           4 700,- € 

                 z toho na kapitálové výdavky         2 413,-€   

 



 K 31.12.2011 v zariadení bolo umiestnených 35 klientov, z toho 4 ležiaci. Nepretržitá 

prevádzka bola zabezpečená 17 zamestnancami. Zariadenie naďalej zabezpečuje aj 

stravovanie –obedy – pre dôchodcov  z mesta Šamorín. 

 Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou. 

 V poslednom štvrťroku 2011 sa zariadeniu podarilo vymeniť staré okná na plastové v dvoch 

izbách. Tiež sa snažili zútulniť prostredie jedálne. Bola prevedená maľba jedálne, vymenili 

opotrebované podušky na stoličkách a aj obrusy. Boli zabezpečené pravidelné odborné 

prehliadky plynových a elektrických zariadení. V decembri 2011 nakúpili nový digitálny 

tlakomer a pomocou Mesta Šamorín a ďalších sponzorov aj biolampu  - Bioptron Compact III 

so stojanom. Obidva tieto prístroje budú slúžiť na zabezpečenie kvalitnejšej starostlivosti 

o klientov. Vypracovanie individuálnych rozvojových plánov pre klientov prebieha priebežne. 

Od 1.10.2011 zamestnávajú 1 pracovníčku ako pomocnú silu v kuchyni v rámci aktivačnej 

činnosti dobrovoľníckej služby. 

 

Aktivity v Zariadení pre seniorov Šamorín za IV.Q 2011  

Október 

-   voľno časové aktivity / čítanie, sledovanie TV, rozhlasu/ 

-   Október – mesiac úcty k starším 

     Kultúrne vystúpenie detičiek z materskej škôlky pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

-    spoločenské hry / človeče nehnevaj sa, spoločenská hra – mlyn, kartové hry / 

-    vychádzka na miestny cintorín spojená s úpravou hrobov zosnulých 

November 

-   spoločné zhotovenie nástenky z fotografií prijímateľov soc.služby z kultúrneho   podujatia 

a letného výletu 

-      voľno časové aktivity / spoločenské hry, kvízy, hádanky 

-     návšteva členiek : Mária Légia z Veľkej Paky, spoločné posedenie obyvateľov zariadenia 

s členkami pri zákuskoch, beseda a modlitba s členkami 

-       návšteva koncertnej sály Základnej umeleckej školy v Šamoríne  - Žiacky koncert 

December 

-      Mikulášska nádielka – rozdávanie čertovsky dobrých balíčkov / obyvateľov zariadenia 

navštívili členovia Požiarnej ochrany zo Šamorína / 

-     príprava na vianočné sviatky – zhotovenie nástenky, výzdoba spoločenskej miestnosti 

a výzdoba izieb k vianočným sviatkom 

-         bohoslužba v zariadení pre seniorov spojená so spoveďou obyvateľov 



-      kultúrne popoludnie pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov – vystúpenie žiakov 

zo Základnej umeleckej školy v Šamoríne 

-     obyvateľov zariadenia navštívil primátor  mesta pán Bárdos  aj zástupca primátora pán 

Pogány spolu s evanjelickou farárkou a ďalšími členkami evanjelickej cirkvi a popriali 

obyvateľom šťastné Vianoce a veľa   zdravia 

-         spoločné vinšovanie na Vianoce, spievanie najznámejších  Vianočných kolied .                                                     

 

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu za rok 2011 

Vlastný príjem sme splnili na                                            100,05 % 

vo výške       73 082,00 € 

                                                                    

Z celkového upraveného rozpočtu 

za  rok sme vyčerpali                                                            99,98 % 

vo výške                                                                       239 998,40 € 

z toho 

610 – mzdy      109 550,00  €       100,00 % 

620 – odvody        39  090,00 €                100,00 % 

632 – energia        27 125, 89 €      98,91 % 

633 -- materiál          39 059,06 €                100,00 % 

635 – údržba        12 315,04 €                100,00% 

637 – ost.tovary a služby         8 074,15 €               100,01 % 

642 – nemocenské dávky a odstupné        2 372,00 €                112,48 % 

710 – kapitálové výdavky- prístavba        2 413,00 €                100,00 % 

 

Sponzorský účet : 

Na sponzorskom účte máme spolu                                7 393,74  € 

Firma Distribúcia Czvedler nás pravidelne sponzoruje s časopismi, firma Czucz Pekáreň 

s určitým počtom chleba. 

Neuhradené  faktúry k 31.12.2011 máme v hodnote   1.323,94 €.      

       



7.3 – Opatrovateľská služba – je zabezpečená na základe VZN mesta. VZN je 

vypracovaný v zmysle platných zákonov NR SR a schválený plenárnym zasadnutím MsZ. 

     Koordináciu chodu opatrovateľskej služby a posudkovej činnosti zabezpečuje jedna 

pracovníčka na plný úväzok.  

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta 

Šamorín k 31.12.2011 je 22. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav 

potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, 

ktorá 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 počet je 19. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných 

osôb.  

K 31.12.2011 mesto ukončilo pracovný pomer 5 opatrovateliek, nakoľko neabsolvovali 

akreditovaný rekvalifikačný kurz opatrovateliek, tým nespĺňajú podmienky na vykonávanie 

tejto funkcie. 

      Medzi ďalšie poskytované služby mesta Šamorín patrí aj pomoc pri osobnej starostlivosti 

o dieťa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2010, v rámci ktorej mesto 

poskytuje jednu opatrovateľku pre trojčatá. V mesiaci december bola mestu doručená ďalšia 

žiadosť o poskytnutie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi k trojčatám, ktorá bude 

poskytovaná od 1.1.2012.  

Posudková činnosť je vykonávaná pre všetkých občanov trvale bytom v Šamoríne, 

v prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby a o umiestnenie v niektorom 

zariadení pre seniorov. 

 Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov. 

Program č.8. – Bývanie: 

Na pokyn pána primátora vo všetkých  položkách bežných výdavkov sa šetrilo s finančnými 

prostriedkami, nakoľko príjmy mestského rozpočtu boli slabšie ako bolo plánované. Z takého 

dôvodu aj odbor výstavby ušetril niekoľko tisíc €. 

Odvrátenie havarijného stavu  -z tejto položky bola zaplatená faktúra za kompletnú opravu 

dažďovej kanalizácie v Čilistove s napojením na kanál a tiež fa za prečistenie kanalizácie na 

Hviezdnej ulici. V materskej škôlke na Gazdovskom rade došlo k statickému porušeniu 

zasklenenej chodby, z tohto dôvodu mesto pristúpilo k odstráneniu tejto steny a následne sa 

zamurovala s osadením okenných výplňov. Úpravy chodníkov na cintoríne v Mliečne 

čiastočne boli zaplatené z tejto položky. 

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – realizovalo sa výškové a polohopisné 

zameranie Hrnčiarskej ulice, Agátového radu z dôvodu možnej výstavby chodníka, taktiež 

zameranie ulice od ČS OMV po hasičskú zbrojnicu v Mliečne . Vyhotovilo sa výškové 

a polohopisné zameranie troch križovatiek na I/63 (Odbočka na Kráľovianky, odbočka na 

Bucsuházu a na cestu Pomlejská). Na základe týchto zameraní sa vyhotovila projektová 

dokumentácia na rekonštrukciu týchto križovatiek z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pri 

odbočovaní. 



Vyhotovil sa geometrický plán na vytvorenie nových parciel na Obilnej ulici z dôvodu 

odpredaja a zámeny (p.Brza). Taktiež sa realizovalo výškové a polohopisné zameranie 

križovatky pri kultúrnom dome z dôvodu vyhotovenia PD na kruhový objazd. Realizovalo sa 

výškové a polohopisné zameranie pozemku pre plánovanú športovú halu, resp. sa vyhotovil 

geometrický plán potrebný k stavebnému konaniu „Úprava križovatiek na I/63 – ke“. Bola 

zameraná zrekonštruovaná budova Hasičskej stanice a Hasičskej zbrojnice v Šamoríne, 

novovybudované parkoviská na Dunajskej ulici. Bolo realizované výškové a polohopisné 

zameranie pozemkov parc.č. 10/1,2,3, 3/8,9 v k.ú. Šamorín pre potreby zhotovenia PD pre 

územné rozhodnutie (možná výstavba ďalších nájomných bytov). 

Štúdiá, expertízy, posudky – z tejto položky sa objednali znalecké posudky potrebné k zápisu 

do katastra nehnuteľnosti, platilo sa poistné základnej školy Mateja Korvína. Vysoké sú 

poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré poplatky sú taktiež hradené z tejto položky. 

Napr. poplatok za vyjadrenie Technickej inšpekcie pre projekt „Rekonštrukcia Koruny“ bol 

312 €. Boli zaplatené náklady za vyhotovenie znaleckých posudkov – napr. k vypísaniu 

verejnej obchodnej súťaži na odpredaj pozemku v areáli bývalého žrebčinca. Vyhotovil sa 

tepelno-technický posudok ZŠ Mateja Bela, ktorý posudok bol potrebný ako povinná príloha 

k žiadosti o dotáciu.  Technická inšpekcia v Nitre za vydanie certifikátu o úradnej tlakovej 

skúške expanznej nádoby nového kotla v hasičskej zbrojnici napr. účtoval 354,24 €. 

Prenájom pozemkov -  na základe nájomných zmlúv sa uhradili nájomné poplatky. Zmena na 

zvýšenie tejto položky bola vyvolaná z dôvodu uzavretia nových nájomných zmlúv 

s vlastníkmi pozemkov pod objektom Daňového úradu. Týmto vlastníkom bolo zaplatené 

nájomné spätne na 3 roky a na bežný rok.  

Poplatky na KÚ – platia sa kolky  na Katastrálny úrad a rôzne poplatky (napr. pripojovací 

poplatok pre ZSE - namontovanie nových meracích hodín pri HaZZ atď. 

Oprava Koruny – v  roku 2011 sa nerealizovali žiadne udržiavacie práce na objekte. 

Vyhotovila sa iba projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a mesto sa uchádzalo 

o pridelenie NFP na rekonštrukciu objektu. 

Oprava Polikliniky – hradila sa fa za pravidelnú servisnú službu vchodových dverí pre firmu 

ARCUS International.  

Amfiteater Pomle – bola zabezpečená montáž kuchynskej linky do služobného bytu 

a zariadili sa všetky šatne (dodané boli vešiakové lavice a stoly so stoličkami) Chýba 

zariadenie kuchynky a barový pult do malej jedálne. 

Boli dodané a namontované žalúzie a sieťky na všetky okná.  Cez zimné obdobie sa 

temperuje budova, z tohto dôvodu sú náklady na prevádzkovanie zvýšené. 

Externý manažment pre DHZ – S druhou zmenou rozpočtu na rok 2011 sa táto položka 

znížila na sumu 0 €. Po konečnom vyúčtovaní NFP v roku 2012 bude zazmluvnená suma 

zaplatená externému pracovníkovi. Do výšky 95 % je na tento výdavok pridelená dotácia.  

Príprava projektov  - Externí pracovníci spracovali žiadosti o NFP pre rekonštrukciu 

KORUNY v rámci výzvy cezhraničná spolupráca Maďarská republika a Slovenská republika. 

Ďalej bola spracovaná  žiadosť  o NFP : Šamorín – Uherský Brod: Bohu ku cti, blížnemu na 

pomoc v rámci cezhraničnej spolupráci Slovenská republika – Česká republika.  



Autorský dozor – Na základe zmluvy činnosť autorského dozora vykonával projektant 

prestavby HAZZ.  Suma bola zaplatená za skutočne vykázanú činnosť . 

Kapitálové výdavky  

Kúpa pozemkov –na základe kúpnej zmluvy sa zaplatila druhá čiastka kúpnej ceny pozemku 

v areáli slov.základnej školy (Czvedler Ján) 

Projekt Športová hala  - Súťaž vypísaná na zhotovenie PD bola z objektívnych dôvodov 

zrušená a s druhou zmenou  rozpočtu na rok 2011 táto investícia sa úplne vyradila.  

Projektová príprava ostatné -  Vyhotovila sa aktualizácia proj.dokumentácie rekonštrukcie ZŠ 

Mateja Bela z dôvodu, že by mesto mohlo uchádzať o pridelenie dotácie z ekofondu (nadácia 

SPP). Podmienky a výška pridelenej dotácie sú však veľmi nevýhodné pre samosprávy.  

Ďalej sa zhotovila PD pre územné konanie 36 nájomných bytov na Kasárenskej ulici. Je 

vydané územné rozhodnutie. 

Ako drobné projekty sa vyhotovili: Okolie kaplnky v Mliečne – úprava verejného priestranstva 

(požiadalo mesto o dotáciu z nadácie Slovnaftu – zelená oáza), Prístavba kaplnky v Mliečne, 

Rekonštrukcia domu smútku na cintoríne v Mliečne . 

Projekt – Kruhový objazd Veterná – Gazdovský rad – Cintorínska -  je zhotovená PD aj 

s kontrolným rozpočtom a je vydané stavebné povolenie na predmetnú investíciu. 

Projekt – Križovatky  I/63 – v čase písania vyhodnotenia už bola odovzdaná spracovaná  PD. 

Na základe dohody s SSC mesto zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie 

a vydanie stavebného povolenia Krajským úradom na rekonštrukciu troch križovatiek na I/63 

(Križovatka I/63 – Pomlejská, odbočenie na Bucsuházu a Kraľovianky) . Následne  SSC 

prednostne zaradila  tieto investičné akcie do svojho plánu (máme prísľub na 1.polrok roku 

2012). 

Projekt – Chodník OMV Mliečno – V súlade s rozpočtom sa vyhotovila PD pre výstavbu 

chodníka od čerpacej stanice OMV v Mliečne po požiarnu zbrojnicu v Mliečne. 

Mestský kamerový systém  - ako bolo písané v prvej časti vyhodnotenia na rozšírenie 

kamerového systému  nastúpila dodávateľská firma ako úspešná vo verejnej súťaži. Práce 

boli  ukončené v priebehu mesiaca december. 

Hlavná , GR – chodníky, parkoviská –  V roku 2011 k čerpaniu tejto položky mesto 

nepristúpilo. 

Dokončenie rozostavaných akcií  - Mesto pristúpilo k realizácii prístavby k objektu zariadenia 

pre seniorov. Pristavala sa spoločenská miestnosť. 

Rekonštrukcia hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice – komentár k vykonaným prácam : 

Stavba s názvom „Rekonštrukcia spoločnej hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v 

Šamoríne” sa skladá z 5 objektov: SO-01 „Rekonštrukcia hlavnej budovy”, SO-02 „Prístavba 

skĺzovej šachty”, SO-03 „Nadstavba podkrovného priestoru”, SO-04 „Záložný zdroj elektrickej 

energie”, SO-05 „Dekontaminačný priestor s lapačom oleja” 



Stavenisko bolo odovzdané firme EURO-BUILDING a.s. 7. júla 2010. Stavba sa rozbiehala 

len pomaly, zhotoviteľ stavby sa odvolával na dodatok k zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bol 

podpísaný ministrom až 02. 11. 2010. Práce sa zintenzívnili po podpise spomínaného 

dodatku a vďaka neustálemu tlaku mesta na zhotoviteľa stavby. Stavba mala byť dokončená 

podľa ZoD do 14 mesiacov, t.j. do 7. septembra 2011. Zhotoviteľ nedokázal splniť svoj 

zmluvný záväzok na dodržanie termínu a nakoľko mesto bolo viazané zmluvou o poskytnutí 

dotácie s ministerstvom pôdohospodárstva, že stavba bude dokončená do konca septembra, 

preto sme boli nútení prevziať stavbu od zhotoviteľa dňa 30. septembra s nedorobkami, ktoré 

boli podrobne rozpísané v prílohe odovzdacieho protokolu.  

Na stavbe sa realizovali nasledujúce stavebné práce v súlade so zmluvou o dielo: 

- objekt SO-01 „Rekonštrukcia hlavnej budovy”: elektroinštalačné práce (kompletne nové 
silnoprúdové rozvody a svetelná inštalácia na 1. aj 2. podlaž), vybudovanie vnútorného 
rozhlasu a vnútornej počitačovej a TV siete, vybudovanie poplašného zariadenia 
vrátane majákov a húkačiek, vybudovanie kamerového systému, vybudovanie nových 
sociálnych miestností (sprcha, 2 WC) na 2. podlaží bývalého služobného bytu, 
vybudovanie protiplynovej miestnosti a šatňe v garáži, zosilnenie prievlakov nad 
spoločenskou miestnosťou na 2. NP, kompletná výmena potrubných rozvodov ÚK v 
kotoľni, osadenie termohlavíc na radiátori, nové radiátory na prízemí, vybudovanie 
odvetrávacieho zariadenia výfukových plynov v garáži, kompletná výmena okien a 
dverí, výmena garážových brán, zateplenie budovy polystyrénom hr. 8 cm, zateplenie 
plochej strechy garáže pur penou, výmena klampiarskych konštrukcií. 

- objekt SO-02 „skĺzová šachta”: vybudovanie prístavby skĺzovej šachty k hlavnej 
budove. 

- objekt SO-03 „Nadstavba podkrovného priestoru”: vybudovanie nového 3. podlažia nad 
bývalým služobným bytom a povalového priestoru, vybudovanie zabudovaného 
podkrovia nad hlavnou budovou, vybudovanie šatní, sociálnych priestorov, kancelárií, 
skladov, izieb na odpočívanie, kuchyne, posilovne a školiacej miestnosti, ústredné 
kúrenie na 3. NP, vybudovanie zdravotechnickej inštalácie, kompletnej elektroinštalácie 
a sloboprúdových rozvodov, zariadenie kancelárií, kuchyne, posilovne, izieb a 
sociálnych miestností. 

- Objekt SO-04 „Záložný zdroj elektrickej energie” – diesel agregát s oceľovou skriňou 
- Objekt SO-05 „Dekontaminačný priestor s lapačom oleja” 

Na stavbe boli aj práce, ktoré neboli dokončené alebo neboli vykonané v zmysle Zmluvy 

o dielo a neboli prevzaté od zhotoviteľa stavby. Hodnota týchto nevykonaných prác činí  

37 tis. eur. 

Na stavbe sa postupne vynorili aj rôzne naviac práce, ktoré súviseli s chybami projektovej 

dokumentácie alebo rozpočtu projektu alebo súviseli s požiadavkami členov DHZ Šamorín. 

Práce, ktoré sa realizovali nad rámec projektového rozpočtu boli objednané s dodržaním 

zákona o verejnom obstarávaní a dodávatelia boli vybratí na základe najnižšej cenovej 

ponuky. Jedná sa napríklad o nasledovné naviac práce a služby: vypracovanie projektu NN 

prípojky, geologický prieskum podložia, aktualizácia projektu vzduchotechniky so súhlasom 

ministerstva pôdohospodárstva, projekt a revízia pre nový komín, vybudovanie novej 

elektrickej NN prípojky, osvetlenie garáží v nutnom rozsahu, zosilnenie základových 

konštrukcií a nosných konštrukcií v garáži pod bývalým služobným bytom, pomocné oceľové 

konštrukcie pre osadenie nových garážových brán, realizácia centrálneho ovládania 

garážových brán, centrálne ovládanie svietidiel cez riadiaci pult a s tým súvisiace naviac 

práce v rozvádzačoch, osadenie nových vykurovacích telies, kompletné maliarske a 

dokončovacie práce na 1. a 2. NP, nový kazetový podhľad na 2. NP, vybudovanie 

klimatizácie školiacej miestnosti a kancelárie na 3. NP, predĺženie a vyvložkovanie komína z 



nerezových potrubí, demontáž starého a osadenie nového úspornejšieho kotla, 

odkanalizovanie nádvoria a vybudovanie rozvodov pre odvod dažďovej vody zo strechy, 

okapový chodník na severnej a severozápadnej strane, bezbarierizácia celej budovy podľa 

požiadaviek stavebného zákona, zámena podláh na 3.NP z materiálu terazzo na PVC 

dôsledkom statiky a ktoré nám odobrilo ministerstvo pôdohospodárstva (nivelák na 3. NP, 

sokel z PVC), vyrovnávajúci poter a dlažba na balkónoch, oceľový kryt nad diesel 

agregátom, oceľové zábradlia, ktoré chýbali z rozpočtu atď. Práce, ktoré boli vykonané na 

stavbe nad rámec rozpočtu a nad rámec projektu ale ich zabezpečenie bolo dôležité 

z hľadiska fungovania DHZ činia 103 tisíc eur. 

Dunajská ulica – odstavné plochy – rozšírili sa odstavné plochy na sídlisku cca o 30 

parkovacích miest. 

Cintorín Mliečno – Boli vyhotovené chodníky na území cintorína. 

Nájomné byty Kasárenská -  stavebné práce boli zahájené. Je dobrá spolupráca 

s dodávateľskou firmou, činnosť stavebného  dozora  za MsÚ vykonáva  Ing. Tóth Ladislav.  

V čase písania tohto vyhodnotenia je realizovaná hrubá stavba cca na 70 %. Realizujú sa 

priečky a zahájili sa niektoré montážne práce. Termín na ukončenie a odovzdanie prác je 

12/2012.    

Program č. 9 – Komunikácie a doprava: 

U služieb miestneho hospodárstva veľkú čiastku tvoria náklady na udržiavanie verejných 

priestranstiev mesta. Čerpanie je podľa uskutočnených prác v súlade so zmluvou uzavretou 

AREA Šamorín s.r.o.. 

Výmena dopravných značiek – realizovalo sa vodorovné vyznačenie krajnice na Čilistovskej 

ulici a doplnenie dopravných značiek na základe odporúčania odbornej komisie. 

Prevádzkové náklady na prevádzkovanie SAD – faktúry za dodávku elektriny, voda, stočné – 

za mesiace december, január až po november. 

Oprava stľpov verejného osvetlenia  - z tejto položky sa hradila fa za opravu stĺpov VO 

v mestskom parku Pomlé a ďalšie na území mesta. Realizovala sa oprava verejného 

osvetlenia na Seneckej ceste. 

Oprava a údržba miestnych komunikácii –na zákade súpisu vykonaných prác boli uhradené 

faktúry mestskej firme  AREA Šamorín s.r.o.   Z dôvodu nutného šetrenia bolo ušetrených 

10.000,-€. 

Verejné osvetlenie – čerpanie podľa spotreby. Zároveň poznamenávame, že zníženie 

spotreby el. energie na návrh ZEZ boli vykonané  opatrenia. 

Program č. 10  – Prostredie pre Život: 

     Oddelenie ochrany životného prostredia v roku 2011 v rámci svojich zužujúcich sa 

finančných možností spĺňal požiadavky zahrnuté v tomto programe. Navyše pri 

koncoročnom zhrnutí prevádzkových nákladov, potrebných pre bežný život mesta 

v niektorých podprogramoch, boli preukázané aj úspory.  



     V rámci tohto programu finančne najnákladnejšími  sú podprogramy súvisiace  s 

údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev v parku Pomlé, na Pomlejskej a 

Čilistovskej ceste. Ďalej môžeme sem zaradiť odstránenie problematických 

a nebezpečných stromov a preriedenie ostatnej zelene na sídliskách, nakoľko ich vek, 

zdravotný stav  a hustota výsadby nie vždy zodpovedá požiadavkám verejnej zelene. 

Z dôvodu zistenia reálneho stavu stromoradia na Pomlejskej ceste bolo potrebné 

vypracovať inventarizáciu a dendrologický prieskum týchto drevín. V budúcnosti treba 

počítať aj ďalšími nákladmi na ich údržbu. Podobne ako aj s revitalizáciou parku na 

Hlavnom námestí. 

     K pravidelnej a celoplošnej deratizácii mesta voči hlodavcom sa pridala v druhom 

polroku aj ďalšia položka: odchyt premnožených mestských holubov. Ich preriedenie 

pokračuje aj v prvom kvartáli budúceho roka. 

     Tak ako v minulých rokoch aj v roku 2011 sme investovali do rekonštrukcii parkových 

lavíc na sídliskách a vo verejných parkoch. 

     Ročná prehliadka a následné opravy detských ihrísk tiež patria k pravidelným 

výdavkom mesta. Okrem toho začiatkom leta pribudlo už k existujúcim ihriskám aj ďalšie 

nové detské ihrisko na Gazdovskom rade, ktoré bolo financované z kapitálových 

výdavkov. 

     Problematika znečisťovania verejných priestranstiev psími výkalmi dlhé roky bola 

riešená rozdávaním sáčkov na psie exkrementy. Nakoľko táto metóda nie je celkom 

postačujúca, mesto sa rozhodlo  vyčleniť lokality na venčenie psov na sídliskách a okolo 

týchto zariadení umiestniť odpadové nádoby špeciálne na likvidáciu psích výkalov. Prvé 

výbehy pre psov boli uvedené do prevádzky na Mestskom majeri a na Dunajskej ulici. 

Odpadové nádoby na likvidáciu psích výkalov boli umiestnené na ôsmich miestach 

mesta. 

V budúcnosti  plánujeme aj na ostatných sídliskách vybudovať takéto výbehy pre psov. 

2.)  Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo 

     Program zahŕňa všetky činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi 

odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, 

uloženie na skládke a separovanie komunálneho odpadu.  

     Po vyhodnotení výsledkov odpadového hospodárstva v roku 2011 sa podarilo v rámci 

separovaného zberu vyzbierať na území mesta celkovo 627 t odpadu, ktorý sa skladá 

z nasledovných komodít:  

 - opotrebované pneumatiky   39,24 t 

 - papier               108,78 t 

 - plasty      64,18 t 

 - sklo      67,15 t 

 - vyradené elektrické zariadenia  27,04 t 



 - batérie a akumulátory      0,61 t 

 - biologicky rozložiteľný odpad           320,0   t 

     Množstvo komunálneho, objemného a stavebného odpadu, náklady na ich  zber 

a následné zneškodnenie sú zahrnuté v nasledovnej tabuľke: 

      

         

mesiac AREA  AREA   AVE ZOHŽO AVE  Náklady  

  t t   t Euro Euro  za mesiac/€ 

    Katalógové čísla odpadov        

   20 03 07  17 09 04   20 03 01         

  objemný  stavebný  KO skládka preprava  

spolu za 

mes. 

                  

12         12 847,30 13874,60   26 721,90 

1 90,08 31,89   257,17 11 481,15 7087,62   18 568,77 

2 83,6 51,74   214,01 10 144,42 6781,22   16925,64 

3 146,17 90,59   287,53 15 019,78 7523,40   22543,18 

4 163,5 117,38   290,52 16 074,47 7879,81   23954,28 

5 165,32 123,11   270,75 15 639,48 7741,68   23381,16 

6 210,68 125,91   305,65 18 215,76 7 931,51   26 147,27 

7 227,08 93,55   310,35 18 299,32 8059,69   26359,01 

8 146,18 124,78   325,94 16 757,72 8103,64   24861,36 

9 137,24 144,45   296,44 15 857,86 8050,64   23 908,50 

10 126,31 162,7   281,11 15 374,15 9041,68   24 415,83 

11 121,01 115,6   265,79 13 942,46 8032,18                                                                             21 974,64 

12 101,01 67,38   284,64      0,00 

Spolu : 1718,18 1249,08   3389,9 179 654 100107,67 0,00 279 761,54 

 



Po ročnom pôsobení nášho nového poskytovateľa služby odvoz a likvidácia komunálneho 

odpadu možno aj z finančnej stránky hodnotiť pozitívne, nakoľko oproti roku 2010 reálne 

klesli náklady za tieto služby o 29,7%. 

K ďalším nákladom na zabezpečenie plynulého  fungovania odpadového hospodárstva patrí 

dočisťovanie kontajnerových stanovísk, odvoz a likvidácia opotrebovaných pneumatík, 

likvidácia rastlinného odpadu, kúpa kontajnerov s objemom 1100 l na separovaný zber 

papiera a plastu v počte 50 ks, a prevádzkovanie zberného dvora. 

V roku 2011 štyri krát došlo k požiaru kontajnerov na sídliskách v našom meste. 

V mesiacoch apríl, jún a september sa zničilo 12 ks. Náklady na odstránenie následkov 

požiaru a následné doplnenie nových kontajnerov tiež boli financované z tohto programu. 

 Z tohto programu sa financuje aj odvádzanie dažďovej vody a členský poplatok ZOHŽO. 

Od roku 2009 prebieha postupné obnovenie resp. vybudovanie nových kontajnerových 

stanovíšť , ktoré sú financované z kapitálových výdavkov. V minulom roku bolo dokončených 

a uvedených do prevádzky na 4-och miestach kontajnerové stanovisko. (Na Hlavnej, 

Kasárenskej 2ks, a na Veternej ulici.) S prácami takéhoto charakteru chceme pokračovať aj 

v roku 2012, nakoľko z estetického hľadiska majú pozitívny vplyv na vzhľad nášho mesta, 

prístup ku kontajnerom aj manipulácia s nimi je jednoduchšia.  

 

Program č. 12  – Služby občanom: 

 

1.3.3. – Matrika – na úrade sa vykonáva matričná činnosť a overovanie. Objem týchto 

úkonov k 31.12.2011 je nasledovný: 

- vedenie úmrtnej knihy a zápis úmrtia  -   37 
- uzavretie manželstva a plnenie úloh súvisiace s uzavretím 

            manželstva a vyhotovenie zápisnice z obradov   v počte   –   83,  z toho:  

-  vykonanie obradov v Čilistove   - 12 

 - vykonanie obradov mimo sobášnych dní – 20  

- vydávanie matričných výpisov – 200 
- povolenie uzavretia manželstva pred iným matričným úradom  - 6 
- potvrdenie k uzavretiu manželstva  -  19 
- zápis do osobitnej matriky  -  18 
- zápis o uznaní otcovstva  -  38 
- prijímanie oznámenia po rozvode manželstva o prijatí predošlého priezviska  -  9 
- plnenie oznamovacej povinnosti o matričných udalostiach podľa  

osobitných predpisov   -   129                                                                             

- overenie správnosti údajov  vo výpisoch a odpisoch registra trestov  -  101 
- osvedčovanie podpisov na listinách     
- osvedčovanie listín 

 

 



1.1.2 – Spoločný obecný úrad – stavebný úrad – finančné prostriedky boli použité na mzdy, 

povinné odvody, cestovné výdavky a na hradenie materiálových nákladov.  

 

 

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.12.2011 predstavuje celkom 6.764.519,- €. 

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa 

zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 1.337.685,- € 

Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj 

kapitálové výdavky MsÚ a riadených organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových 

pravidiel a nariadení MsZ o nakladaní s finančnými prostriedkami. 

 

 

 

 



 23 

Záverečný účet mesta – rok 2011 
 

 

 Záverečný účet mesta Šamorín obsahuje výsledky  hospodárenia mesta, vrátane 

výsledkov hospodárenia peňažných fondov, vývoj dlhu mesta, výsledky inventarizácie 

majetku a bilanciu aktív – pasív t.j. súvahu v eurách za rok 2011. 

Výsledok hospodárenia v značnej miere ovplyvňuje zloženie príjmovej časti, a to: 

vlastné príjmy, ostatné príjmy, štátna dotácia a ich rozpočtované plnenie. 

Výsledok z rozpočtového hospodárenia (HV) v príjmovej časti obsahuje dotáciu na 

zabezpečenie  činnosti škôl s právnou  subjektivitou (prenesená kompetencia), dotáciu na 

matričný úrad, na stavebný úrad,  životného prostredia a čiastku na zabezpečenie činnosti 

školského úradu a domova dôchodcov. Výsledok z rozpočtového hospodárenia však 

neobsahuje príjmy mesta z finančných operácií, ktoré nesmú ovplyvniť výsledok na 

daný rok. Príjmy z prevodov fondov a hospodársky výsledok predchádzajúceho roka 

činí spolu   7.813.437,11 €.  

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

subjektivity ako aj výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ZŠ s VJS 

Kláštorná a ZŠ s VJM Rybárska, ZUŠ, Domov dôchodcov, MsKS a Knižnica Zs. Zalabaiho). 

Hospodársky výsledok však neobsahuje výdavky mesta z finančných operácií, ktoré tiež 

nesmú ovplyvniť výsledok rozpočtového hospodárenia na daný rok. Sú to výdavky na 

splátku istiny úveru vo výške  7.703.683,07 €. 

Celkový výsledok hospodárenia 

 

Príjmy Výdavky Rozdiel  

6.991.976,27 6.764.518,11 227.458,16 Bežný rozpočet 

  821.461,17    939.164,96       -117.703,79 Kapitálový rozpočet 

7.813.437,44 7.703.683,07 109.754,37 
Výsledok rozp. 

hospodárenia  

  317.466,37   398.521,32  81.054,95 Finančné operácie 

8.130.903,81 8.102.204,39 28.699,42 Spolu 
Rozdiel medzi   

príjmami                a         výdavkami                          sa rovná:                           28.699,42 € 

z toho: 

Stav BÚ mestom riadených RO (školy, DD, MsKS, knižnica)           383,47 € 

Stav bežných účtov mesta spolu k 31. 12. 2011                                                     28.315,95  € 

 

Na základe výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2011 rezervný fond v 

zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 15 ods.4. 

po odpočítaní finančných operácií sa netvorí. 
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Prehľad úverového zaťaženia  
 

Mesto Šamorín k 31.12.2011 
 

 

Záväzky voči bankám a ŠFRB – dlhodobé úvery v účtovníctve vedené na účte  

 
 
1/ OTP banka Slovensko – číslo zmluvy 250005097 

Číslo účtu: 8566084/5200 

výška úveru: 1.955.000,- Sk = 64.894,11 €  
dĺžka úveru:  30 rokov do 6. 6. 2035 

úroková sadzba: variabilná – 6 mesačného BRIBORu + 1% 
prvá splátka: 28. 10. 2006 počet splátok 346, výška 5.535,- Sk = 183,73 € 
účel: nájomné byty 12 b.j. (80% ŠFRB + 20% OTP) 

začiat. stav záväzku k 1.1.2011: 54.027,28 € 
zostatok záväzku k 31.12.2011: 51.822,52 € 

v účtovníctve na účte 461012 
 

 

2/ OTP banka Slovensko – číslo zmluvy 2500/05/170  

Číslo účtu: 8798790/5200 

úverový účet číslo: 8697009/5200 

výška úveru: 6.416.923,- Sk  = 213.002,82 € 
dĺžka úveru:  30 rokov 

úroková sadzba: variabilná – 6 mesačného BRIBORu + 1% 
prvá splátka: 25. 1. 2007 počet splátok 346, výška 18.546,- Sk = 615,61 € 
účel: nájomné byty 2 x 34 b.j., II. stavba (80% ŠFRB + 20% OTP) 

začiat. stav záväzku k 1.1.2011: 185.058,23 € 
zostatok záväzku k 31.12.2011: 177.606,35 € 

v účtovníctve na účte 461034020 
 

 

3/ DEXIA banka Slovensko – komerčný investičný úver 

Číslo úveru: 200400    

číslo úverovej zmluvy: 1178/380246 

prijatý úver  vo výške: 380.000,- € 
dĺžka úveru: do refundácie výdavkov z EÚ – projekt HŠ 2012 

úroková sadzba: 1% + 3M Euribor 
nepravidelné splátky – v roku 2010 k 31.12.2010 splatené  65.000,- € 
nepravidelné splátky – v roku 2011 k 31.12.2011 splatené 315.000,- € 

účel: financovanie investičných výdavkov – prestavba a prístavba amfiteátra 
v Pomlé v rámci projektu cezhraničnej spolupráce SK-AT „Hainburg – 

Šamorín 2012“ 
začiat. stav záväzku k 1. 1. 2011: 315.000,- € 
zostatok záväzku k 31.12.2011: 0,- € 

v účtovníctve na účte 461082 
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4/ ŠFRB cez DEXIA banka Slovensko 

Číslo účtu: 9999721487/5600 

prijatý úver  vo výške: 6.740.000,- Sk = 223.727,01 € 
dĺžka úveru: 30 rokov 
úroková sadzba:3,9 % 

prvá splátka: január 2003, počet splátok 360, výška anuitnej splátky 
31.791,- Sk = 1.055,27 € 

účel: 19 b.j. Školská – Veterná 
začiat. stav záväzku k 1. 1. 2011: 190.269,26 € 
zostatok záväzku k 31.12.2011: 185.035,77 € 

v účtovníctve na účte 479019 
 

 

 

 

5/ OTP banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/1148/2005 

Číslo účtu: 8704061/5200 

prijatý úver cez ŠFRB vo výške:    8.108.000,-Sk = 269.136,29 € 
dĺžka úveru : 30 rokov 
úroková sadzba:  1% 
prvá splátka: november 2005 vo výške anuitnej splátky mesačne 26.079,- Sk 

= 865,66 € 
 počet splátok 360 

účel: nájomné byty 12 b.j., (80% ŠFRB + 20% OTP) 
začiat. stav záväzku k 1. 1. 2011: 229.017,62 € 
zostatok záväzku k 31.12.2011: 220.882,66 €  

v účtovníctve na účte 479012 
 

 

 

 

6/OTP banka Slovensko – ŠFRB  číslo zmluvy 201/380/2006  

Číslo účtu: 9074698/5200 

úver vo výške:    24.036.000.- Sk = 797.849,03 € 

dĺžka úveru: 30 rokov 
úroková sadzba:   1% 

prvá splátka : jún 2006, počet splátok 359, výška anuitnej splátky  
77.310,- Sk = 2.566,22 € 
účel: výstavba nájomných bytov – 2 x 34 b.j., I. stavba (70% ŠFRB+30% dot.) 

začiat. stav záväzku k 1. 1. 2011:  690.887,03 € 
zostatok záväzku k 31.12.2011:  666.891,48 €  
v účtovníctve na účte 4790341 
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7/ OTP Banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/1146/2005 

Číslo účtu: 8618676/5200 

prijatý úver cez ŠFRB vo výške: 27.079.000,-Sk = 898.858,13 € 
dĺžka úveru : 30 rokov 

úroková sadzba:  1% 
prvá splátka: marec 2006 vo výške anuitnej splátky mesačne 87.097,- Sk = 

2891,09 € 
počet splátok 360 
účel: nájomné byty 2 x 34 b.j., II. stavba (80% ŠFRB + 20% OTP) 

začiat. stav záväzku k 1. 1. 2011: 771.662,60 € 
zostatok záväzku k 31.12.2011: 744.521.76 € 
v účtovníctve na účte 4790342 

 
 

 
8/ / OTP Banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/259/2011 

Číslo účtu: 12782222/5200 

prijatý úver vo výške: 791.780,33 € 
dĺžka úveru : 30 rokov 
úroková sadzba:  1% 
prvá splátka:     júl  2011 vo výške anuitnej splátky mesačne 2.546,68 € 

počet splátok 360 
účel: nájomné byty Kasárenská 20 b.j., ( ŠFRB + dotácia 206.050,-€) 

začiat. stav záväzku k 1. 1. 2011:  0 € 
zostatok záväzku k 31.12.2011: 149.241,50 € 
v účtovníctve na účte 479020 

 
    
Celková úverová zaťaženosť mesta  

 
k 31.12.2011 je vo výške :              2.196.002,04 € 

 
z toho zo ŠFRB na nájomné byty        1.966.573,17 € 
od ostatných bánk                                229.428,87 € 

          
 

 



 



Schválený rozp. Skutočnosť Percento plnenia Percento pln.

na rok 2011 k 31.12.2011 k pôvodnému rozp. k IV. zmene

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 100-   Daňové príjmy                                       v tom: 4 037 301   4 110 746   4 089 569   101,29% 99,48%

111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve 2 980 601   3 063 976   3 036 693   101,88% 99,11%

121 - Daň z nehnuteľností 600 000   586 500   591 862   98,64% 100,91%

133001 - Daň za psa 13 500   14 000   13 503   100,02% 96,45%

133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh 1 800   1 800   1 522   84,56% 84,56%

133004 - Za predajné automaty 400   470   466   116,50% 99,15%

105 133006 - Za ubytovacie kapacity 9 000   9 000   7 795   86,61% 86,61%

133012 - Za už.verej. priestr.                                                   32 000   38 000   41 934   131,04% 110,35%

133013 - Za odvoz odpadu 400 000   397 000   395 794   98,95% 99,70%

2. 200   -Nedaňové príjmy 310 400   302 657   284 099   91,53% 93,87%

292006 - Príjmy od poisťovní 8 283   8 283   100,00%

292008 - Výťažok  od stávkových kanc. 38 000   46 000   35 804   94,22% 77,83%

208 221004 - Poplatky za hazardné hry 190 000   115 000   101 365   53,35% 88,14%

200 221004 - Správne poplatky 29 900   31 000   30 724   102,76% 99,11%

104 222003 - Pokuty MP 5 300   6 485   122,36%

1042 222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr. 2 801   2 916   104,11%

106 223001 - Mestské noviny 9 000   9 000   7 253   80,59% 80,59%

243000 - Úroky 1 000   1 000   1 105   110,50% 110,50%

229005 - Za znečisťovanie ovzdušia 3 700   3 700   3 624   97,95% 97,95%

292017 - Ostatné príjmy 12 800   46 100   49 129   383,82% 106,57%

Príjmy z podujatí 3 000   6 473   6 473   215,77% 100,00%

212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl. 23 000   28 000   30 938   134,51% 110,49%

3. 204 312001 -Príjmy na matriku 10 450   10 734   10 734   102,72% 100,00%

4. 292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH 112 561   112 561   112 585   100,02% 100,02%

5. 292009/01 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár. 0   

6. 211003 - Prevody  nájomného BH s.r.o.nebyt.priest. 60 000   58 864   48 082   80,14% 81,68%

7. 211004 - Odvody od MpBH s.r.o. 10 000   0   0,00%

8. Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom: 1 608 865   1 676 949   1 679 049   104,36% 100,13%

312001 -  príjmy zo štátneho rozpočtu 1 586 370   1 649 454   1 650 805   104,06% 100,08%

217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov. - prenes.komp. 12 495   15 800   16 282   130,31% 103,05%

217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď. - prenes.komp. 10 000   10 255   10 243   102,43% 99,88%

755/ - vlastné príjmy ZŠ Mliečno. - prenes.komp. 1 440   1 719   119,38%

9. Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom: 225 055   235 335   235 371   104,58% 100,02%

310 312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu 152 115   162 289   162 289   106,69% 100,00%

217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS 72 940   73 046   73 082   100,19% 100,05%

10 223002 -  Školné -  MŠ a CVČ 37 250   37 250   33 889   90,98% 90,98%

11 Vlastné príjmy RO  - v tom 131 115   123 815   139 324   106,26% 112,53%

217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ 38 000   41 000   41 292   108,66% 100,71%

217/80 - vlastné pr. MsKS 79 865   77 565   93 438   116,99% 120,46%

217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z. 13 250   5 250   4 594   34,67% 87,50%

12. 303  223001 - opatrovateľ.služba 10 000   10 300   9 307   93,07% 90,36%

13. 105   223001 - Spoločná úradovňa 31 000   37 950   38 038   122,70% 100,23%

14. 207 223001 - Príjmy na ŹP - prenesený výkon 1 480   1 480   1 480   100,00% 100,00%

15. 209 312001 - Školský úrad 12 500   12 500   12 387   99,10% 99,10%

16. 691 312001 -  hmotná núdza, Vzdel. Poukazy, asist. uč. 30 542   30 429   43 636   142,87% 143,40%

17. 60140 292019 - Sponz. na MŠ Veterná 797   797   797   100,00% 100,00%

18. 305 312001-- Dotácia  MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB 4 270   4 282   4 282   100,28% 100,00%

19. 692 312001-- Dopravné pre žiakov 38 692   38 692   38 052   98,35% 98,35%

21. 312001 - Dotácia - Festival Pomlé 1 500   1 500   100,00%

23. 312002 - Recyklácia, druhotné suroviny 9 000   8 500   8 256   91,73% 97,13%

25. 70 292009 .02 -  Nájomné Area Šamorín s.r.o. 24 000   23 236   23 236   96,82% 100,00%

26. *11S1 341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave 25 706   25 706   25 706   100,00% 100,00%

27. *11S1 341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..." 5 500   5 317   5 317   96,67% 100,00%

28. *11S1 341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky 30 000   55 025   55 025   183,42% 100,00%

29. *11S1 341 04 - Projekt "Miestne hodnoty..." 0   

30. *11S1 341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné výdavky 53 100   19 319   19 319   36,38% 100,00%

31. 312002.02 - Grant na Koronu od MK SR - 20 000   25 000   25 000   125,00% 100,00%

32. 693 292019 - Príjmy od Mach s.r.o. pre DHZ 400   400   100,00%

33. 60100 312001 - Dotácia pre MŠ 19 228   22 146   22 146   115,18% 100,00%

34. 700 312001 - Voľby a sčítanie ľudu 15 000   12 083   12 083   80,55% 100,00%

35. 60199 312001 - Vzdelávanie zamestnancov 18 000   0   0,00%

36. 09.1.2 Dotácia ZŚ slov. - elektroinštalácia 10 306   10 306   100,00%

37. 3081 312001 Dotácia na knižnica ZŠ VJM 3 000   3 000   100,00%

BEŽNÉ PRÍJMY :        6 891 812           7 016 879           6 991 975    101,45% 99,65%

P.č U K A Z O V A T E Ľ 

Vyhodnotenie rozpočtu

príjmov na rok 2011 
                                                                  tab. č.1                        v celých eurách

IV zmena
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Schválený rozp. Skutočnosť Percento plnenia Percento pln.

na rok 2011 k 31.12.2011 k pôvodnému rozp. k IV. zmene

1 2 3 4 5 6 7 8

P.č U K A Z O V A T E Ľ IV zmena

36 233001 - Z predaja pozemkov a budov 474 000   60 000   58 139   12,27% 96,90%

37 111 322008 - Štátna dotácia 591 816   33 244   33 244   5,62% 100,00%

v tom: 0   

Dotácia ZŚ slov. - kotol 13 244   13 244   100,00%

322008.02 - výstavba NB  - Kasárenská 191 816   0   0,00%

322008.08 - dotácia komunikácia Veterná 400 000   0   0,00%

322- projektová dok.- rekonštrukcia Koruny 0   

322 - Kamerový systém 20 000   20 000   100,00%

38. 321 - Sponzorske na vybud. Ihriska 0

39. 324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky 15000 22710 15710 104,73% 69,18%

40. 233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn. Zariadení 0   

41. 322008.04 - Európske granty 657 900   714 368   714 368   108,58% 100,00%

0   *11S1 322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky 251 000   246 960   246 960   98,39% 100,00%

*11S1 322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice 406 900   467 408   467 408   114,87% 100,00%

42 Združ.fin.prostr.  ÚPD 0   

43 231 - odpredaj áut DHZ, MsP 0   

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :        1 738 716              830 322              821 461    47,25% 98,93%

44. 453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.    100 444   148 575   148 575   147,92% 100,00%

45. 454002 454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania 10 200   10 200   100,00%

46. 51 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská  a IS  ost.NB 533 184   150 000   158 692   29,76% 105,79%

47. 52 513002/21- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB 0   ##############

FINANČNÉ OPERÁCIE 633 628   308 775   317 467   50,10% 102,81%

 S P O L U     PRÍJMY :        9 264 156           8 155 976           8 130 903    87,77% 99,69%
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Program Schválený rozp. Skutočnosť Percento plnenia Percento pln.

podprog. 
na rok 2011 k 31.12.2011 k pôvodnému rozp. k IV. zmene

1 2 3 4 5 6 7 8

907 844 868 062 857 871 94,50% 98,83%

01.3.1. Členovia mestského zastupiteľstva 180 000 153 300 152 474 84,71% 99,46%

611  -Mzdy, odmeny 112 000 85 000 84 930 75,83% 99,92%

620 –Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR 28 000 30 000 30 019 107,21% 100,06%

1.1.7. 631001 -Cestovné výdavky 1 200 700 693 57,75% 99,00%

1.1.7 632003-Mobil. tel. 1 800 1 300 1 251 69,50% 96,23%

633-Materiál a dodávky 8 600 9 100 8 559 99,52% 94,05%

1.1.7 633006-Všeobecný materiál 2 000 2 500 2 315 115,75% 92,60%

1.1.7 633016/01-Repr.vydavok 4 500 4 500 4 297 95,49% 95,49%

1.1.8 633016 - Družobný styk 2 100 2 100 1 947 92,71% 92,71%

1.1.7 634-Dopravné 5 700 6 000 4 886 85,72% 81,43%

634001-PHM (Octavia, Mazda) 1 800 2 100 2 135 118,61% 101,67%

634002-Servis, údržba, oprava 1 200 1 200 1 241 103,42% 103,42%

634003-Zák. a hav. Poistenie 2 400 2 400 1 266 52,75% 52,75%

634005-Umytie auta a park. dial. popl. 300 300 244 81,33% 81,33%

637-Ostatné tovary a služby 22 700 21 200 22 136 97,52% 104,42%

1.1.7 637001-Školenie, kurzy, semináre, por. 800 800 786 98,25% 98,25%

1.1.7 637004 - Všeobecné služby 1 500 500 454 30,27% 90,80%

1.1.6 637002-Podujatia pod záštitou mesta 5 000 5 000 4 922 98,44% 98,44%

1.1.7 637003-Publikácia mesta, ved. kroniky 500 0 0,00%

1.1.4 637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ 10 000 10 000 10 000 100,00% 100,00%

1.1.7 637016-Prídely do soc. fondu 1 900 1 900 1 409 74,16% 74,16%

1.1.5 637012-Členské 3 000 3 000 4 565 152,17% 152,17%

01.1.1.6 Manažment mestského úradu 727 844 714 762 705 397 96,92% 98,69%

1.2.1 611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn. 325 000 325 000 314 278 96,70% 96,70%

1.2.2 62 – Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR 112 600 110 500 110 834 98,43% 100,30%

1.2.3 631001 - Cestovné 520 320 311 59,81% 97,19%

1.2.3 632-Energia, voda, komunikácie 57 900 57 400 56 454 97,50% 98,35%

632001/01-Elektrická energia 8 700 6 200 4 663 53,60% 75,21%

632001/03-Plyn 8 500 11 500 13 307 156,55% 115,71%

632002-Vodné - stočné 2 700 2 700 1 808 66,96% 66,96%

632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter. 38 000 37 000 36 676 96,52% 99,12%

1.2.3 633-Materiál a dodávky v tom: 27 200 24 900 29 258 107,57% 117,50%

633001- Interiérové vybavenie 4 000 3 000 4 594 114,85% 153,13%

633002 - Výpočtová tech.-bežné 4 000 4 000 3 866 96,65% 96,65%

633004 - Kanc.stroje a vybav. kan 1 000 1 000 1 000 100,00% 100,00%

633006- Všeobecný materiál 9 000 8 200 9 992 111,02% 121,85%

633009-Knihy, časopisy, noviny 2 700 2 200 3 218 119,19% 146,27%

633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr. 6 500 6 500 6 588 101,35% 101,35%

1.2.5 634-Dopravné 2 494 4 294 3 616 144,99% 84,21%

634001-PHM 1 200 1 500 1 515 126,25% 101,00%

634002-Servis, údržba, opravy 500 2 000 1 542 308,40% 77,10%

634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla 664 664 507 76,36% 76,36%

634005-Park. karty, dial. Nálepka 130 130 52 40,00% 40,00%

1.2.5 635-Rutinná a štandartná údržba 23 000 17 500 15 492 67,36% 88,53%

635001-Interiérového vybavenia 1 000 1 000 963 96,30% 96,30%

635002-Výp.techniky, rozmnožov 10 000 8 000 7 882 78,82% 98,53%

635003-Telekom.tech.signalizačné 800 1 800 1 147 143,38% 63,72%

635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str. 200 200 139 69,50% 69,50%

635005-Porevízne opravy el.zar. 1 000 0 0,00% #############

635006-Administratívnej budovy 10 000 6 500 5 361 53,61% 82,48%

637-Ostatné tovary a služby 120 100 125 939 123 328 102,69% 97,93%

1.2.4 637001-Školenia, kurzy, 4 300 3 600 3 387 78,77% 94,08%

1.2.3 637003-Reklamy, súťaž, inzercia 1 000 1 000 248 24,80% 24,80%

1.2.5 637004 -Všeobecné služby 15 000 15 000 15 651 104,34% 104,34%

1.2.5 637005- Špeciálne služby 20 000 27 000 27 868 139,34% 103,21%

1.2.3 637009-Projektmanager 1 500 1 000 770 51,33% 77,00%

1.2.3 637011-Štúdie, posudky, revízie 1 000 500 128 12,80% 25,60%

1.2.3 637012-Poplatky, odvody dane 8 000 8 000 5 913 73,91% 73,91%

1.2.3 637014-Stravovanie 28 000 31 000 32 461 115,93% 104,71%

1.2.5 637015-Poistenie majetku 4 000 4 000 2 679 66,98% 66,98%

1.2.2 200 637016-Prídely do soc. fondu 6 300 5 300 5 227 82,97% 98,62%

1.2.2 637027-Odmeny na zákl.dohody 13 000 10 000 9 457 72,75% 94,57%

1.2.6 637026 - Príspevky SpObUrad 16 000 19 539 19 539 122,12% 100,00%

1.2.5 637018 - Vratky 2 000 0 0,00%

1.2.2 200 642015 - Náhrada PN 800 800 724 90,50% 90,50%

1.2.2 642030 - Prísp. Zo soc. fondu 0 

0 
1.2.7 651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j. 7 700 6 700 7 430 96,49% 110,90%

1.2.7 651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB 2 270 2 270 2 253 99,25% 99,25%

1.2.7 651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j. 14 760 14 760 14 391 97,50% 97,50%

1.2.7 651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j. 1 100 1 100 1 070 97,27% 97,27%

1.2.7 651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj. 4 400 4 400 4 699 106,80% 106,80%
1.2.7 651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ 0 

1.2.7 651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé 5 000 3 006 3 006 60,12% 100,00%

1.2.7 651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80% 8 000 3 500 5 880 73,50% 168,00%

1.2.8 01.6.0 633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu 15 000 12 373 12 373 82,49% 100,00%

1. Plánovanie, manažment a kontrola

Funkčná 

klasifikácia

1.1,1.2,1.3

Vyhodnotenie rozpočtu

bežných výdavkov na rok 2011
tab. č.2                             v celých eurách

IV zmenaBežné výdavky
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Program Schválený rozp. Skutočnosť Percento plnenia Percento pln.

podprog. 
na rok 2011 k 31.12.2011 k pôvodnému rozp. k IV. zmene

1 2 3 4 5 6 7 8

Funkčná 

klasifikácia
IV zmenaBežné výdavky

102 002 64 352 63 306 62,06% 98,37%

2.1. 04.7.3 Propagácia cestovn. ruchu 5 250 7 050 6 031 114,88% 85,55%

2.1.1 637003-Propagácia mesta 2 000 3 503 3 527 176,35% 100,69%

2.1.1 633005-Spom. a pamiatk, predmety 1 000 1 000 780 78,00% 78,00%

2.1.2 633006-údržba a opr. informačných tabúľ 250 250 240 96,00% 96,00%

2.1.3 637004 - Jarné trhy, vianočné trhy 2 000 2 297 1 484 74,20% 64,61%

2.2. 04.7.4 Regionálny rozvoj 96 752 57 302 57 275 59,20% 99,95%

0 

2.2.2 82 637003/1151-Hainburg 2012 94 952 57 302 57 275 60,32% 99,95%

2.2.5 637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty 1 800 0 0,00%

325 081 312 987 304 932 93,80% 97,43%

3.1 03.1.0 Mestská polícia 214 600 215 500 208 873 97,33% 96,92%

3.2.1 611-Mzdy, OOV 142 000 142 000 141 469 99,63% 99,63%

620-Poistné  zamestnáv. 50 000 50 500 50 414 100,83% 99,83%

632003 - Telefón 2 000 2 000 1 214 60,70% 60,70%

631001 - Cestovné 400 100 36 9,00% 36,00%

637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie 600 600 272 45,33% 45,33%

637005 - Rezerva -príp. adv.trov 1 000 1 000 0,00% 0,00%

637027 - dohody 2 000 500 25,00%

633-Materiál a dodávky v tom: 6 800 7 450 7 184 105,65% 96,43%

633001 - Vybavenie kancel. 500 500 218 43,60% 43,60%

633006 - Všeob. materiál, fotomat. 1 500 1 800 2 072 138,13% 115,11%

633009 - Knihy a časopisy 200 200 187 93,50% 93,50%

633007 - Výd. na služ. psa 600 600 480 80,00% 80,00%

633010 - Rovnošaty 3 000 3 350 3 334 111,13% 99,52%

633005 - Strelivo a mat.na odch.psov 500 500 428 85,60% 85,60%
633002 - Ostatný material 500 500 465 93,00% 93,00%

633003 - Kamerový systém, záznamník 0 

634-Dopravné 5 600 5 600 5 202 92,89% 92,89%

634001 - PHM, oleje 3 500 3 500 3 228 92,23% 92,23%

634002-Servis, údržba, oprava 800 800 528 66,00% 66,00%

634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla 1 300 1 300 1 446 111,23% 111,23%

642012-Náhrada PN 500 500 0,00% 0,00%

635005 - Oprava VT, radiostan 700 700 182 26,00% 26,00%

635006 - Ostatné opravy 700 400 0,00% 0,00%

637001-Školenia, kurzy, psychotesty 1 300 350 266 20,46% 76,00%

637016-Prídely do soc. fondu 3 000 2 300 2 134 71,13% 92,78%

3.2 03.2.0 Ochrana osôb a majetku 107 281 94 287 93 544 87,20% 99,21%

3.2.2 3081 Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU 93 211 80 917 81 345 87,27% 100,53%

610-Mzdy, odmeny 1 000 1 000 998 99,80% 99,80%

620-Poistné 350 350 349 99,71% 99,71%

3083 631001-Cestovné dych.hudba 400 0 358 89,50%

631001-Cestovné DHZ 400 0 0,00%

3083 633006-Repr. Výdavky dych. Hudby 100 300 295 295,00% 98,33%

632-Energia, voda, komunikácie 19 500 27 000 27 298 139,99% 101,10%

632001-Elektrická energia 6 000 9 000 7 653 127,55% 85,03%

632001/02-Plyn 11 500 16 000 17 589 152,95% 109,93%

632002-Vodné – stočné 1 000 1 000 1 227 122,70% 122,70%

632003-Poštovné,Telefón 850 850 598 70,35% 70,35%

632003/01 - frekvencie 150 150 231 154,00% 154,00%

633-Materiál 49 011 31 727 30 183 61,58% 95,13%

633001-doplnenie nábytku 2 000 0 0,00%
633001-doplnenie nábytku Eurobuilding 27 405 20 507 19 319 70,49% 94,21%
633004-vybav.kancel. - Eurobuilding 11 296 0 0,00%

3083 633001-doplnenie nábytkuDH 0 
633006-Všeobecný materiál 5 650 10 100 9 748 172,53% 96,51%

633009-Knihy, časopisy, noviny 160 0 0,00%

3083 633007- Dychová hudba 1 700 420 426 25,06% 101,43%

633010-Špeciálne oblečenie PO 800 700 690 86,25% 98,57%

633002 Nákup vozidlov. rádiostaníc 0 

634-Dopravné 6 800 6 107 5 829 85,72% 95,45%

634001-PHM 3 300 3 707 3 711 112,45% 100,11%

634002-Náhradné diely na opravu 2 500 1 600 1 223 48,92% 76,44%

634003-Poistné vozidiel aj havar. 1 000 800 895 89,50% 111,88%

635  - Rutinná a štandartná údržba 4 560 5 200 7 103 155,77% 136,60%

635001 -Oprava interiérových vybavení 0 

635006 -Oprava zbrojnice 4 000 5 200 7 103 177,58% 136,60%

3083 635004- Oprava hudobných nástrojov 360 0 0,00%

635007 - Oprava zásah. odevov 200 0 0,00%

637  - Ostatné tovary a služby 10 270 9 033 8 752 85,22% 96,89%

637001 – Školenia, kurzy 640 340 306 47,81% 90,00%

637002 – Sútaže, športové podujatia 200 0 0,00%

3083 637002 – Medzinár. str. HDH 900 0 0,00%

637003 – Pohár primátora 830 990 986 118,80% 99,60%

637003/1Propagačné prostr. 200 0 0,00%

637004 -Odvoz odpadov 480 490 487 101,46% 99,39%
637011-Revízia zariadení, budov 400 400 283 70,75% 70,75%

637016 - Prísp. do soc. fondu 20 20 14 70,00% 70,00%

3. Bezpečnosť

2. Propagácia a marketing
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Program Schválený rozp. Skutočnosť Percento plnenia Percento pln.

podprog. 
na rok 2011 k 31.12.2011 k pôvodnému rozp. k IV. zmene

1 2 3 4 5 6 7 8

Funkčná 

klasifikácia
IV zmenaBežné výdavky

637027 - Odmeny na zákl.doh 6 300 6 593 6 336 100,57% 96,10%

637015 - Poistenie osôb 300 200 340 113,33% 170,00%

637005/02 - Prírava začínajúcich členov 0 

642015 - Náhrada PN 0 

642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov 

účinkujúcich v HDH

600 200 180 30,00% 90,00%

637006 - zdravot. vyšetr., psychotest vodičov 220 0 0,00%

3082 Požiarna ochrana – Mliečno 14 070 13 370 12 199 86,70% 91,24%

631001 - cestovné 600 150 109 18,17% 72,67%

632  - Energia, voda, komunik. 2 470 2 470 2 238 90,61% 90,61%

632001 – Elektrická energia 400 400 452 113,00% 113,00%

632001/02 - Plyn 2 000 2 000 1 726 86,30% 86,30%

632002 – Vodné, stočné 70 70 60 85,71% 85,71%

633  - Materiál a dodávky 3 300 2 900 3 031 91,85% 104,52%

633010 – Rovnošaty, obuv 1 300 1 300 1 044 80,31% 80,31%

633001 - Vybav.priestorov 1 000 1 100 1 093 109,30% 99,36%

633006 - Hadice 1 000 500 894 89,40% 178,80%

634  - Dopravné 2 100 2 100 1 757 83,67% 83,67%

634001 – PHM 1 600 1 600 1 553 97,06% 97,06%

634003 – Poistenie vozidla 500 500 204 40,80% 40,80%

635 - Oprava údržba 2 500 2 500 2 381 95,24% 95,24%

635005-motor PS - 12 1 200 1 200 1 083 90,25% 90,25%

635004-Oprava CAS 25 1 300 1 150 1 298 99,85% 112,87%

635006 - Opr. Budovy,strechy 150 0,00%

637  - Ostatné tovary a služby 3 100 3 250 2 683 86,55% 82,55%

637001-Školenie a kurzy, psychotesty 500 200 0,00% 0,00%

637002 – Súťaže, šport. poduj. 1 500 1 950 1 584 105,60% 81,23%

637004 - Fašiangy, Dőrejárás 600 600 599 99,83% 99,83%
637005 - Pohár K. Kvassayho 500 500 500 100,00% 100,00%

3.3 01.1.1.6 637006 - CO str. 6371 3 200 3 200 2 515 78,59% 78,59%

3 355 974 3 436 282 3 452 905 102,89% 100,48%

09. Školstvo 3 338 034 3 418 342 3 435 713 102,93% 100,51%

1 608 865 1 687 255 1 686 880 104,85% 99,98%

4.1.1 ZŠ  M.Bela Spolu 937 635 989 569 988 938 105,47% 99,94%

610 - Mzdy 571 316 592 739 592 316 103,68% 99,93%

620 - Odvody 200 172 208 611 208 472 104,15% 99,93%

630 - Materiálové výdavky 166 147 177 913 177 918 107,08% 100,00%

dotácia na výmenu kotla 10 306 10 232 99,28%

4.1.2 ZŠ M.KorvinaSpolu 586 760 603 856 603 862 102,91% 100,00%

610 - Mzdy 347 788 357 259 357 259 102,72% 100,00%

620 - Odvody 121 727 125 852 125 852 103,39% 100,00%

630 - Materiálové výdavky 117 245 117 745 117 551 100,26% 99,84%

639 - Elektronizácia knižnice - dotácia 3 000 3 200 106,67%

4.1.3 ZŠ Mlieč. Spolu 84 470 93 830 94 080 111,38% 100,27%

0912 610  *111- Mzdy 52 906 57 206 57 206 108,13% 100,00%

620 - Odvody 18 319 20 139 20 147 109,98% 100,04%

630 - Materiálové výdavky 13 245 16 485 16 727 126,29% 101,47%

1 571 430 1 576 584 1 590 931 101,24% 100,91%

4.2.4 ZUŠ Spolu 336 873 336 873 336 826 99,99% 99,99%

610 - Mzdy 205 741 209 441 209 715 101,93% 100,13%

620 - Odvody 71 899 73 199 72 957 101,47% 99,67%

630 - Materiálové výdavky 54 733 49 733 49 464 90,37% 99,46%

642- Projekt HŠ 2012 4 500 4 500 4 690 104,22% 104,22%

4.2.5 CVČ Spolu 75 608 82 622 78 170 103,39% 94,61%

.09502 610 - Mzdy 53 308 48 308 48 308 90,62% 100,00%

620 - Odvody 18 315 16 715 16 731 91,35% 100,10%

630 - Materiálové výdavky 3 985 17 599 13 131 329,51% 74,61%

4.2.1 MŠ+ŠJ Spolu 897 351 897 351 916 368 102,12% 102,12%

.0911 610 - Mzdy 486 256 486 256 487 975 100,35% 100,35%

620 - Odvody 170 095 170 095 170 510 100,24% 100,24%

630 - Materiálové výdavky 241 000 241 000 257 883 107,01% 107,01%

60199 637001 - Vzdelávanie zamestnancov 0 

Spolu 75 108 76 848 76 848 102,32% 100,00%

M.Bela 610 - Mzdy 54 161 56 561 56 561 104,43% 100,00%

620 - Odvody 18 612 19 452 19 452 104,51% 100,00%

630 - Materiálové výdavky 2 335 835 835 35,76% 100,00%

Spolu 63 739 62 739 62 739 98,43% 100,00%

M.Korvína 610 - Mzdy 45 733 45 733 45 733 100,00% 100,00%

620 - Odvody 16 099 16 099 16 099 100,00% 100,00%

630 - Materiálové výdavky 1 907 907 907 47,56% 100,00%

Spolu 15 750 17 850 17 679 112,25% 99,04%

Mliečno 610 - Mzdy 11 006 12 906 12 906 117,26% 100,00%

4. Vzdelávanie

4.2 -Original. kom.

4.2.3  - ŠK pri ZŠM

4.2.3  -ŠK pri ZŠK

4.2.3 - ŠK pri ZŠR

4.1.-Prenes. kom.
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Program Schválený rozp. Skutočnosť Percento plnenia Percento pln.

podprog. 
na rok 2011 k 31.12.2011 k pôvodnému rozp. k IV. zmene

1 2 3 4 5 6 7 8

Funkčná 

klasifikácia
IV zmenaBežné výdavky

620 - Odvody 3 908 4 608 4 616 118,12% 100,17%

630 - Materiálové výdavky 836 336 157 18,78% 46,73%

Spolu 52 958 48 558 48 558 91,69% 100,00%

M.Bela 610 - Mzdy 36 843 34 043 34 043 92,40% 100,00%

620 - Odvody 11 655 11 555 11 555 99,14% 100,00%

630 - Materiálové výdavky 4 460 2 960 2 960 66,37% 100,00%

Spolu 54 043 53 743 53 743 99,44% 100,00%

M.Korvína 610 - Mzdy 38 286 38 286 38 286 100,00% 100,00%

620 - Odvody 13 746 13 746 13 746 100,00% 100,00%

630 - Materiálové výdavky 2 011 1 711 1 711 85,08% 100,00%

630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto 0 

4.3.2 9607 642001 - Program Solidaris 600 600 294 49,00% 49,00%

4.3.1 642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína 800 800 100,00%

4.4 635005 - Revízia kotolní has.prístr 2 100 2 100 1 705 81,19% 81,19%

4.4 637005 - odstr. havarijného stavu 7 000 6 000 3 929 56,13% 65,48%

4.4 635006 - oprava budov - letná 29 580 29 580 29 580 100,00% 100,00%

4.3.1 642001/01 - Mestská školská rada, vzdel. 200 100 0,00% 0,00%

4.3.1 09.5.0. 642002  - Bežné transfery - školstvo 24 100 19 200 14 019 58,17% 73,02%

4.3.1 09.5.0 637004-Deň detí 1 500 970 970 64,67% 100,00%

4.3.1 209 642002 - Deň učiteľov 2 600 2 600 2 597 99,88% 99,88%

4.3.1 209 642002/02 - deň učiteľov - odmeny 800 376 376 47,00% 100,00%

4.3.2 692 642026 - Dopravné pre žiakov 38 692 38 692 38 144 98,58% 98,58%

4.3.2 691 642026*111-Hmotná núdza,strava,VP,asistent učiteľa30 542 30 542 42 545 139,30% 139,30%

4.3.1 633009*111 - MŠ - školopovinné deti 19 228 22 146 22 146 115,18% 100,00%

4.3.1 60140 MŠ - Poľovnícka - sponzorské 0 

4.3.1 60130 MŠ - Veterná - sponzorské 797 797 797 100,00% 100,00%

Grant MŠ SR - ŠJ Kláštorná 0 

4.3.3 637004/01 - Spoluúčasť - projekty 0 

4.5 09.6.0.7 Činnosť školského úradu 17 940 17 940 17 192 95,83% 95,83%

611 *41 - mzdy 12 000 12 000 12 416 103,47% 103,47%

620 *111-Poistné 4 200 4 200 3 888 92,57% 92,57%

633006 *111-materiál 1 500 1 500 683 45,53% 45,53%

637016 *111- Tvorba soc. fondu 240 240 205 85,42% 85,42%

153 040 150 242 136 159 88,97% 90,63%

08.1.0 Telesná výchova a šport 153 040 150 242 136 159 88,97% 90,63%

5.1 611  - Mzdy 12 000 13 000 12 905 107,54% 99,27%

5.1 621  - Príspevky do poisťovní 4 100 4 600 4 586 111,85% 99,70%

5.1 625005- Príspevok do FZ SR 0 

5.1 632  - Energia, voda a komunikácie 24 000 24 000 22 963 95,68% 95,68%

632001 – El.energia,plyn 20 000 19 000 18 684 93,42% 98,34%

632002 – Vodné, stočné 3 400 4 400 3 891 114,44% 88,43%

632003 – Telefón 600 600 388 64,67% 64,67%

5.1 633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby 700 857 122,43%

5.1 633010 - prac.odev 100 100 133 133,00% 133,00%

5.1 635   - Údržba, v tom: 35 000 28 532 28 631 81,80% 100,35%

635006 - Oprava budov 28 000 25 500 25 377 90,63% 99,52%

635001-služby, správc. práce 5 000 1 222 1 444 28,88% 118,17%

635006/04-Obnova tráv. plôch 2 000 1 810 1 810 90,50% 100,00%

5.1 637016-Prídely do soc. fondu 240 240 210 87,50% 87,50%

5.1 637011-Revízia zariadení, budov 1 000 500 0,00% 0,00%

5.1 637027 - Odmeny na zákl. dohody 2 800 4 600 3 650 130,36% 79,35%

5.2.1 642002  - Bežné transf.športov. jed. 50 000 47 500 47 500 95,00% 100,00%

5.2.1 642002/03 - účelová dotácia,rekl. 15 000 18 000 6 639 44,26% 36,88%

5.2.2 642002/02 - Pre mládež 7 000 6 670 6 670 95,29% 100,00%

5.2.3 642002/ 01 - Mestské športové aktivity 800 800 718 89,75% 89,75%

5.2.3 642002/04  Vyhodnotenie šport.roka 1 000 1 000 697 69,70% 69,70%

5.2.3 642002/05-75. výr.organiz.športu v Mliečne 0 

357 738 348 642 364 466 101,88% 104,54%

6.7 08.6.0 Cirkev - bežné transfery 642007 3 800 3 610 3 610 95,00% 100,00%

6.1 Rozpočtový výdaj MsKS 195 036 195 036 210 910 108,14% 108,14%

z toho:610 mzdy 71 234 71 234 71 266 100,04% 100,04%

             620 odvody 27 204 27 204 24 089 88,55% 88,55%

            630 material 96 598 96 598 115 555 119,62% 119,62%

630 - Majáles, Deň detí 0 

6.2 Mestská knižnica Zs. Zalabaiho 84 042 76 042 75 334 89,64% 99,07%

6.3 08.2.01 633006-Obradná sieň 800 800 1 141 142,63% 142,63%

6.5 0820 642001 – Bež. transf. pre kult. 32 700 34 194 35 019 107,09% 102,41%

6.5 642001/02- org.koncerty 300 0 0,00%

6.5 642001/03-Adventný koncert 600 600 600 100,00% 100,00%

6.6 642001/01-Ost. súbory a spol. 20 000 19 000 19 025 95,13% 100,13%

6.5 642001/04-Dni mesta, str.hudby 0 

6.5 642001/06 - Kultúrne leto 1 000 0 800 80,00%

6.5 642001/07 - účel.-Pomlé festival 10 000 13 834 13 834 138,34% 100,00%

6.5 642001/08 - Letný hud.večer 800 760 760 95,00% 100,00%

6.4 08.3.0 Mestské noviny a webTV - v tom: 41 360 38 960 38 452 92,97% 98,70%

611 – Mzdy 9 100 9 100 8 993 98,82% 98,82%

62   – Poistné a príspevky 3 200 3 200 3 210 100,31% 100,31%

6. Kultúra, cirkev

5. Šport

4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R

4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K
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Program Schválený rozp. Skutočnosť Percento plnenia Percento pln.

podprog. 
na rok 2011 k 31.12.2011 k pôvodnému rozp. k IV. zmene

1 2 3 4 5 6 7 8

Funkčná 

klasifikácia
IV zmenaBežné výdavky

632003 - telefón 500 500 547 109,40% 109,40%

632003/01 – Poštové 380 380 514 135,26% 135,26%

633006 - všeob. mateiál 1 300 1 000 1 134 87,23% 113,40%

635002 - oprava VT 200 200 133 66,50% 66,50%

637 – Ostatné služby 26 680 24 580 23 921 89,66% 97,32%

637004 - Všeob.služby - tlač novín 15 000 15 000 16 233 108,22% 108,22%

637004/01 - WebTV 1 600 0 0,00%

    637016 – Prídeli do soc. fondu 180 180 151 83,89% 83,89%

637027 – Odm na zákl dohody 3 000 2 500 2 497 83,23% 99,88%

637005 - Manažer novín 6 900 6 900 5 040 73,04% 73,04%

395 257 386 898 381 592 96,54% 98,63%

10.1.2 Sociálne zabezpečenie 58 302 61 876 61 362 105,25% 99,17%

7.1 611 – Mzdy 0 500 220 44,00%

7.1 62 – Príspevky do fondov 0 100 24 24,00%

7.1 631001-Cestovné 900 900 340 37,78% 37,78%

7.1 632 – Energia, voda a komunikácie 4 550 4 150 3 380 74,29% 81,45%

    632001 – El.energia, plyn 4 000 3 700 3 001 75,03% 81,11%

632002 – Vodné a stočné 100 100 89 89,00% 89,00%

632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev. 450 350 290 64,44% 82,86%

633 – Materiál 1 200 1 100 804 67,00% 73,09%

7.7 633010 - Rovnošaty pre ČK 300 200 0,00% 0,00%

7.1 633001 – Vybavenie priestorov 300 300 226 75,33% 75,33%

7.1 633006 - Všeobecný materiál 350 350 350 100,00% 100,00%

7.7 633004 - Ost. mater. výdavky 0 

7.7 633009-Knihy, časopisy 250 250 228 91,20% 91,20%

7.1 635006 – Údr.klubov,revízia,odpad 1 500 1 500 1 542 102,80% 102,80%

637 - Služby 9 352 8 056 5 674 60,67% 70,43%

7.1 637003 - Tlačivá a tlač. služby 200 200 91 45,50% 45,50%

7.7 637014 - Obedy pre darcov krvi 497 497 0,00% 0,00%

7.1 637004 - Upratovanie, čistenie 996 0 0,00%

7.1 637016 - Prídely do soc. fondu 46 46 0,00% 0,00%

7.7 637026 – Odmeny pre darcov krvi 497 497 1 092 219,72% 219,72%

7.7 637002 – Deň  zdravia a šport. hry 500 500 0,00% 0,00%

7.7 637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu 350 350 0,00% 0,00%

7.7 637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK 166 166 0,00% 0,00%

7.7 637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK 200 200 0,00% 0,00%

7.7 637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK 100 100 0,00% 0,00%

7.7 637005 - Kultúrne podujatia 1 300 1 000 690 53,08% 69,00%
7.1 637027 - dohody 4 500 4 500 3 801 84,47% 84,47%

642 – Bežné transfery jednotlivcom 40 800 45 570 49 378 121,02% 108,36%

7.5 10.7.0.1 642026/02 –  Na pôžičky 1 000 1 000 810 81,00% 81,00%

7.4 10.2.0.3 642026 – Na spol. stravovanie dôchod. 10 000 14 000 18 073 180,73% 129,09%

7.5 10.7.0.1 642026 – Jednorázové penažné dávky 23 000 23 000 25 189 109,52% 109,52%

7.7 10.7.0.1 Projekt AIN KARIM 600 570 570 95,00% 100,00%

7.6 10.7.0.1 642026/04 Prísp. na tvorbu úspor pre deti 4 200 7 000 4 736 112,76% 67,66%

7.6 10.7.0.1 642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov 2 000 0 0,00%

7.2 DD - Zariadenie pre seniorov - v tom 225 055 237 622 237 585 105,57% 99,98%

610 mzdy 107 800 109 550 109 550 101,62% 100,00%

620 odvody 37 255 39 090 39 090 104,93% 100,00%

630 material 80 000 86 874 86 574 108,22% 99,65%

640 - náhrady, príspevky 2 108 2 371 112,48%

7.3 10.2.0.2. Opatrovateľská služba 97 600 74 100 70 148 71,87% 94,67%

611 - Mzdy 53 000 50 000 48 420 91,36% 96,84%

620 - Poistné 19 000 18 000 17 427 91,72% 96,82%

633006-Materiál a réžia 800 500 667 83,38% 133,40%

637016-Tvorba soc. fondu 1 100 800 810 73,64% 101,25%

642015 - Náhrada PN 700 200 272 38,86% 136,00%

637005 - Lekárska posudková služba 500 600 602 120,40% 100,33%

637001 - Vzdelávanie zamestnancov 22 500 4 000 1 950 8,67% 48,75%

642024 - zaopatrovací príspevok 0 

7.7 07.2.1 632003 - Poliklinika 0 251 

7.7 01.1.1.6 642002-Príspevok na LP pre NsP 6 300 6 300 6 221 98,75% 98,75%

7.7 01.1.1.6 642002/02 - Zdravotná starostlivosť 8 000 7 000 6 025 75,31% 86,07%

113 800 107 900 99 595 87,52% 92,30%

06.2.0 Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr. 112 000 97 900 90 715 81,00% 92,66%

8.3 637004 – Odvrátenie havar. Stavu 13 000 13 000 10 961 84,32% 84,32%

8.3 637005 – Geod.práce a majetk.vysp. 13 000 15 000 12 527 96,36% 83,51%

8.3 637011 - Štúdiá expetízy,posudky 10 000 6 000 5 164 51,64% 86,07%

8.3 637012 - Poplatky na KÚ 4 000 4 000 3 224 80,60% 80,60%

8.2.4 635006/01 - Oprava Koruny dot+vl 45 000 32 400 32 400 72,00% 100,00%

8.2.3 635006/02 - Oprava Polikliniky 3 000 500 367 12,23% 73,40%

8.3 632 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé 5 000 11 000 10 403 208,06% 94,57%

633006 - Zariaďovacie predmety 6 500 6 479 99,68%

8.3 637005/01 Externý manažment pr. DHZ 15 000 0 0,00%

8.3 637004 - Príprava projektov 5 500 5 500 100,00%

8.3 637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor. 4 000 4 000 3 690 92,25% 92,25%

8.4 01.6.0 Prenájom pozemkov 636001 1 800 10 000 8 880 493,33% 88,80%

7. Sociálne služby 

8. Bývanie
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Program Schválený rozp. Skutočnosť Percento plnenia Percento pln.

podprog. 
na rok 2011 k 31.12.2011 k pôvodnému rozp. k IV. zmene

1 2 3 4 5 6 7 8

Funkčná 

klasifikácia
IV zmenaBežné výdavky

613 875 591 128 564 355 91,93% 95,47%

05. Služby miestneho hospodárstva 492 875 470 128 465 268 94,40% 98,97%

9.3 05.3.0 635-Verejnoprospešné práce 344 875 347 408 342 281 99,25% 98,52%

v tom: -637004 - Údržba mesta 313 375 316 008 316 008 100,84% 100,00%

   635006 -  Vým. dopr. značiek 3 500 3 500 3 500 100,00% 100,00%

635004 - údržba cintorínov 8 000 8 418 105,23%

637005*41 - SAD 7 000 3 000 1 067 15,24% 35,57%

637005/04 - prevádzka SAD 9 000 9 000 9 000 100,00% 100,00%

637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste 12 000 7 900 4 288 35,73% 54,28%

9.4 06.4.0 Verejné osvetlenie 148 000 122 720 122 987 83,10% 100,22%

9.4.1 632001-Spotreba elektrickej energie 140 000 114 720 114 967 82,12% 100,22%

9.4.1 635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia8 000 8 000 8 020 100,25% 100,25%

9.1 04.5.1 Doprava 121 000 121 000 99 087 81,89% 81,89%

635006-Oprava, údržba MK, semaforov 120 000 120 000 98 382 81,99% 81,99%

642029-Príspevok na prepravné 1 000 1 000 705 70,50% 70,50%

455 731 441 654 433 508 95,12% 98,16%

91 092 84 163 73 478 80,66% 87,30%

10.1 05.6.0 Verejná zeleň  v tom: 91 092 84 163 73 478 80,66% 87,30%

611 - Mzdy 10 000 17 500 12 683 126,83% 72,47%

620 odvody 3 400 5 100 3 616 106,35% 70,90%

10.1 632002 - Vodné, stočné 472 472 168 35,59% 35,59%

10.1 633-Materiál a dodávky 17 430 5 161 4 673 26,81% 90,54%

633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, kríky6 000 2 626 2 168 36,13% 82,56%

633006/02-Odpadové nádoby 5 000 2 505 2 505 50,10%

633006/03-Kvetinové záhony 1 400 0 0,00%

633010 - Pracovné odevy 30 30 0,00% 0,00%

633004 - Velkokapacitné kontajnery 5 000 0 0,00%

635-Údržba, oprava v tom: 33 900 31 385 31 333 92,43% 99,83%

10.2 635006/01-Oprava lavičiek 5 000 5 100 5 077 101,54% 99,55%

10.3 635006/02-Oprava detských ihrísk 3 500 885 885 25,29% 100,00%

10.2 635006/03-Ošetrenie Pomlé - AREA 13 000 13 000 12 996 99,97% 99,97%

10.2 635006/04-Údr. Čilistovskej cesty 4 400 4 400 4 395 99,89% 99,89%

10.2 635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul8 000 8 000 7 980 99,75% 99,75%

10.1 637-Služby 25 890 24 545 21 005 81,13% 85,58%

10.5 637016-Príd.do SF 362 552 493 136,19% 89,31%

10.6 637011-Projektové práce 1 000 1 000 232 23,20% 23,20%

10.1 637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce 10 000 4 495 1 625 16,25% 36,15%

10.4 637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia 11 000 9 670 9 670 87,91% 100,00%

637004/03 - Mestské holuby - derat. 6 000 5 990 99,83%

10.4 637005 - Eutanázia psov 200 0 0,00%

10.5 637027-Odmeny na zákl. dohody o práce 1 828 1 828 2 615 143,05% 143,05%

10.4 637004/03-Riešenie psieho trusu 1 500 1 000 380 25,33% 38,00%

364 639 357 491 360 030 98,74% 100,71%

05.1.0 Odvoz odpadov 364 639 357 491 360 030 98,74% 100,71%

633006 - kúpa kontajnerov 12 000 11 700 97,50%

11.1.1 637004/01-Odvoz odp. AVE 100 000 95 000 100 108 100,11% 105,38%

11.1.1 637004/04-Odvoz odp. skládka 200 000 189 000 185 990 93,00% 98,41%

11.1.2 637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz VKK12 000 11 000 11 540 96,17% 104,91%

11.1.3 637003-Kampaň na podp.separ. 2 000 1 000 1 140 57,00% 114,00%

637027 - verejné obstarávanie -elektron. 0 

11.1.4 637004/03 - dažďová voda 30 000 27 570 27 631 92,10% 100,22%

11.1.1 637012 - Členský poplatok 6 639 6 513 6 513 98,10% 100,00%

11.2 637005 - Zberný dvor 14 000 15 408 15 408 110,06% 100,00%

11.1.1 637005/01 - Odvoz odp. - oplotenie cintorína 0 

111 470 101 908 105 830 94,94% 103,85%

12.1 1.3.3. Matrika 30 200 29 600 29 604 98,03% 100,01%

12.1.1 611 - Mzdy 21 000 21 000 20 584 98,02% 98,02%

621-Poistné spolu: 7 100 7 100 7 119 100,27% 100,27%

637016 - Prísp. do soc. fondu 400 400 334 83,50% 83,50%

633006 - Materiál -Matrika 1 700 1 100 1 567 92,18% 142,45%

12.2 01.1.2. Spoločný obecný úrad - odbor stavebný 77 000 68 026 71 666 93,07% 105,35%

611 - Mzdy 46 000 40 000 39 872 86,68% 99,68%

620-Odvody 16 500 13 700 14 174 85,90% 103,46%

633006 Materiál 13 000 13 000 16 581 127,55% 127,55%

635002 - Oprava rozmn.techniky 500 500 348 69,60% 69,60%

637016-Tvorba soc. Fondu 1 000 826 691 69,10% 83,66%

12.3 04.5.1 637004 - REGOB 4 270 4 282 4 560 106,79% 106,49%

BEŽNÉ VÝDAVKY 6 891 812 6 810 055 6 764 519 98,15% 99,33%

12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)

9. Komunikácie a doprava

10. Prostredie pre život

11. Odpadové hospodárstvo

Ochrana životného prostredia 10 + 11

10.1

8



P. Schválený rozp. Skutočnosť
Percento 

plnenia
Percento pln.

č. na rok 2011 k 31.12.2011 k pôvodnému k IV. zmene
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 01116/713002/01 1.2.3 IS + počítače 3 000 0 0,00%

2. 0820/721009 6.1  Investičné výdavky MsKS 40 000 30 000 29 999 75,00% 100,00%

3. 0310/714001 3.1 Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing 6 400 6 353 6 353 99,27% 100,00%

4. 0620/711001 8.4 Kúpa pozemkov 20 000 15 000 15 000 75,00% 100,00%

5. 716000 8.3 Projekt - športová hala 15 000 0 0,00%

6. 716000/01 8.3 Projektová príprava  ostatné 10 000 10 000 9 600 96,00% 96,00%

7. 716000/02 8.3 Projekt - kruhový objazd MsKS 6 600 6 600 100,00%

8. 716000/03 8.3 Projekt - spomalovače a odbočky I/63 5 000 4 920 98,40%

9. 716000/03 8.3 Projekt - chodník OMV - Mliečno 3 000 2 760 92,00%

716000/04 8.3 Projekt - rekonštrukcia Koruny 0 

10. 717001/13 9.2  Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, cesty 5 000 0 0,00%

11. 0620/717003/01 8.3 Dokončenie rozostavaných akcií 10 000 10 000 0,00% 0,00%

12. Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.486 300 436 582 434 695 89,39% 99,57%

3081 0320/717003 3.2.1 Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice486 300 436 582 434 695 89,39% 99,57%

13. 0510/717001/30 11.2 Rozšírenie zberného dvora 9 460 0 0,00%

14. 01116/713002 12.2 Výpočt.tech. - server 0 

15. 03.2.0 717003*41 3.2.1 Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice 177 000 87 000 87 580 49,48% 100,67%

16. 01116/717003 1.2.5 Rekonštrukcia adm. budovy 10 000 0 0,00%

17. 10202/717003 7.2 Zariadenie pre seniorov (DD) 2 413 2 413 100,00%

18. 05.6.0/713004 10.3 Detské ihriská - vybudovanie 13 000 11 060 11 060 85,08% 100,00%

19. 0310/713005 3.1 Mestský kamer. Systém 10 000 30 000 29 970 299,70% 99,90%

20. 3081 0320/714001 3.2.1 Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing 13 200 6 800 6 616 50,12% 97,29%

21. 0620/717001/1/2120 8.1.2 Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt 624 680 159 207 169 688 27,16% 106,58%

22. 0620/717001/1/2121 8.1.2 Náj. Byty - Kasárenská a IS 100 320 0 0,00%

23. 60150 0911/717003 4.2.1 Rekonštr. MŠ Poľovnícka - kotoľňa 21 000 20 898 99,51%

24. 0620/717003/09 8.2.1 Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa 0 

25. 0620/717001/46 9.2 Čilistov - Úzka 16 000 13 932 87,08%

26. 0620/717003/11 9.2 Rekonštr. Veternej ul. 400 000 0 0,00%

27. 0620/717001/47 9.2 Nová - chodník 42 460 42 456 99,99%

28. 0620/717003/17 8.3 Zmena ÚPD 0 

29. 0620/717001/48 11.1.1 Vybudovanie kont. Stanov, výbeh psov 10 000 8 539 7 820 78,20% 91,58%

30. 0620/717001/50 9.1 Krížna - komunikácia 0 

32. 06.2.0/717003 9.1 Cintorín - Mliečno 6 000 4 581 76,35%

33. 06.2.0/717003/19 9.2 Dunajská - odstavné plochy 17 979 17 979 100,00%

34. 06.2.0/717001/50 9.2 Asfaltovanie Trhovej ul. 25 000 0 0,00%

35. 06.2.0/717001/51 9.2 Chodník na Agátovom rade 18 000 0 0,00%

36. 09.1.2./718004 4.1.1. Výmena kotla ZŠ slov. 14 244 14 244 100,00%

Spolu KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2 006 360 945 237 939 164 46,81% 99,36%

36. 01116/821002/19 8.1.3  Splátka úver - náj. byty 19 b.j. 5 400 5 400 5 233 96,91% 96,91%

37. 01116/821002/121 8.1.3 Splátka úveru - 12bj - OTP 2 224 2 224 2 205 99,15% 99,15%

38. 01116/821002/12 8.1.3 Splátka úveru - 12bj - ŠFRB 8 200 8 200 8 135 99,21% 99,21%

39. 01116/821002/342 8.1.3 Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba 2 700 27 000 27 101 1003,74% 100,37%

40. 01116/821002/341 8.1.3 Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba 24 000 24 000 23 995 99,98% 99,98%

41. 01116/821002/3422 8.1.3 Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba 7 460 7 460 7 452 99,89% 99,89%

42. 01116/821002/2180 8.1.3 Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB 1 000 11 400 9 400 940,00% 82,46%

43. 01116/821002/082 2.2.2 Splátka úveru - Pomlé 315 000 315 000 315 000 100,00% 100,00%

Spolu 8.1.3 Finančné operácie 365 984 400 684 398 521 108,89% 99,46%

Vyhodnotenie rozpočtu

kapitálových výdavkov

tab. č. 3                 v celých eurách

IV zmenaKapitálové výdavkyPol.
Stredis

ko
Program

9



Schválený rozp. Skutočnosť Percento plnenia Percento pln.

"   

+    

-   

"

na rok 2011 k 31.12.2011
k pôvodnému 

rozp.
k IV. zmene

k 

I

BEŽNÉ PRÍJMY : 6 891 812            7 016 879         6 991 975         101,45% 99,65%

BEŽNÉ VÝDAVKY 6 891 812            6 810 055         6 764 519         98,15% 99,33%

HV - bežný rozpočet -                        206 824            227 456            3,30% 0,31%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY : 1 738 716              830 322             821 461             47,25% 98,93%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2 006 360              945 237             939 164             46,81% 99,36%

HV - kapitálový rozpočet 267 644 -                114 915 -            117 703 -            0,44% -0,42%

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 267 644 -                      

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM 633 628                 308 775             317 467             50,10% 102,81%

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ 365 984                 400 684             398 521             108,89% 99,46%

FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL 267 644                 91 909 -              81 054 -              -58,79% 3,35%

SPOLU PRÍJMY : 9 264 156        8 155 976     8 130 903     87,77% 99,69%

SPOLU VÝDAVKY 9 264 156        8 155 976     8 102 204     87,46% 99,34%

HV Spolu -                    -                 28 699          

Ukazovateľ IV zmena

Rekapitulácia  rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách
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Schválený rozp. Skutočnosť Percento plnenia Percento pln.

"   

+    

-   

"

na rok 2011 k 31.12.2011
k pôvodnému 

rozp.
k IV. zmene

k 

I

BEŽNÉ PRÍJMY : 6 891 812            7 016 879         6 991 975         101,45% 99,65%

BEŽNÉ VÝDAVKY 6 891 812            6 810 055         6 764 519         98,15% 99,33%

HV - bežný rozpočet -                        206 824            227 456            3,30% 0,31%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY : 1 738 716              830 322             821 461             47,25% 98,93%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2 006 360              945 237             939 164             46,81% 99,36%

HV - kapitálový rozpočet 267 644 -                114 915 -            117 703 -            0,44% -0,42%

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 267 644 -                      

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM 633 628                 308 775             317 467             50,10% 102,81%

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ 365 984                 400 684             398 521             108,89% 99,46%

FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL 267 644                 91 909 -              81 054 -              -58,79% 3,35%

SPOLU PRÍJMY : 9 264 156        8 155 976     8 130 903     87,77% 99,69%

SPOLU VÝDAVKY 9 264 156        8 155 976     8 102 204     87,46% 99,34%

HV Spolu -                    -                 28 699          

Ukazovateľ IV zmena

Rekapitulácia  rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách
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zs 1.1.2011 vlastné odvod príjmov od mesta 610 620 630*mimor. 648 700

ZŠ Kláštorná 16 282,32 16 279,00 1 154 948,40 -2,00 1 154 953,72 682 920,00 239 479,00 181 713,32 50 841,40

ZŠ Rybárska 10 242,96 10 240,00 745 667,60 197,66 745 472,90 441 278,00 155 697,00 120 168,30 28 329,60

ZUŠ Parková 41 292,11 41 276,11 336 873,00 62,98 336 826,02 209 715,11 72 956,48 53 945,20 209,23

Knižnica Zs.Z. 4 594,14 70 792,00 52,20 75 333,94 969,53 342,95 8 721,46 65 300,00

MsKS 93 438,48 147 470,26 0,00 240 908,74 71 265,82 24 089,08 115 554,58 29 999,26

Zariadenie pre 

seniorov (DD)
73 081,88 73 046,00 240 035,15 72,63 239 998,40 109 550,00 39 090,00 86 574,14 2 371,11 2 413,15

Spolu 0 238 931,89 140 841,11 2 695 786,41 383,47 2 793 493,72 1 515 698,46 531 654,51 566 677,00 147 051,34 32 412,41

383,47Spolu na účte u RO

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 31. 12. 2011

v eurách Príloha č.2

Názov zariad.
Príjmy na účte

Rozdiel na účte Spolu Výdavky
Výdavy



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/  Výsledok inventarizácie hospodárskych prostriedkov, pohľadávok, 

záväzkov a majetku mesta za rok 2011 
 

 

 

 

 

V zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príkazu 

primátora mesta č.04/2011 zo dňa 01.12.2011 sa vykonala inventarizácia majetku, 

záväzku a vlastného  imania mesta. 

 

 

 

 

Výkaz majetku mesta Šamorín, ktorý obsahuje zmeny 

v priebehu roka je v tabuľkovej prílohe. 
 

 

 

Hospodárska kríza sa odzrkadlila aj na majetku mesta za rok 2011. Tento rok bol skúpy 

v prírastkoch ako i v úbytkoch. Vykonali sa len najpotrebnejšie havarijne stavy. 

 

 

V budovách a v stavbách nastali tieto zmeny: 

Zvyšovanie nastalo len u potrebných  havarijných prípadoch 

- odstavné plochy na Dunajskej ul. 

- chodníky v cintoríne Mliečno 

- oplotenie pre výbeh psov na Mestskom majeri a na Dunajskej ulici 

- rekonštrukcie chodníkov na Úzkej v Čilistove a na Novej ul. 

- priestorové kamery boli namontované na ďalších potrebných miestach 

- veľká rekonštrukcia plynovej kotolne v materskej škôlke na Poľovníckej ul. 

 

Znižovanie majetku v budovách bol len v jednej sume .Vyradili sme detské ihrisko na 

Gazdovskom rade, ktoré nevyhovelo a bolo životu nebezpečné. 

 

Účet  022 stroje a prístroje má prírastok a úbytok. Pričinil sa o to MPBH. V Kotolni 2 

boli namontované nové prietokomery, merače tepla, expanzné zariadenia v K4, v K1. 

Úbytok veľký nastal znovu v spomínaných kotolniach, kde staré veci boli vymenené za 

nové efektívnejšie. 



 

Účet 029 bol len prírastkový.  Boli vybudované  nové odstavné plochy a nové ihrisko na 

Gazdovskom rade . 

 

 

 

 

 

 

 

 Účet 031 pozemky  

- prírastky boli zaznamenané v dôsledku majetko – právneho usporiadania a  

kúpou nehnuteľnosti v celkovej hodnote 48 524,28€ 

- v úbytkoch zaznamenávame odpredaj a usporiadanie nehnuteľnosti v celkovej 

hodnote  7 333,22€ 

 V ostatných  položkách, ako na účte 013,  019,025,028 neboli žiadne zmeny. 

 

  

 

 

 

Okrem uvedeného stavu majetku mesta Šamorín k 31.12.2011 pre informáciu uvádzame 

aj stavy majetku , príspevkových a rozpočtových organizácii v správe mesta Šamorín 

ktorý, predstavuje tieto údaje: 

 

 

Mestu  Šamorín odovzdali inventúru tieto organizácie 

 

 

ZŠ M. Korvina s vyučovacím jazykom maďarským  

 

Budovy                  1 625 054,99€ 

Stroje                          24 727,87€ 

DKP                          112 895,78€ 

Učebné pomôcky        37 252,39€ 

SPOLU:                  1 799 931,03€ 

 

 

 

 ZŠ M. Bela s vyučovacím jazykom slovenským 

 

Budovy                  1778 131,65€ 

Stroje                        49 834,85€            

DKP                       186 352,01€ 

Učebné pomôcky            49,66€ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPOLU                   2 014 368,17€ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            

ZUŠ Štefana Németha - Šamorínskeho            

 

Budovy                    234 515,70€ 

Stroje                         29 312,72€ 

DKP                           53 436,57€ 

SPOLU                    317 264,99€ 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie pre seniorov 

 

Budovy                        2 413€ 

Stroje                         50 597€ 

DKP                             2 237,40€ 

SPOLU                      55 247,40€ 

                   

 

 

Mestské kultúrne stredisko – Šamorín 

 

 

Budovy                        821 127,67€ 

Stroje                             44 688,70€ 

Softwer                           1 540,40€ 

DKP                               82 262,25€ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPOLU:                    949 619,02€ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



Výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2011 - doplňujúce informácie k súvahe

Pohyb obstarávacích cien, oprávok a zostatkových cien podľa jednotlivých položiek súvahy

+ Prírastky

- Úbytky

115 454,40 

-3 595,80 

95 930,58 

-60 305,83 

15 341,54 

48 524,28 

-7 333,22 

1 126 122,86 

-272 945,36 

-3 322,71 

1 516 828,06 

-351 098,72 

019 ost. NEHM.maj. 7 943,60 7 943,60 4 467,62 1 986,00 

29 820,05 12 767,62 42 587,67 

630,68 188 834,37 188 834,37 

21 958,18 0,00 Umelecké diela 21 958,18 

025 Pestovat. celky 189 465,05 189 465,05 

3 322,71 

7 980,00 

129 898,88 

031 Pozemky 3 562 652,26 3 603 843,32 

032

1 721 597,32 84 790,17 

630,68 

12 355,00 11 633,77 

3 603 843,32 

21 958,18 

19 944 220,76 

21 958,18 

2 303 518,76 

0,00 

7 980,00 

0,00 

Zost.cena k 1.1

12 238 695,14 

686 898,44 

45 821,14 

12 767,62 

0,00 

3 562 652,26 

40 488,56 

129 898,88 0,00 

2 303 518,76 

9 517 568,92 977 227,64 Spolu za neobežný maj.: 29 461 789,68 30 515 660,42 10 491 473,85 

0,00 

20 024 186,57 

0,00 

0,00 

0,00 

069 Fin.maj.MPBH s.r.o. 129 898,88 129 898,88 

069

063 Cenné papiere 7 980,00 7 980,00 

Fin.maj.Pro Urbe 3 322,71 0,00 

0,00 305 717,24 

0,00 6 970,72 6 970,72 

069 Fin.maj.Zsl.vod.spol. 2 303 518,76 2 303 518,76 

305 717,24 

061 Podiel. AREA 6 970,72 6 970,72 

069 Fin.maj.AREA 305 717,24 305 717,24 

061 Podiel.MPBH s.r.o. 33 193,92 33 193,92 0,00 33 193,92 33 193,92 

042
Nedokončené 

investície
355 349,55 1 208 527,05 0,00 1 208 527,05 355 349,55 

43 475,10 

29 664,96 028 Ostatný DDHM 29 664,96 29 664,96 29 664,96 0,00 

145 801,83 24 822,34 124 803,03 20 998,80 

029 Ostatný DHM 52 122,33 67 463,87 23 988,77 

021 Budovy - stavby

023 Dopravné 170 624,17 170 624,17 

Oprávky k 31.12. Zost.cena k 31.12.11

022 Stroje 2 408 495,76 2 444 120,51 1 806 387,49 637 733,02 

Oprávky k 1.1. Odpisy za rok

013 Software 42 587,67 42 587,67 

Účet Názov účtu Začiatočný stav k 1.1.2011  Obst.c.k 31.12.11

0,00 

19 830 323,92 19 942 182,52 8 435 958,83 11 506 223,69 

6 453,62 3 475,98 1 489,98 

7 591 628,78 844 330,05 



 

Výročná správa za rok 2011 
 

 

1. Úvod 

 

Mesto Šamorín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 

Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a potreby jej obyvateľov. 

 

Identifikačné údaje: 

 

Názov:  Mesto Šamorín 

Sídlo-adresa: Mestský úrad, Hlavná ul. 37, 931 01  Šamorín 

IČO:  00305723 

DIČ:  2020370121 

Právna forma: právnická osoba 

 

 

Mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. 

 

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

Bratislavy. Sídlo – adresa – účtovnej jednotky: Hlavná ul. 37, 931 01  Šamorín. K 31. 12. 2010 

mesto malo 12 961 obyvateľov a k 31. 12. 2011 sa počet obyvateľov zvýšilo na 13 063 

obyvateľov. 

 

Ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v r. 2011 sme pokračovali s rekonštrukciou dôležitých 

objektov mesta, výstavbou nájomných bytov, odstavných plôch, opravou komunikácií 

a chodníkov. Na financovanie týchto akcií sme použili vlastné zdroje, ale mesto získalo 

prostriedky aj z európskych fondov či z iných dotačných politík. V rámci dobrej spolupráce 

s Ministerstvom školstva SR a VÚC Trnava sme získali prostriedky na odstránenie havarijného 

stavu v MŠ a ZŠ. 

V roku 2011 sme pokračovali v modernizácii softwaru a hardwaru, ktorý používame u SOÚ 

a k rozšíreniu kamerového systému. 

Viac ako investičné aktivity nás teší skutočnosť, že v našom meste sa zachováva dobrá 

úroveň medziľudských vzťahov, k čomu prispievajú neziskové organizácie a cirkvi, ktoré v meste 

sú. Rovnako nás teší aj nárast športových aktivít – vynikajúce športové výsledky - a v tomto 

smere aj zvýšenie významu nášho mesta. Okrem dôležitých futbalových a basketbalových 

podujatí dejiskom medzinárodných stretnutí sú súťaže usporiadané športovými klubmi šermiarov, 

zápasníckeho klubu a vodných športov. 

Pozitívne možno hodnotiť oblasť kultúry, v ktorej sa popri MsKS, MsK Zs.Z. a ZUŠ aj 

v tomto roku prezentovali aj iné subjekty. 

Možno konštatovať, že v uplynulom roku bola dobrá spolupráca s riadenými organizáciami 

a inštitúciami, v ktorom smere mienime pokračovať aj v budúcnosti. 

 

 

 

 



2. Ekonomické výsledky 

 

2.1 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov 

 

Rozpočet mesta je ekonomickým nástrojom a je zostavený v súlade so schváleným Programom 

rozvoja mesta na príslušné obdobie. 

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2011 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 18.1.2011 

uznesením č. 2/2011 bod. IV. ako vyrovnaný, v celkovej výške 9.264.156,-€. V priebehu roka 

bol upravený štyrmi zmenami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ (II. a III. znenia), alebo 

boli schválené primátorom mesta (I. a IV.) v jeho kompetencii, v súlade s pravidlami 

rozpočtového hospodárenia. Upravený rozpočet mesta Šamorín na r. 2011 po zapracovaní 

všetkých zmien bol vyrovnaný v celkovej výške 8.155.976,- €. Zmenami rozpočtu sa riešili 

aktuálne potreby mesta vyplývajúce z jeho kompetencii a úloh. Rozpočet bol ovplyvnený 

aj zmenami týkajúcimi sa účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ 

a zmenami vo vývoji dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je mestu poskytnutá vo forme 

podielových daní. Nasledujúci graf znázorňuje vývoj podielových daní od roku 2007. 

 

 

ročná výška podielu

0,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

2 000 000,00 €

2 500 000,00 €

3 000 000,00 €

3 500 000,00 €

4 000 000,00 €

ročná výška podielu

ročná výška podielu 2 756 843,33 € 3 303 623,57 € 3 337 890,86 € 2 703 056,16 € 3 036 692,50 €

2007 2008 2009 2010 2011

rok

 
 

Z hore uvedeného grafu vyplýva, že najväčší pokles podielových daní bol v  roku 2010, aj 

oproti miernemu zvýšeniu v roku 2011 sme nedosiahli výšku úrovne podielových daní v rokoch 

2008 a 2009. 

V roku 2011 bolo celkové hospodárenie mesta ovplyvnené poklesom ekonomiky v 

celoštátnom meradle, čo sa v rozpočte mesta prejavilo predovšetkým so zmenou príjmov z 

podielových daní. Po zasadnutí Daňového výboru koncom mesiaca jún bola Inštitútom finančnej 

politiky MF SR zverejnená aktualizovaná prognóza výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre r. 

2011. 

Plnením BP na 99,65% a čerpaním BV na 99,33% bol dosiahnutý prebytok BR vo výške 

227.456,- €.  



Z prebytku bežného rozpočtu boli financované schodky kapitálového rozpočtu a finančných 

operácií. 

 

 

 

BBEE ŽŽNN ÝÝ   AA   KK AAPP IITTÁÁ LL OO VV ÝÝ   RR OO ZZ PP OO ČČ EE TT   

ukazovateľ schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

- bežné príjmy 6 891 812 7 016 879 6 991 976 

- kapitálové príjmy 1 738 716 830 322 821 461 

PRÍJMY SPOLU 8 630 528 7 847 201 7 813 437 

- bežné výdavky 6 891 812 6 810 055 6 764 518 

- kapitálové výdavky 2 006 360 945 237 939 165 

VÝDAVKY SPOLU 8 898 172 7 755 292 7 703 683 

-schodok +prebytok -267 644 +91 909 +109 754 

 

 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

- príjmové 633 628 308 775 317 467 

- výdavkové 365 984 400 684 398 521 

-schodok +prebytok +267 644 -91 909 81 054 

 

 

CELKOVÝ  ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 

- príjmové 9 264 156 8 155 976 8 130 903 

- výdavkové 9 264 156 8 155 976 8 102 204 

výsledok   28 699 

 

 

Kapitálové príjmy boli splnené na 98,93 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 99,36 %, 

čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške  117 703 €. Nižšie plnenie kapitálových 

príjmov vyplýva z nenaplnenia rozpočtovaných príjmov. 

 

Na úhradu kapitálových výdavkov a výdavkov FO boli použité zdroje nasledovne: 

 - štátna dotácia  33 244,- € 

 - združené prostriedky  15 710,- € 

 - odpredaj pozemkov 58 139,- € 

 - európske granty 714 368,- € 

 - prevody z vl. peň. fondov 148 575,- € 

 - prevody z FRB 10 200,- € 

 - úver ŠFRB 158 692,- € 

 Čerpanie BV predstavuje 6 764 519,- €, kapitálových výdavkov a finančných operácií 

spolu 1 337 685,- €. Výsledok rozpočtového hospodárenia činí 28 699,- €. 

 

 

2.2. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia  

 
Celkové náklady mesta dosiahli výšku 6 325 014 €. Štruktúra nákladov je uvedená v tab. 

č. 1. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich celkovému zníženiu o 116 228 €. Všetky 

dávky sú zúčtované v súlade s postupmi na príslušnom účte v skupine ostatných nákladov. 

Zvýšené sú náklady na odpisy z dôvodu vyššieho zhodnotenia majetku. Rezervy a opravné 

položky boli tvorené k pohľadávkam, kde hrozí riziko ich vymoženia. 



 

 

 

   

 

   Štruktúra nákladov                                              tab. č.1                             v € 

Náklady r. 2010 r. 2011 rozdiel 

spotrebované nákupy (materiál, 
energie) 

539 378 592 221 +52 843 

služby (opravy, cestovné, 
reprezentačné, ostatné) 

1 499 943 1 373 378 -126 565 

osobné náklady (mzdy, odvody) 1 916 968 1 891 782 -25 186 

dane a poplatky 291 399 +108 

ostatné náklady 124 290 90 733 -33 557 

odpisy 1 200 923 1 226 431 +25 508 

finančné náklady (úroky, ostatné 55 682 61 035 +5 353 

Mimoriadne náklady 32  -32 

náklady na transfery (transfery 
zo ŠR, iných subjektov) 

1 103 735 1 089 035 -14 700 

SPOLU 6 441 242 6 325 014 -116 228 

 

 

 
Výnosy r. 2011 boli zúčtované v celkovej výške 5 784 464 €. Štruktúra výnosov je 

uvedená v tab. č. 2. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich poklesu o 27 721 €. 

Výrazný podiel na tomto znížení výnosov mal odpredaj nehnuteľností u ktorých plnenie bolo 

nižšie ako v r. 2010. Pokles finančných výnosov súvisí s poklesom úrokových sadzieb v 

bankovom sektore. 

 

 

 

Štruktúra výnosov                                                                tab.č. 2               v € 

Výnosy  r. 2010  r. 2011  rozdiel  

tržby za vlastné výkony a tovar (služby)  312 048 311 784 -264 

daňové výnosy (podielové dane, 
ostatné daň. príjmy)  

3 919 416 4 329 013 +409 597 

ostatné výnosy (z predaja majetku, 
materiálu, pokuty...)  

697 357 302 709 -394 648 

rezervy a opravné položky 
(rozpustenie)  

117 718 120 125 2 407 

finančné výnosy (úroky)  10 021 3 709 -6 312 

Mimoriadne a ost. výnosy 14 095 25 382 +11 287 

výnosy z transferov (transfery zo ŠR a 
iných subjektov)  

741 530 691 742 -49 788 

SPOLU  5 812 185 5 784 464 -27 721 

 

 



Výsledok hospodárenia vo výške -569 302 € je k 1.1.2012 zúčtovaný na účte 431 - 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorý bude preúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s platnými postupmi účtovania.  

 

 

Výsledok hospodárenia        tab.č. 3        v € 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT r. 2010 r. 2011 rozdiel 

Účtovná trieda 5 celkom  6 441 242 6 325 014 -116 228 

Účtovná trieda 6 celkom  5 812 185 5 784 464 -27 721 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  -629 057 -540 550 88 507 

Splatná daň z príjmov (daň zrážkou)  20 951 28 752 7 801 

Výsledok hospodárenia po zdanení  -650 008 -569 302 -80 706 

 

 

 

3. Majetok  
 

Mesto vykazuje k 31.12.2011 majetok vo výške 21 834 725 €. Oproti r. 2010 došlo k jeho 

zníženiu o 244 187 €, hlavne z dôvodu zníženia stavu finančných účtov.  

Štruktúra majetku je uvedená v tab. č. 4. Pohľadávky mesta sa zvýšili o 36 890 €. K 

pohľadávkam po lehote splatnosti sú v zmysle platných predpisov vytvorené opravné položky. 

 
Štruktúra majetku  
Tab. č. 4  v € 

druh majetku r. 2010 r. 2011 rozdiel 

dlhodobý nehmotný  16 243 1 490 -14 753 

dlhodobý hmotný  17 140 698 17 235 417 +94 719 

dlhodobý finančný  2 787 280 2 787 280 0 

neobežný majetok spolu  19 944 221 20 024 187 +79 966 

zásoby  436 568 +132 

zúčtovanie medzi subjektami VS  561 639 535 754 -25 885 

pohľadávky  783 968 820 858 +36 890 

finančný majetok  782 154 449 278 -332 876 

obežný majetok spolu  2 128 197 1 806 458 -321 739 

náklady budúcich období  6 494 4 080 -2 414 

SPOLU  22 078 912 21 834 725 -244 187 

 

 

4. Vlastné imanie a záväzky  

 
Vlastné imanie mesta predstavuje výšku 16 284 333 € a je tvorené výsledkom 

hospodárenia minulých rokov. Za r. 2011 bol dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške – 

mínus 569302 €, ktorý bude v zmysle platných postupov zúčtovaný na účet Nevysporiadaného 

výsledku hospodárenia. Zníženie vlastného imania je ovplyvnené vzniknutým mínusovým 

výsledkom hospodárenia, ktorý bol spôsobený najmä poklesom výnosov z podielových daní.  

Záväzky vo výške 2 906 422 € sú tvorené rezervami vo výške 100 659 € a to: vytvorené 

rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov s odvodmi spolu vo výške 89 833 €, na ročnú 



účtovnú závierku a na odmeny členom MsZ za rok 2011. Zúčtovanie transferov medzi subjektmi 

verejnej správy predstavujú finančné prostriedky nevyčerpané v r. 2011 vo výške 166 €, ktorých 

použitie prechádza do r. 2012.   Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z poskytnutých úverov zo 

ŠFRB. Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom, voči 

daňovému úradu (finančnej správe) ďalej záväzky voči zamestnancom, voči orgánom sociálneho 

a zdravotného poistenia a voči obyvateľom z titulu preplatkov daní a poplatkov.  

Bankové úvery sú samostatným druhom záväzkov vyplývajúcich z dofinancovania 

nájomných bytov a ich zostatok je vo výške 219 772 €. Súčasťou vlastného imania a záväzkov sú 

aj účty časového rozlíšenia, kde v rámci výnosov budúcich období (účet 384) je účtované o 

majetku nadobudnutom z cudzích zdrojov (z NFP), ktorý je znižovaný postupne o výšku odpisov 

prislúchajúcich k tomuto majetku v súlade s postupmi účtovania. Zostatok bol v roku 2011 

v účtovníctve upravený na základe evidencie majetku, preto že v evidencii majetku boli evidované 

z cudzích zdrojov také majetkové karty, ktoré v účtovníctve  zatiaľ boli účtované, ako z vlastných 

zdrojov v celkovej hodnote 723 930 €. Je to jeden z dôvodov na významné zvýšenie výnosov 

budúcich období. Ďalší dôvod zvýšenia výnosov budúcich období sú prijaté dotácie na kapitálové 

výdavky a to na rekonštrukciu amfiteátra Pomlé (uznanie v poslednom vyúčtovaní), a na 

prestavbu a prístavbu hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice. 

 

 

Štruktúra pasív                                                                                     tab.č.4                      v  € 

vlastné imanie a záväzky  r. 2010 r. 2011 rozdiel 

vlastné imanie  17 577 566 16 284 333 -1 293 233 

v tom: nevysporiadaný výsledok           
minulých rokov  

18 227 574     16 853 635      -1 373 939 

 výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie  

    -650 008         -569 302          +80 706 

záväzky  3 158 498 2 906 423 -252 075 

v tom: rezervy     120 125          100 659   -19 466 

  zúčtovanie medzi subj.verej.správy     258 964 117 247 -141 717 

  dlhodobé záväzky  1 898 306        1 901 803    +3 497 

  krátkodobé záväzky  327 017 557 285 +230 268 

  bankové úvery  554 086 229 429  -324 657 

výnosy budúcich období  1 342 848 2 643 969 +1 301 121 

SPOLU  22 078 912 21 834 725    -244 187 
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A város 2011-es évi költségvetését Somorja Városi Önkormányzatának plenáris ülése 2010. január 18-án 

hagyta jóvá  

9.264.156.- € 

összegben.                    

 

  

 Ebből:  

- a szokásos bevételek összege 6.891.812.- €  

    a szokásos kiadások összege 6.891.812.- € 

- a beruházásból származó bevételek nagysága 1.738.716.- €  

    a beruházásra fordított kiadások nagysága 2.006.360.- €. 

- a pénzügyi operációkból származó bevételek összege 633.628.- € 

  a pénzügyi operációk kiadásainak összege 365.984.- €. 

 

 

Az önkormányzatokról szóló 369/1990-es sz. törvény 11. paragrafusa 4. bekezdésének b) pontja, valamint 

Somorja Városi Önkormányzatának a 2007. október 25-én elfogadott 7/2007/VIII.  sz. határozata értelmében 

a város polgármesterének a 2011. március 31-én kiadott utasításával összhangban (a Kaszárnya utcai 

bérlakások építése miatt) elvégeztük Somorja Város 2011. évi költségvetésének I. módosítását. Eszerint a 

város költségvetésének összege 

 

9.271.156.- €. 

 

A város eredeti költségvetésének a jóváhagyásától a város gazdasági életében különféle változások 

történtek, amelyek miatt a város kénytelen az önkormányzat elé terjeszteni Somorja Város 2011-es évi 

költségverésének II. módosítását. Eszerint a város költségvetésének összege 

 

9.209.555.- €. 

 

Ebből:  

- a szokásos bevételek összege 7.113.350.- €  

    a szokásos kiadások összege 7.024.206.- € 

- a beruházásból származó bevételek nagysága 1.404.241.- €  

    a beruházásra fordított kiadások nagysága 1.788.060.- €. 

- a pénzügyi operációkból származó bevételek összege 691.959.- € 

  a pénzügyi operációk kiadásainak összege 397.284.- €. 
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Somorja Városi Önkormányzata a 8/2001-es sz. határozatának VI. pontjában jóváhagyta Somorja Város 

2011-es évi költségvetésének III- módosítását, amely után a város költségvetése a következőképpen alakult:  

 

A város költségvetésének összege 

 

7.985.4247.- €, 

 

tehát a költségvetés összege az előző módosításhoz képest 1.224.126.- euróval csökkent.   

 

Ebből:  

- a szokásos bevételek összege 6.980.664.- €  

    a szokásos kiadások összege 6.802.271.- € 

- a beruházásból származó bevételek nagysága 695.985.- €  

    a beruházásra fordított kiadások nagysága 782.469.- €. 

- a pénzügyi operációkból származó bevételek összege 308.775.- € 

  a pénzügyi operációk kiadásainak összege 400.684.- €. 

 

Somorja Város polgármesterének a 2011. december 12-én kiadott 8/2011-es sz. utasítása alapján sor került 

a város költségvetésének IV. módosítására is. A IV. módosítás után a város költségvetése az alábbiakra 

módosult: 

 

A város költségvetésének összege 

 

8.155.976.- €. 

 

Ebből:  

- a szokásos bevételek összege 7.016.879.- €  

    a szokásos kiadások összege 6.810.055.- € 

- a beruházásból származó bevételek nagysága 830.322.- €  

    a beruházásra fordított kiadások nagysága 945.237.- €. 

- a pénzügyi operációkból származó bevételek összege 308.775.- € 

  a pénzügyi operációk kiadásainak összege 400.684.- €. 

 

A város polgármestere a költségvetés IV. módosításáról Somorja Városi Önkormányzatát a 2011. 

december 15-én megtartott ülésen tájékoztatta (a 10/2011-es sz. határozat XVI. pontja). 
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Somorja Város 2011-es évi költségvetésének teljesítése (2011. december 31-ig) a következő: 

 

 

A/ Bevételek    

 

Az 1-esz számú táblázat adataiból kitűnik, hogy a költségvetés teljesítésében a bevételi tervet 99,69%-ra 

(az eredeti költségvetési terv szerint 87,77%-ra) teljesítettük. Ezen belül a szokásos bevételek teljesítése 

99,65% (az eredeti költségvetési tervhez viszonyítva 101,475%), a beruházásokból származó bevételek 

tervének a teljesítése 98,93% (az eredeti költségvetési tervhez viszonyítva 47,25%). A pénzügyi 

operációkból származói bevételek tervének teljesítése 102,81% (az eredeti költségvetési tervhez viszonyítva 

50,10%).  

Ha ezeket az eredményeket összehasonlítjuk a 2010-es évben elért eredményekkel, megállapíthatjuk, hogy 

2011-ben a területi önkormányzatok adóiból származó bevételeink 333.637.- euróval haladták meg a 2010-

ben elért eredményeinket. A két év indexe 1,12.  

Az ingatlanadókból a bevételeink összege 591.862.- eurót tesz ki, ami az eredeti költségvetés 98,64%-a, 

ill. a költségvetés IV. módosításához képest 100,91 %. A két év indexe 1,004. 

Az egyéb helyi adókból származó bevételek tervének a teljesítése kedvezőnek mondható. Kisebb 

lemaradás a nyereséget nem biztosító játékautomaták után befizetett adók összegében, valamint az éjszakai 

szállások (eltöltött éjszakák) után fizetett adók összegében tapasztalható. Hasonlóan kedvező a helyzet a nem 

adókból származó bevételek területén is. A közigazgatási illetékek bevételének eredeti tervét 102,76%-ra, 

módosított tervét 99,11%-ra teljesítettük. Ezzel a 2010-es évben bevett összeget 2.116.- euróval léptük túl.  

A legnagyobb hiány a nyereményt nem biztosító játékautomaták, illetve a fogadóirodák bevételei után 

befizetett adók összegében tapasztalható, mivel a játékautomaták száma az előző évhez képest lényegesen 

csökkent.  

A közterület használatáért fizetendő illetékek esetében a szakosztály a vonatkozó törvények nyújtotta 

lehetőségek kihasználásának köszönhetően ezen a téren nem mutat ki hiányt. Mi több, a 2011-ben tervezett 

bevételt 10,35%-kal túlléptük. Ezt az eredményt nagy mértékben befolyásolta a tavaszi, illetve a karácsonyi 

vásárokon részt vevők árusok száma, hiszen minél több árus számára biztosítjuk az áruk eladásának 

lehetőségét, annál nagyobb összeg folyik be a város pénztárába.  

Az egyes átruházott hatáskörök területén végzett tevékenységünk kiadásainak a biztosítására a 

decentralizációs támogatást a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma, a Nagyszombati Kerületi 

Tanügyi Hivatal, a Nagyszombati Kerületi Építészeti Hivatal, valamint a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal, 

illetve a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma díjszabása szerint kapjuk meg. 

A Korona épületének a helyreállítására igényelt 49.000.- € pénzügyi támogatás helyett a Szlovák 

Köztársaság Kulturális Minisztériumától csak 25.000.- eurót kaptunk. 2011. október 28-án volt a Magyar 

Köztársaság – Szlovák Köztársaság közti határon túli együttműködés felhívása alapján a „Kulturális felújítás 

a Duna két partján a hagyományok szempontjából” címen kidolgozott projekt leadásának a határideje, 

amelyben a város az épület részleges felújítására az uniós alapokból térítésmentes pénzeszközöket igényelt. 

Az átlagosnál nagyobb mértékben megrövidítették a Pomlé Fesztiválra igényelt támogatás összegét is.  Ezt a 

rendezvényt a városon kívül a város vállalkozói is anyagilag támogatták.  
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A beruházásokból származó bevételeink terén a tervezett bevételek teljesítését a városi ingatlanok 

eladásából biztosítjuk. A telkek eladása terén nem teljesítjük a költségvetésben meghatározott tervet, mivel 

nagyon alacsony az érdeklődés a királyfiai építkezési telkek iránt. A pénzügyi osztály lépéseket tett a helyzet 

javítása érdekében: hatékonyabb reklámot és nagy méretű hirdetőtáblákat (billboard) helyezett ki, ám ez se 

hozta meg a várt eredményt. A Királyfián levő építkezési telkek tulajdonosai átutalták a közművesítés 

kialakítására összevont pénzeszközöket.  

A Kaszárnya utcai bérlakások megépítésével kapcsolatban a minisztériummal, valamint az Állami 

Lakásfejlesztési Alappal aláírtuk a pénzügyi támogatásról, illetve a hitel felvételéről szóló szerződéseket. A 

kivitelező cég júliusban megkezdte a munkálatokat. Saját pénzforrásaink kimerítése után felhasználjuk a 

támogatás összegét is.  

Somorja Város területén a kamerarendszer kiépítésére 20.000.- € támogatást kaptunk. A kamerarendszert a 

pozsonyi székhelyű ORGA-TRADE a. s. szállította. A munkálatokat a polgármester helyettese a városi 

rendőrség parancsnokával együttműködve felügyelte.   

A beruházásokból tervezett bevételek terén 7.000.- eurós tartozást tartunk nyilván. Molnár Róbert, 

lakhelye Szemet, nem teljesítette a közművesítés céljából összevont pénzeszközök részletének a 

megtérítését. Jelenleg ennek az adósságnak a behajtása ügyvédi irodán keresztül történik.   

Az uniós támogatás alapján kidolgozott projektekre megkaptuk a Hainburg – Somorja 2012-es nevű 

projekt támogatását, továbbá a somorjai tűzoltóállomás és tűzoltószertár felújítására átutalt összegeket is.  

A pénzügyi operáció tételben könyveltük el a pénzügyi alapok – a lakásfejlesztési alap és a költségvetési 

szervezetek 2010-ben elért gazdasági eredményei alapján eszközölt átutalásokat, valamint a Kaszárnya 

utcában épülő bérlakásokra felvett hitelt is.   

  

 

 

B/ Kiadások   

 

A 2-es számú táblázat adatai részletesen elemzik a 2011-es év költségvetésben a kiadásokat.  

 

 1. számú program – Tervezés, menedzsment és ellenőrzés  

 

A Városi Önkormányzat kiadásai (01.3.1-es csoport) keretén belül a bérösszegek nagyságának 

megfelelően befizettük a törvény által előírt átutalásokat, a biztosításokat és az átutalásokat az egyes 

alapokba. Fogyóeszközöket vettünk és megvásároltuk a városi szervek üléseire szükséges eszközöket 

is. Megtérítettük a szolgálati gépjárművek kötelező karbantartásának a költségeit, ugyanúgy az 

üzemanyagköltségeket is. Kifizettük a plénum reprezentációs költségeit, a tanfolyamok, 

szemináriumok díját, a tagdíjakat, valamint az étkeztetéshez való hozzájárulást is. Anyagilag 

támogattuk a város védnöksége alatt szervezett rendezvényeket (pl. az Ain Karin Polgári Társulást,  A 

család napja, az Üzenet városomnak címen szervezett rendezvényeket, a birkózók Gladiátor klubját, 

Somorja Város Polgármesterének Kupáját, A Föld lélegzete, a Samaria Kupa stb. rendezvényeket).  
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Megtérítettük Somorja Városi Önkormányzata képviselőinek és a szakbizottságok tagjainak a 

jutalmait. A tagdíjak kategóriában azért léptük túl a költségvetésben tervezett összeget, mivel Somorja 

Városi Önkormányzatának határozata alapján városunk tagja lett az a városok és falvak nemzetközi 

szövetségének, az EZUS ARABONA-nak, tehát a tagdíjat is be kellett fizetnünk, amivel a 

költségvetésben eredetileg nem számoltunk.  

Ha a 01.3.1-es csoport 2011-es kiadásait összehasonlítjuk a csoport 2010-es évi kiadásaival, 

megállapíthatjuk, hogy 2011-ben a kiadásaink 41.958.- euróval csökkentek. A két év indexe 1,275. 

 

A Városi Hivatal irányítására (01.1.1.6-os csoport) tervezett pénzeszközökből fizettük ki az 

alkalmazottak bérét, a kötelező átutalásokat, továbbá a villamos energia, a gáz, a víz, a 

telefonilletékek, a postai illetékek költségeit is. Biztosítottuk az irodaszerek vásárlását, megtérítettük 

az újságok és folyóiratok előfizetési költségeit, a sokszorosító gépek és a számítógépek szerviz- és 

karbantartási költségeit. Kifizettük a további áruvásárlás és szolgáltatások költségeit, mint a 

vagyonbiztosítás, az alapokba való hozzájárulások, az étkeztetés költségeket, a jogi szolgáltatások 

kiadásait, a hozzájárulást a közös hivatal fenntartásához, a tanfolyamok, a reklámok, a hirdetések, a 

bankilletékek költségeit. Számítógépeket, szkennereket, nyomtatókat, 2.332.- euró összegben 

irodabútorokat vásároltunk, és felújíttattunk 3 irodahelyiséget.   

Törlesztettük a hiteleinket: az Állami Lakásfejlesztési Alapnak folyamatosan megtérítettük a 19 és a 

12 bérlakásra felvett kölcsönök kamatait, a 2x34 bérlakás hitelének a kamatait, az OTP-nek a 12 

bérlakásra, valamint a 34 bérlakásra felvett hitel kamatainak a részleteit, továbbá a Pomlé átépítésére 

felvett hitel kamatait, ugyanúgy a Kaszárnya utcában épülő bérlakásokra felvett hitel kamatait  is.  

A 633006*111-es számlán vezetjük a népszámlálással kapcsolatos kiadásainkat, amelyre a körzeti 

hivataltól 12.083.- € támogatást kaptunk.  

 

2. számú program – Propagáció és marketing  

 

A 04.7.3-as csoportban levő – A turizmus fejlesztése – pénzösszegből a város tervezett 

költségvetésével összhangban költöttünk: felújíttattuk a tájékoztató táblákat, részt vettünk a 

turizmus nemzetközi nagyvásárán, nem tervezett kiadásként a veterán autók bemutatására 

költöttünk, amelyek útja városunkon át vezetett. Az említetteken kívül kifizettük a tavaszi vásárral 

és a karácsonyi vásárral járó költségeket is.  

A könyvelési csoporton belül sor került az egyes tételekben vezetett pénzeszközök 

átcsoportosítására, de a költségvetésben a turizmus fejlesztésére és propagálására tervezett összeget 

nem léptük túl.  

A 04.7.4-es csoportban – Régiófejlesztés – jelenleg folyik az Európai Unió által támogatott 

Hainburg – Somorja 2012-es nemzetközi projekt megvalósítása.  

2011-ben a projekten belül az alábbi rendezvényeket szerveztük meg: 
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1. A projekt szervezése:  a projekt megvalósításának első szakaszában az ellenőrzést biztosító 

helyekről (Szlovákiában a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

Régiófejlesztési Minisztériuma, Ausztriában a Land NO) beszereztük a tervezett kiadásainkra 

vonatkozó elfogadó Műszaki Titkárságra iratokat. Ezek alapján elkészítettük a projekt tervezetét, 

amelyet Bécsbe a Közös Titkárságra nyújtottunk be. Innen rövid időn belül megkaptuk a 

pénzbeli támogatás első részletét. A Pomléban levő amfiteátrum programjának a 

megvalósításához szükséges pénzösszeg nagy része tehát már a város számláján volt. Ezután 

elkészítettük a projekt második szakaszának pénzügyi tervét és a projekt megvalósítására 

vonatkozó jelentést, aminek alapján számlánkra átutalták a támogatás következő összegét. A 

harmadik jelentést 2011 szeptemberében terjesztettük elő, ennek ellenőrzése jelenleg 

folyamatban van. 

2. Marketing: a www.hs2012.eu c. weboldalt rendszeresen felfrissítjük, a Somorja és Vidéke 

regionális havilap mellékleteként, ugyanúgy a lap honlapján is megjelentettük a 2011-es évre 

szóló közös HS2012-es naptárat, befejeztük a két város közös történelmét felmérő kutatásokat. A 

projektről az Universum c. lap különkiadásában újságcikk jelent meg, amely tevékenységünket a 

határmenti együttműködés egyik legeredményesebb példájaként említette, de a projektről 

Szlovákiában és Ausztriában országos napilapokban is jelentek meg cikkek (pl. a SME c. 

napilapban). Propagációnkkal hozzájárultunk a Pomléban a felújított színpadon szervezett 

majális, valamint a Hainburg – Somorja 2011 vízitúra sikeréhez is.  A rendezvényekről szóló 

híreket web-oldalunkon is közzé tettük.  

3. A majálist a Pomléban 2011. május 7-én szerveztük meg. 

4. Ugyancsak megszerveztük a két zeneiskola közös szimfonikus zenekarának négy hangversenyét, 

és biztosítottuk a szükséges próbák feltételeit is. A projekt befejezéseként 2011. decembert 6-án 

közös vacsorát szerveztünk a zenekar tagjai, valamint a két város vezetői számára. 

5. 2011. július 2-án került sor a Hainburg – Somorja vízitúrára, és bekapcsolódtunk a 2011. július 

16-án Hainburgban szervezett Hafenfest vízi fesztivál szervezési munkálataiba is. 

  

 

3. számú program – Biztonság   

 

03.1.0 – Somorja Városi Rendőrsége 

 

Somorja Városi Rendőrsége a 2010-ben tervezett költségvetés 215.500.- eurós összegéből 2011-

ben összesen 208.873.- eurót merített. Ez a költségvetés 96,92%-a. A városi rendőrök 

bérköltségeire 141.469.- eurót fizettek ki. A biztosítások összegét (50.414.- €, ami 99,63%-os 

merítést jelent) a bérköltségek merítésének megfelelően utaltuk át.   

Telefonköltségekre 1.214.- eurót költöttünk. Ebből 272.- eurót általános szolgáltatásokra 

fordítottunk: megtérítettük a szolgálati gépjárművön levő GPS beállításának költségeit. 

http://www.hs2012.eu/
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A költségvetésből nem használtuk fel az ügyvédi költségekre tervezett 1 000.-euró összegű 

tartalékot.  

2011 első félévében megtérítettük az új Škoda-Octavia kombi személygépkocsi vételárának 

utolsó részletét is.  

Az irodák berendezésének a kiegészítésére tervezett 500-. euróból csak 218.- eurót, azaz 43,6%-

ot merítettünk az irodák felszerelésére  (a város kamerarendszerének a bővítése következtében a 

monitorok elhelyezésére asztalt és polcokat kellett vásárolnunk). 

Somorja Városi Rendőrsége új tagjainak a felszerelésére 3.335.- eurót költöttünk. Ez a tervezett 

összeg 111,17%-a. Ez azt jelenti, hogy a tervezett összeget 334.- euróval léptük túl.  

Általános anyagszükségletre a költségvetésben tervezettnél 272.- euróval többet költöttünk.  

Éleslövészetre 428.- eurót fordítottunk, ami a költségvetésben e célra tervezett összeg 80,0%-a. 

Somorja Városi Rendőrsége üzemeltetési költségekre összesen 7.184.- eurót költött, ami a 

tervezett összeg 96,43%-os merítését jelenti.   

A közlekedésre fordított kiadások összege 5.202.- euró. Ez a költségvetésben feltüntetett összeg 

92,89%-a.  

A beruházási jellegű kiadásokra tervezett pénzből térítettük meg a város kamerarendszere 

bővítésének a költségeit – 29.970.- eurót. Ebből a támogatás összege 20.000.- € volt, az összeg 

többi részét a városi költségvetésből utaltuk át. 

 

03.2.0 – Személy- és vagyonvédelem.  Az önkéntes tűzoltó testületre tervezett összegből térítettük 

meg a fűtők, a takarítónők és a karmester bérét, az üzemeltetési költségeket, valamint a gépjárművek 

biztosítását és javításait is.  

Hozzájárultunk a farsangi dőrejárás, valamint sportrendezvények és versenyek költségeihez, 

megtérítettük az útiköltségeket, kifizettük a tűzoltószertár javításának költségeit, a továbbképzések és 

tanfolyamok költségeit, a helyiségek berendezéseinek a költségeit, a fúvószenekarnak hangszereket, 

egyenruhákat és lábbelit vásároltunk. A zeneiskolában kifizettük a fiatal, kezdő zenészeink tandíját. 

A beruházási jellegű kiadásokra tervezett összegből térítettük meg a Citroen Jumper lízingköltségeit, 

valamint a somorjai tűzoltószertár felújításának költségeit. 

 

 

4. számú program: Művelődés    

 

4.1-es alprogram: Az átruházott hatáskörök területén   

 

Az alapiskolákat a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma költségvetéséből a nagyszombati 

Kerületi Iskolaügyi Hivatalon keresztül fedezzük. Ez a hivatal januárban a normatíva 1/12-ed részével 
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kevesebbet utalt át számlánkra, azonban februárban számlánkra 2/12-ed rész érkezett, ezzel a hiány 

kiegyenlítődött. 

 

4.1.1-es elem: Matej Bel Alapiskola, Kolostor utca 995/4 

 

A program célja az volt, hogy biztosítsa az alapiskola üzemeltetését. Ezt a célt el is értük. Az 

iskolának megfelelő pénzösszeg állt rendelkezésére. A bérköltségek merítése a költségvetésnek 

megfelelően történt. A tervezett kiadásokat nem léptük túl.  A leglényegesebb tételek merítése a 

következőképpen alakult: 

gázköltségek – 61.744,16 €, villamos áram – 35.887,84 €, víz- és csatornadíj – 4.481,93 €, 

postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 1.948,17 €, általános anyagköltségek: 

25.762,27 €, általános szolgáltatások költségei: 11.358,78 €, egyéb költségek: 36.735,16 €. 

Kifesttettünk több tantermet. 

Decemberben állami pénzekből (10.231,66 €) kijavíttattuk a barakkban a gyrekek biztonságát 

veszélyeztető villamos vezetékeket, kicseréltettük a gázkazánt, melynek összegéből 13.344.- eurót 

állami támogatásból, 1.000.- eurót a város költségvetéséből fedeztünk.  

Az iskolában az oktatási-nevelési folyamatot 67 pedagógus és 21 nem pedagógus alkalmazott 

biztosította. A tanulók száma 867 volt. Közülük 16 tanuló nem felelt meg, egy tanuló nem volt 

osztályozható. 2011-ben az alapiskolát 85 tanulónk fejezte be. Minden tanulónkat felvették a 

középiskolák valamelyikébe. Iskolánk 25 projektbe kapcsolódott be. Az országos Kenguru 

matematikai versenyben iskolánkból 20 eredményes megfejtő volt, az online nemzetközi földrajzi 

versenyben 7 tanulónk volt eredményes. Figyelemre méltó az UNICEF szervezésében megrendezett 

„A gyermekbarát iskola” cím elnyerése is.  

 

4.1.2-es elem: Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Halász utca 1093/2 

 

A program célja az volt, hogy biztosítsa az alapiskola üzemeltetését. Ezt a célt el is értük. Az 

iskolának megfelelő pénzösszeg állt rendelkezésére. A bérköltségek merítése a költségvetésnek 

megfelelően történt. A tervezett kiadásokat nem léptük túl.  Anyagköltségeink összege 117.549,70 

euró volt. A leglényegesebb tételek merítése a következőképpen alakult: 

gázköltségek – 36.720,48 €, villamos áram – 9.987,72 €, víz- és csatornadíj – 12.714,75 €, 

postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 1.297,49 €, általános anyagköltségek: 26.432.- 

€, általános szolgáltatások költségei: 16.665.- €, javítások és általános szolgáltatások: 30.117,72 euró,  

egyéb költségek: 279,58 €.  

A víz- és csatornadíj magasabb összegét a vízvezeték nem látható részeinek a meghibásodása okozta. 

Augusztus folyamán a hibát elhárítottuk.  

Az iskolának szüksége van egy új fűnyíró gépre, amivel az iskola területén rendszeresen nyírják a 

füvet, mivel az eddig használt, szponzorált fűnyíró már nem nagyon javítható. 
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Az iskolában az oktatási-nevelési folyamatot 33 pedagógus és 18 nem pedagógus alkalmazott 

biztosította. A tanulók száma 459 volt. Közülük 2 tanuló nem felelt meg. 2011-ben az alapiskolát 45 

tanulónk fejezte be. 1999-től iskolánkban működik a TÁMASZALAP Polgári Társulás. Iskolánk 5 

projektbe kapcsolódott be. Az iskola 2 pedagógusa tankönyvszerző. A rovásírás országos versenyében 

egy 3. és egy 5. helyet értünk el, nemzetközi szinten egy tanulónk volt sikeres. 

 

4.1.2-es elem: Magyar Tanítási Nyelű  Alapiskola, Első utca 124/31, Somorja – Tejfalu 

 

A program célja az volt, hogy biztosítsa az alapiskola üzemeltetését. Ezt a célt el is értük. Az 

iskolának megfelelő pénzösszeg állt rendelkezésére. A bérköltségek merítése a költségvetésnek 

megfelelően történt. Pénzeszközöket a 610-es tételben csoportosítottunk át. A tervezett kiadásokat a 

630-as tételben 197.- euróval léptük túl. Az ok: egy alkalmazottunk betegállománya. Júliusban és 

augusztusban az épület helyiségeiben kisebb javításokat végeztettünk.  

Az iskolában az oktatási-nevelési folyamatot 10 pedagógus és 2 nem pedagógus alkalmazott 

biztosította. A tanulók száma 41 volt. 2011. szeptember elsejétől megnyitottuk az 5. osztályt is. 

Iskolánk tanulói közül l tanuló nem felelt meg. Iskolánk bekapcsolódott a Nárciszok Napja, valamint a 

Föld Napja projektekbe. A testnevelés megfelelő oktatásához az iskola nem rendelkezik 

tornateremmel.  

 

 

4.2-es alprogram: Az eredeti hatáskörök területén  

Az óvodák és az egyéb iskolai létesítmények költségeit Somorja Város költségvetéséből fedezzük. A 

bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A költségvetésben foglalt kiadások összegét 

nem léptük túl.  

 

4.2.1-es elem: Óvodák és az óvodák étkezdéi 

. A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A város költségvetéséből a támogatások 

összegét Somorja Városi Önkormányzatának jóváhagyása szerint utaltuk át. 

A szűkös anyagi helyzetben levő tanulók támogatására fordított pénzösszeget a Munka-, Szociális- 

és Családügyi Hivatal havonta rendszeresen megtéríti. Ezt a pénzt átutaljuk az iskoláknak és az iskolai 

létesítményeknek. A költségvetésben tervezett összeget a 630-as tételben előre nem tervezhető 

számlák miatt léptük túl. Az óvodák több projektbe kapcsolódtak be. 

Az óvodákban az oktatási-nevelési folyamatot 42 pedagógus és 36 nem pedagógus alkalmazott 

biztosította. 2011-ben a gyermekek száma 479 volt, közülük 185 gyerek a magyar nevelési nyelvű 

óvodák 8 osztályát, 294 gyerek pedig a szlovák nevelési nyelvű óvodák 13 osztályát látogatta. Az 

óvodákból az alapiskolák 1 osztályaiba 134, a nulladik osztályaiba 15 gyerek iratkozott be. 
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4.2.2-es elem: Az alapiskolák étkezdéi 

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.  

 

4.2.3-as elem: Az iskolai klubok 

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.  

 

4.2.4-es elem: Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Somorja, Park utca 94/4 

 

2011-ben a 630-as tételben elkönyvelt pénzeszközöket az iskola üzemeltetésére fordítottuk. Ebbe 

beletartoznak az anyagi-műszaki költségek, valamint a pedagógiai szempontból szükséges kiadások is. 

Határidőn belül megtérítettük a villamos áram, a hőszolgáltatás költségeit, a telefonköltségeket, a víz- 

és csatornadíjat, az iskola programjának megfelelően intézetünk felszerelésének kiadásait, az épület és 

a berendezés biztosítási költségeit, a tűzvédelmi szakember jutalmait. Biztosítottuk az iskola web-

oldalának üzemeltetését, a számítástechnikai eszközök karbantartását, ezen kívül kisebb vízszerelési 

munkákat végeztettünk. 2011 augusztusában az épület bal oldalán folytattuk az ablakok cseréjét. 

Összesen 14 ablakot cseréltettünk ki. Az ablakcsere után a tantermeket kifestettük.   

Megvásároltuk a pedagógiai adminisztrációhoz szükséges nyomtatványokat, a számítástechnikai 

kellékeket, tisztítószereket, tansegédeszközöket és újságokat vettünk. Alkalmazottaink étkeztetését 

étkeztetési utalványokkal biztosítottuk. 

Kiadásainkban a legnagyobb összeget az épület fűtésére fordított kiadások jelentik. Ezért szükséges, 

hogy az épületen fokozatosan megvalósítsuk a hőszigetelést, és ezáltal megszüntessük a meleg 

kiáramlását. Mivel várható, hogy az energiaárak egyre emelkedni fognak, meg kell akadályoznunk a 

hőveszteséget.  

Az iskola gazdasági részlegén a 4. negyedévben korszerűsítettük a számítógépparkot, mivel a 

korábbi gépek elavultak voltak, és kapacitásuk nem felelt meg a követelményeknek.  

Az épület tetőzete két helyen kezdett beázni, ezért a 4. negyedévben kisebb felújítási munkálatokat 

kellett végeztetnünk, illetve ki kellett javíttatnuk a tető szigetelését. A közeljövőben elkerülhetetlen  

lesz az épület egész tetőzetének az újraszigetelésére, mivel az még az eredeti szigetelés, és azon 1984 

óta lényeges javításokra nem került sor. 

Az iskolának 2011. december  31-ével kifizetetlen számlája nincs.  

 

Az iskola negyedik negyedévi oktató-nevelő munkájának értékelése  

 

Október: 

- 2011. október elsején Budapesten a Magyar Kulturális Intézetben adták át az iskolánk 

képzőművészeti tagozatát látogató azon tanulóknak a díjakat, akik a „Az én családom” nemzetközi 
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képzőművészeti versenyen kitüntetésekben részesültek. Díjakat Mráziková Anna osztályából a 

következő tanulói kapták: Szabó Krisztína – aranyszalag, Klčová Tamara – ezüstszalag, 

Tomčíková Dominika – bronzszalag; 

 Bazin: Eugen Suchoň fesztivál: az országos zenei verseny győzteseinek hangversenye, amelyen 

Domsitz Erika osztályából Nagy Szilárd is fellépett; 

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából – a Kecskeméten tevékenykedő Dr. Ittzés 

szemináriuma a művészeti alapiskolák növendékei és a gimnáziumok tanulói számára. 

Emlékhangverseny: a Szlovák Filharmónia énekkara – Mezei Ernő, Lovász Bálint.  

 

November:  

 „Portrék”: hangverseny napjaink zenéjéből, valamint doc. Sivák Michal emlékezése Németh-

Šamorínsky Istvánra a művész születésének 115. évfordulója alkalmából; 

„Angyalok”: zenés irodalmi est – Kovalčíková M. és Andrássy T. kiállításának megnyitása 

alkalmából; 

Országos Kadosa Pál Zongoraverseny Léván – Domsitz Erika osztályából Nagy Szilárd – a 

verseny abszolút győztese, a legjobb dramaturgiáért járó EMCY-díj, a Pátria Rádió díja; 

Lengyel zenei fesztivál a győri zsinagógában: Lovász Bálint, Nagy Szilárd; 

 

December: 

Bartók Béla Nemzetközi Zongoraverseny, Budapest – Domsitz Erika osztályából Nagy Szilárd – 

különdíj 

Németh Imre vezetésével a növendékek énekkarának jótékonysági hangversenye Légen a 

Gyógyintézetben, valamint Somorján az Öregek Otthonában; 

A Híd vegyeskar, valamint az iskola énekkara és Lovász Bálint adventi hangversenye az iskola 

hangversenytermében; 

A növendékek adventi hangversenye, valamint a képzőművészeti tagozat növendékeinek kiállítása; 

Két jótékonysági hangverseny a Bél Mátyás Alapiskola tanulói számára a somorjai Városi 

Művelődési Központban; 

A Hlaváčková Věra osztályába járó Boráros György fellépése a közétkeztetési középiskola 

szalagavatóján Somorján; 

A fúvósok tagozatának fellépése Roček Jaroslav vezetésével a Kormorán Hotel előtt megrendezett 

karácsonyi vásáron. 

 

Az iskola oktató-nevelő munkáját 34 pedagógus és 5 nem pedagógus alkalmazott biztosította. A 

növendékek száma 2011-ben 590 volt, közülük 51-en befejezték tanulmányaikat. További 

művészeti, illetve művészeti-pedagógiai tanulmányok folytatására 5 végzős növendékünk nyert 
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felvételit. Mgr. Domsitz Erika tanárnő osztályából Nagy Szilárd Pozsonyban részt vett a „2010 ifjú 

zongoristái” c. zongoraversenyen, ahol I. díjat nyert.  

 

A Hainburg – Somorja 2012 projekt  

 

A Hainburg – Somorja 2012-es projekt keretén belül az ifjúsági szimfonikus zenekar próbái az 

iskola hangversenytermében 2011. szeptember 5-től kezdődően minden csütörtökön 15:30 órától 

18:00 óráig tartottak. A képzőművészeti tagozat növendékei folyamatosan készültek a karácsonyi 

kiállításra.  

2011. december 4-én Hainburgban hangversenyt és kiállítást szerveztünk, 2011. december 6-án 

pedig Somorján rendeztük meg a záróhangversenyt és kiállítást. 

 

 

4.2.5-ös elem:  Szabadidőközpont 

A bérköltségek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. Az oktató-nevelő munkát 5 állandó 

pedagógussal, 9 extern dolgozóval és 1 nem pedagógus alkalmazottal biztosítottuk. A 42 szakkörben 

326 tanuló fejtett ki tevékenységet. A szakkörök tagjai több hazai és nemzetközi versenyen vettek 

részt. Ezeken bronz-, ezüst, sőt aranyérmet is nyertek.  

 

 

4.3-as alprogram: Az oktató-nevelő folyamat támogatása 

 

4.3.1-es elem: Támogatások 

 

Megrendeztük a tanítónapi ünnepségeket. 

Az óvodáknak és iskoláknak a városi önkormányzat határozata szerint átutaltuk a szokásos 

támogatásokat.  

 

4.3.2-es elem: Szociális támogatások (szűkös anyagi helyet, közlekedési hozzájárulások, a 

pedagógus asszisztense, művelődési utalványok, Solidaris) 

A szűkös anyagi helyzetben levő tanulók támogatására fordított pénzösszeget a Munka-, Szociális- 

és Családügyi Hivatal havonta rendszeresen megtéríti. Ezt a pénzt átutaljuk az iskoláknak és az iskolai 

létesítményeknek. A normába nem tartozó pénzeszközöket (közlekedési hozzájárulások, a pedagógus 

asszisztense, művelődési utalványok) szintén átutaltuk az iskoláknak. A szociális szempontból 
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hátrányos helyzetben levő tanulókat támogató Solidaris program csak egy alapiskolában működik. Ott 

nem lépték túl a költségvetésben tervezett összeget.  

 

4.3.3-as elem: Oktatási-nevelési projektek 

 

A Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában 3.000.- euró értékben megvalósítottuk az 

iskolai könyvtárak eklektronozációját és revitalizációját. A létesítő hozzájárulása 200.- € volt.  

 

 

 4.4-es alprogram: Házkezelőség, az iskolai létesítmények karbantartása és üzemeltetése 

 

Az óvodákban április folyamán elvégeztettük a tűzoltó-berendezések ellenőrzését, októberben 3 

óvodában a villámhárítók ellenőrzését, novemberben egy alapiskolában a villamos vezetékek 

felülvizsgálatát,, decemberben pedig két óvodában és egy alapiskolában a kazánokat ellenőriztettük. 

Májusban kijavíttattuk a Duna utca 33-as sz. alatti óvodában a melegvíz csővezetékét, mivel  ott a 

víz elfolyt, ugyanebben az óvodában novemberben a csatornahálózatot javíttattuk ki. A Szél utca 31-es 

sz. alatti óvodában novemberben a melegvizet szolgáltató gázkazán javításait, valamint a 

vezetékrendszer javításait biztosítottuk.  

Júliusban és augusztusban az óvodákban 32.870.- euró összegben végeztettünk nyári javításokat. 

A Szél utca 496/21-es szám alatti óvoda magyar osztályában és egy szlovák osztályban az ablakokat 

plasztablakokra cseréltettük ki. A javítások keretén belül négy óvodában (a Mária utca 682/3 szám 

alatti magyar nevelési nyelvű óvoda, Tejfalun az Első utca 108/63 szám alatti óvoda, a Duna utca 

1061/33 szám alatti óvoda, valamint a Gazda sort 41/37 szám alatti óvoda) szükség volt a szociális 

helyiségek felújítására is. 

 

 

4.5-ös program: A tanügyi hivatal tevékenysége 

  

A város ezt a tevékenységet átruházott tevékenységként végzi. A költségek egy részét állami 

pénzeszközökből térítjük meg. Pénzt a bérekre, az átutalásokra, anyagvásárlásra és üzemeltetési 

költségekre költöttünk. A béreket a költségvetésnek megfelelően merítettük. 
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5. számú program – Sport   

 

Testnevelés és sport (0810-as csoport) 

 

Somorja Városa jelenleg 5 sportlétesítményt üzemeltet. Ezek: 

a)  az STK futballstadionja a Pomléban, 

b) a teniszpályák a Pomléban, 

c) a T-18-as összeszerelt tornaterem evezőteremmel, 

d) a T-18-as tornaterem melletti vívóterem, 

e) a tejfalusi futballpálya.  

 

Ezekben a létesítményekben a villamos áram fogyasztásáért és az előző évi fogyasztás tartozásaként 

18.684.- eurót fizettünk ki. A víz- és csatornadíj összege 3.891.- €, a telefon- és internetköltségek 

388.- eurót tettek ki. Segédeszközökre és tisztítószerekre 857.- eurót költöttünk.    

Az épület javítására 25.377.- eurót fordítottunk (a somorjai futballpálya lelátóinak a felújítása – II. 

szakasz, az öltözők és a külső szociális helyiségek felújítása), fedeztük a sportlétesítmények gondnoki 

díját (1.444.- €) és a füves terület felújításáért 1.810.- eurót fizettünk ki.  

Somorja Városi Önkormányzatának a 4/2011/XV-ös sz. határozata alapján a sportegyesületeknek 

szokásos támogatásként 47.500.- eurót utaltunk át. A város költségvetéséből átutalt támogatásban az 

alábbi szervezetek részesültek: TJ Družstevník, Tejfalu; Vívóklub, Somorja; TJ KCK Somorja;, 

FC STK Somorja; Tenisz STK Somorja; GLADIÁTOR birkózóklub; Kézilabda Klub, Somorja; 

FC GOLD BALL Samaria; KYOKUSHIN karate klub, Somorja; Asztalitenisz csapat, Somorja. 

Az ifjúsági sportszervezetek és egyéb társadalmi szervezetek 6.670.- euró támogatást kaptak Ezek: 

Horgászok helyi alapszervezete, Somorja; LAURA – fiatalok szövetsége, YOUNG ROCK IN 

Somorja;  Városi kinológiai klub, A PO – VA kinológiai klub; a ČILISTOVNÍČEK polgári 

társulás; a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola KCK iskolai sportközpontja; F. 

K. Somorja;  a római katolikus egyház plébániája; az egészségi szempontból károsultak 

szlovákiai szövetsége, Somorja; a városi modellező klub, Somorja. A célirányos támogatásból a 

somorjai kosárlabda-szakosztálynak 2.000.- eurót utaltunk át. Megtérítettük a birkózók Gladiátor 

klubjának a tornaterem bérleti díját (1.639.- €), valamint szponzori támogatásból 3.000.- eurót  

juttattunk az FC STK Somorja futballklubnak. 

2011. március 10-én a Városi Művelődési Központban egy ünnepi gálaműsor keretében kiértékeltük 

a 2010-es év legjobb sportolóit (38 sportolót, valamint 2 edzőt és funkcionáriust). A szervezési 

munkálatokra és előkészületekre 697.- eurót fordítottunk. A város egyéb sporttevékenységére (sportág 

kiválasztása)718.- eurót költöttünk. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy évről évre egyre több az olyan 

fiatal, tehetséges sportoló, akik részesei Somorja Város szervezett sportéletének.  
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 6. számú program – Kultúra, egyházak  

 

6.1 – Városi Művelődési Központ  

 

 Somorja Városi Művelődési Központja 2011. december 31-ig 240.858.- eurós összbevételt ért el. 

Ebből a legnagyobb összeget a létesítőtől átutalt támogatás, 147.470.- euró képezi (ebből 30.000.- € a 

beruházások támogatása). A második legnagyobb tételt a saját bevételek teszik ki. Ezek összege 

93.438.- euró. A nevezett összeg a következő tételekből tevődik össze: a szerződéses bérletekből 

származó bevételek 15.967.- euró (az értékelt időszakra a mozi helyiségeinek bérleti díját nem 

térítették meg), a termek alkalmi bérbeadásából származó bevételek (4.157.- euró), a szórakoztató 

műsorok szervezéséből származó bevételek (72.849.- euró, beleszámítva a Szlovák Köztársaság 

Kulturális Minisztériumának kulturális utalványaiért kapott bevételt is), az egyéb bevételek összege 

460.- euró volt.  

A művelődési központ saját bevételeinek összegét nagymértékben befolyásolta az, hogy elmaradtak 

az egész éven át szervezett vásárok, valamint a karácsonyi vásár rendezéséből származó bevételeink (a 

hiány nagysága kb. 12.000.- €).  

A Városi Művelődési Központ a városban tevékenységet kifejtő társadalmi és civil szervezetek 

igényeinek megfelelően  biztosítottuk a helyiségeket és a műszaki ellátást, ugyanakkor mind a 

felnőttek, mind az iskolás korú ifjúság számára folytattuk a bérletes, de a hagyományos színházi 

előadások, nevelési jellegű hangversenyek, kábítószerellenes rendezvények, bábelőadások szervezését 

is.  

 A 2011-2012-es színházi évadra 6 színházi előadást készítettünk elő, amelyekre 277 bérletet adtunk 

wel. 2011-ben intézményünk 3 verseny, bemutató és fesztivál, 82 kulturális-társadalmi rendezvény és 

hangverseny, valamint 103 egyéb rendezvény szervezője vagy társszervezője volt.  

A Tallós Procházka István Kiállítóteremben 8 kiállítást rendeztük: Mária Kovalčíková kiállítását 

(Angyalok), Faltisz Róbert – Fonód Sarolta pécsi fotóművészek kiállítását, Ješ Izabella üvegtárgyai, a 

KOMP (Napjaink művészetének panorámája), valamint a mosonmagyaróvári Varga György és Lebó 

Ferenc válogatott műveinek a  kiállítását, továbbá Juhász Tibor képeinek „Az Isten háza” c. kiállítását, 

Králiková Eva „A természet varázsa”, valamint Ürge József „Fametszhetek” c. kiállításait.   

Somorja Városi Művelődési Házában rendszeresen gyakorolnak az alábbi együttesek, zenekarok és 

rockzenekarok: Kis Csali, Nagy Csali, Csali Ifjúsági Csoport, Csalló Néptáncegyüttes, Csalló Zenekar, 

Híd Vegyeskar, Prvosienka, Harmonica Classica kamaraegyüttes, Rómeó Vérzik, Konflikt, Cinnamon 

Island, Deja Vu.  

A 240.909 ezer eurós nagyságú kiadásunkból a legnagyobb összeget a bérköltségek (71.266.- €), a 

kötelező átutalások (24.089.- €), illetve az egyéb szociális kiadások (6.768.- €) jelentik.  A műsorok 

biztosítására 65.337.- eurót költöttünk, a villamos áram költségei 7.544.- eurót, a víz-, melegvíz- és 

hőszolgáltatás költségei 5.530.- eurót tettek ki. A víz- és csatornadíj összege 2.624.- € volt. 

Karbantartásra és javításokra 5.690.- eurót fordítottunk. Az anyagköltségek összege 6.800.- euró volt, 

egyéb szolgáltatásokra és vagyonbiztosításra 13.543.- eurót költöttünk.  
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A beruházási jellegű kiadásokból (29.999.- euró) térítettük meg a Városi Művelődési Központ 

homlokzatának a hőszigetelésével kapcsolatos költségeket.  

 

Gyermek- és ifjúsági előadások 

Sor-

szám 

A műsor megnevezése Kiknek a 

számára 

A résztvevők 

száma 

Bevétel Kiadások 

1. Csizsmás kandúr Magyar óvodák 

és alapiskolák 

310   775 € 650,0 € 

2. Szlovákiai barangolások Szlovák 

alapiskola alsó 

tagozata  

352 704 € 462,0 € 

3. Hová mész? Szlovák 

alapiskola felső 

tagozata  

449 898 € 462,0 € 

4. Illúzió Középiskolák 220   880 € 600,0 € 

5. Hápi, az okos kiskacsa Magyar óvodák 

és alapiskolák 

314   471 € 300,0 € 

6. A pozsonyi korzón Magyar 

alapiskola 

400 400 € 200,0 € 

7. A pozsonyi korzón Magyar 

gimnázium 

220 220 € 200,0 € 

8. VUK-Pódium, Budapest Magyar óvodák 

és alapiskolák 

410 925,5 500 € 

9. A hatalommal való visszaélés Szlovák 

alapiskola és 

gimnázium 

402 910 € 400,0 € 

10. A hatalommal való visszaélés Szlovák 

alapiskola - felső 

tagozat 

462 1.044 € 400 € 

11. Halász Judit koncert  372 3.801 € 3.264 € 

12. Emil és a detektívek – körúti 

Színház 

Magyar 

alapiskola 

313 938 € 0 € 

13. A vitéz és a sárkány Alapiskolák + 

óvodák 

350 297 € 500,0 € 

14. A vitéz és a sárkány Alapiskolák   0 € 500,0 € 

 12.263,5 € 8.4738,5 

Színházi előadások 

Sor-

szám 

A műsor megnevezése Kiknek a 

számára 

A résztvevők 

száma 

Bevétel Kiadások 

1. Anconai szeretők  285+47 489 € 1750,0 € 

2. Trik Trejsy   297 2835 € 2206,0 € 

3. Trója  285+73 820 € 2481,1 € 

4. A gyertyák csonkig égnek  285+41 433 € 1600,0 € 

5. A csókos asszony  281+47 550 € 2.000 € 

6. Bástyasétány 77  281+25 274 € 2.000 € 

7. Mezétlábak a parkban 281+35 281+35 1.527 € 2.000 € 

 A 2010/11-es évadra a bérletek száma 285,  ebből a 2011-es évre eső 

bevétel összege  

4980 €  

 16.726 € 14.037,1 € 
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Hangversenyek, szórakoztató zenés műsorok, esztrádm.űsorok 

Sor-

szám 

A műsor megnevezése Kiknek a 

számára 

A résztvevők 

száma 

Bevétel Kiadások 

1. Újévi operett gálaműsor  181 1.48 € 1.50,0 € 

2. Szinetár+Bereczki hangverseny  469 6.573 € 5.086,5 € 

3. MEGASZTAR koncert  219 2739 € 2.666,0 € 

4. FRAGILE Koncert  220 337,48 € 0,0 € 

5. REPUBLIC Koncert  809 12.235 € 13.117,5 € 

6. EDDA Koncert  1104 14.943 € 13.821,5 € 

7. Fábry shaw  305 3.850 € 3.104 € 

8. Szinetár+Bereczki hangverseny  340 4.326 € 3.490 € 

    46.4 51,48 € 43.136,0 € 

Bálok, diszkóbálok 
Sor-

szám 

A műsor megnevezése Kiknek a 

számára 

A 

résztvevők 

száma 

Bevétel Kiadások 

1. Diszkóbál  310 739,83 € 0,0 € 

2. Plébánia-bál   203,18 € 0,0 € 

    943,01 €  

Bevételek és kiadások összesen 76.383,99 € 65.611,60 € 

 

    

6.2 –  A somorjai  Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár   

  

2011-ben a somorjai  Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár bevételeit Somorja Városi Hivatalának 

70.740.- eurós támogatása, az olvasók által befizetett tagdíjak és a könyvek kölcsönzéséért, valamint a 

könyvtár egyéb szolgáltatásaiért fizetett illetékek (3.394,14 €) képezték. Ezen kívül a Szlovák 

Köztársaság Kulturális Minisztériumától 1.200.- eurós támogatásban részesültünk. A könyvtár 

összbevétele 2011-ben tehát 75.334.- euró volt.  

2004 óta a Somorja Városa és a Fórum Kisebbségkutató Intézet között megkötött szerződés alapján a 

városi könyvtár a Fórum Kisebbségkutató Intézet irányítása alá tartozik. E megállapodás szerint a 

város a könyvtár fenntartásának költségeit negyedévenként a Fórum Kisebbségkutató Intézet 

számlájára utalja át.  

A költségek nagy részét a személyes kiadások, illetve az alkalmazottak bére képezi. 2011-ben az 

igazgató bérének összege (bruttó kereset + biztosítások) 1.312.- euró volt, mivel feladatát csak 10%-os 

órakötelezettségben látja el.  

A könyvtár teljes órakötelezettséggel 3 könyvtárost alkalmaz, közülük az egyik a könyvtár vezetője. 

A könyvtár vezetőjének a bére (bruttó kereset + biztosítások) 2011-ben 14.300.- eurót tett ki. A két 

könyvtárosnő iparengedély alapján végzi munkáját. A munkaerők alkalmazásának ez a formája 

jelentősen csökkenti a könyvtár személyes kiadásait. A két könyvtáros évi jutalma személyenként 

8.300.- €. A könyvtár takarításáért 2011-ben 2.784.- eurót fizettünk ki.  
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Az év folyamán a könyvtár több beszélgetést, szemináriumot, kulturális rendezvényt szervezett, 

amelyeken az előadóknak, ill. résztvevőknek a munka elvégzéséről kiállított szerződés alapján 

összesen 1.370.- eurót fizettünk ki.  

A könyvtár kiadásaihoz soroljuk a 3 személy étkeztetéséhez (ebédjegyeinek összegéhez) való 

hozzájárulást is. Az összeg nagysága 2011-ben 1.630,20 € volt.  

A könyvtár fenntartási költségeit a fűtés, az elektromos áram, a víz- és csatornadíj, valamint a szemét 

elszállításának a költségei képezik. Mivel az épület a Fórum Kisebbségkutató Intézet tulajdonában áll, 

a felsorolt kiadásokat az intézet téríti meg. Az épület területét figyelembe véve a fenntartási költségek 

70% – 30% arányban oszlanak meg a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a könyvtár között. Ennek 

alapján 2011-ben a könyvtár fenntartási költségeinek összege 7.341,90 eurót tettek ki. Ebből a 

gázköltségek 7.341,90 €, a villamos áram költségei 1.980.- €, a víz- és csatornadíj 206,70 €, a szemét 

elszállításának költsége pedig 197,20 € volt. 

A könyvtár kiadásai közé számítjuk még az 1 vezetékes telefon (1.100.- €), valamint 1 mobiltelefon 

(623.- €) évi költségeit is.  

A szokásos higiéniai és tisztítószerekre, valamint az egyes rendezvényekre biztosított frissítőkre 

összesen 2.600.- eurót költöttünk.  

A könyvalap bővítésének, valamint az újságok és folyóiratok előfizetésének költségeit részben a 

Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának a támogatásából, részben pedig az olvasók által 

befizetett tagdíjakból, illetve az egyéb könyvtári szolgáltatások bevételeiből fedeztük. 2011-ben a 

könyvállomány bővítésére, az újságok és folyóiratok előfizetésére 11.547,04 eurót fordítottunk.  

A könyvtárban már több éve működik az internetes olvasóterem. Itt 8 számítógépünk van a 

világhálóra kapcsolva. A számítógéppart karbantartása és felújítása rendszeresen történik. Az 

internetkapcsolat évi költségei 2.650.- eurót tesznek ki. A számítógép-hálózat és a számítógépek 

rendszeres karbantartást igényelnek. Ennek költségei 2011-ben 2.430.- eurót tettek ki.  

2011-ben beruházásokat eszközöltünk a könyvtár műszaki felszereltségében: 3 számítógépet és egy 

notebookot vásároltunk.  

A legnagyobb beruházást könyvtárunkban az új könyvtári program, a HUNTéka bevezetése 

jelentette, mivel meg kellett vásárolnunk az alapprogramot és az ehhez tartozó kiegészítő modulokat. 

A beruházás 8.700.- euró költséget jelentett.  

2011-ben a könyvtár gazdálkodása veszteséges volt, mivel bevételeink 2.302,00 euróval voltak 

alacsonyabbak, mint kiadásaink. Mivel 2011-ben a könyvtár költségvetését az eredeti tervhez 

viszonyítva lényegesen csökkentették, a hiányt a Fórum Kisebbségkutató Intézet térítette meg. 

 

A könyvtár 2011-ben végzett tevékenységének értékelése 

 

A könyvtár 2011. december 31-ig a legfontosabb mutatókban az alábbi eredményeket érte el:   

- A könyvalap 2 054 kötettel gyarapodott (ebből 997 kötet a vásárlás, 1 057 kötet volt az ajándék).   
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- A könyvtárt 996 új olvasót jegyzett, ebből 285 a gyermek, 711 pedig a felnőtt. 

- Az adott időszakban a könyvtárat 10 272 látogató kereste fel, ebből 5 942 volt a felnőtt, 4 330 

pedig a 15 évnél fiatalabb olvasó. 

- A könyvárban 47 584 kölcsönzés történt, 8 180 pedig a helyben használt könyvek száma. 

- A nyilvános internetet 3 124-en használták.   

 

A könyvtár az elmúlt évben 81 rendezvényt szervezett, amelyeken összesen 3 348 látogató vett 

részt. A rendezvények közül 55 a gyermekeknek, 26 pedig a felnőtteknek szólt. 

  

11 alkalommal rendeztük meg a könyvújdonságok kiállítását – az új könyvek 4x, a 

gyermekenciklopédiák, új bestsellerek, egészségügy, szakácskönyvek, útleírások, idegen nyelvű 

irodalom, Márai-program (új könyvek Magyarországról). Ezen kívül 4 tematikus kiállítást is 

szerveztünk. Ezek: 

- Horváth István fából készült játékainak a kiállítása, 

- Kecskeméthyová Štefánia gobelinjeinek a kiállítása, 

- gyermekrajzok kiállítása (az OZ Ain Karim-mal közösen szervezve), 

- Üzenet városomnak – gyermekek által készített munkák kiállítása (az OZ Ain Karim-mal 

közösen szervezve). 

2011. december 31-ig 44 óra foglalkozást szerveztünk az információs rendszerrel kapcsolatban. 

Ezeken 1 032 gyermek vett részt.   

Könyvtárunk ebben az évben is bekapcsolódott az olvasóvá nevelés országos mozgalmába. Ez a 

Népmese Napja alkalmával történt. Ebbe a Matej Bel Alapiskola tanulói kapcsolódtak be. A 

rendezvény kiértékelése könyvtárunkban a Szlovák Könyvtárak Hete alkalmával 2011. március 28-

án történt.  

 

A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár 2011 negyedik negyedévében az alábbi beszélgetéseket és 

találkozásokat szervezte meg:   

- A kék bolygó vándora – beszélgetés dr. Juhász Árpád utazóval, 

- Advent a könyvtárban – karácsonyi díszek készítése, 

- Hangverseny a könyvtárban – a nagyszarvai alapiskola Harangok énekkarának fellépése, 

- Határeset – beszélgetés Hunčík Péter íróval, 

- Sztriptíz a könyvtárban – Ábelová Mirka: Sztripríz c. könyvének bemutatása, 

- Könyvtárunk 2011. november 17-én Ötletbörze II. címmel megszervezte a könyvtárosok 

szakmai találkozóját, amelyen a nagyszombati és a nyitrai kerület könyvtárosai is részt vettek, 
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Könyvtárunk az alternatív pénzforrások felkutatása során a Kulturális tevékenységek az emlékeket 

őrző intézményekben nevű program keretén belül három projektet nyújtott be a Szlovák Köztársaság 

Kulturális Minisztériumába. Ezek a következők voltak: 

- Új könyvek vásárlása (a pályázatot 1.200.- euróval jutalmazták), 

- A könyvalap védelme kamerarendszerrel (a pályázatot nem jutalmazták), 

- A könyvtár mint kommunikációs központ (a pályázatot nem jutalmazták). 

A könyvtárban a speciális könyvtári-tájékoztató jellegű szolgáltatások közül az alábbiakat 

biztosítottuk a lakosság számára: fénymásolást, internet-használatot, az elektronikus dokumentumok 

kinyomtatását, összefoglalókat készítünk, és intézzük a könyvtárak közötti kölcsönzéseket is. 

 

Somorja városi újságában, a Somorja és Vidéké-ben rendszeresen hírt adtunk tevékenységünkről és 

közöltük legújabb könyveink jegyzékét.  

Könyvtárunk alkalmazottai ezen kívül különféle regionális, országos vagy nemzetközi, 

könyvtárosok számára szervezett rendezvényeken, tanfolyamokon, továbbképzéseken is részt vettek.  

 

6.3 – A házasságkötő teremre elkülönített pénzeszközökből fedeztük a polgári szertartások 

alkalmával a terem díszítésének és a virágok vásárlásának a költségeit.  

 

6.4 – A városi újság. A Šamorín a okolie – Somorja és Vidéke regionális havilap 3 000 

példányban jelenik meg. Az újságra tervezett pénzösszegből fedeztük a nyomdaköltségeket, a 

bérköltségeket és a kötelező átutalásokat, a nyelvi szerkesztő jutalmát és a menedzseri jutalmakat. 

 

6.5, 6.6 – A kultúrára és egyházakra tervezett szokásos átutalások. A támogatásokat Somorja 

Városi Önkormányzatának a határozatával összhangban merítettük.  

 

 

7. számú program – Szociális szolgáltatások   

 

7.1 A szociális szolgáltatásokra tervezett összegből hozzájárultunk a nyugdíjasok és a 

rokkantnyugdíjasok étkeztetéséhez, és egyéb szolgáltatásokat is biztosítottunk számukra. 

 

Somorja Városi Hivatala a nyugdíjasok ebédjegyeihez nyugdíjuk összegétől függően az alábbiak 

szerint járul hozzá: 

 

A nyugdíj összege A hozzájárulás összege 

220 euró alatt 0,96 euró 

220 eurótól 340 euróig 0,66 euró 

340 euró fölött 0,46 euró 



 21 

2011-ben átlagban a város 260 nyugdíjasa étkezett a város közétkeztetési létesítményeiben (a 

szlovák és a magyar alapiskolában, a tejfalusi alapiskolában, az Öregek Otthonában, a Papi-Hami 

étteremben). Ez a szám 50-nel több, mint 2010-ben volt.  

Az elmúlt évben a nyugdíjasoknak 24 983 ebédjegyet adtunk el. A támogatásra 18.073.- eurót 

fordítottunk, ami 3.456.- euróval több, mint az előző évben volt. 

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik ebben az időszakban töltötték be 70., 75.-, 80., 85. évüket, illetve a 

tőlük idősebb jubilánsoknak egyszeri pénzbeli támogatást juttattunk. Ez a támogatás összesen12.840.- 

euró volt. 

Ezen kívül ebből a könyvelési tételből karácsonyra ajándékokat vásároltunk az öregek otthonában 

lakóknak, a hármas ikreknek, karácsony napján pedig az arra rászoruló hajléktalanoknak 40 ebédet 

osztottunk ki.  

A Nyugdíjasok Klubjának a fenntartására tervezett pénzeszközökből megtérítettük a béreket, a 

kötelező átutalásokat, fedeztük az elektromos áram, a gáz-, a víz-, a telefon- és a csatornaköltségeket, 

hozzájárultunk az évzáró taggyűlés kiadásaihoz, valamint az újságok és folyóiratok költségeihez. 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a gyermekek szociális-jogi védelméről szóló 305/2005-

ös sz. törvénye szerint havonta rendszeresen hozzájárultunk a Szlovákia területén levő 

gyermekotthonokban elhelyezett gyermekek takarékossági összegéhez. Ily módon 2011-ben 6 

somorjai gyerek takarékbetétjéhez járultunk hozzá. A rendszeres havi hozzájárulás összege 

gyermekenként 86.- és 90.- euró között volt.  

 

 

7.2 – Az Öregek Otthona  

 

Az Öregek Otthona költségvetési szervezet, amelynek létesítője Somorja Városa. A 

létesítményben Somorja Városnak a szociális szolgáltatásokról és az ezért a szolgáltatásokért 

fizetendő térítésről kiadott 6/2009-es sz. általánosan kötelező érvényű rendelete, a szociális 

szolgáltatásokról kiadott 448/2008-as számú törvény, valamint a vállalkozásokról kiadott 455/1991-

es számú törvény, illetve e törvények későbbi kiegészítései és módosításai alapján a rászorulók 

számára egész éven át szociális szolgáltatásokat biztosítanak.  

Az Öregek Otthonának 2011-re szóló módosított költségvetését Somorja Városi Önkormányzata a 

2011. június 16-án megtartott ülésén az alábbiak szerint hagyta jóvá: 

A 2011-es év költségvetése összesen: 240.035.- € 

Ebből: 

a) a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának  

támogatása a város költségvetésén keresztül: 162.289.- €  

b) saját bevételek az intézmény lakóitól a város  

általánosan kötelező érvényű rendelete alapján   73.046.- € 
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 c) támogatás a város pénzeszközeiből     4.700.- € 

  ebből beruházási költségek:     2.413.- € 

 

Az Öregek Otthonának 2011. december 31-én 35 lakója volt, közülük 4 az állandóan fekvő. Az 

otthon folyamatos üzemeltetését 17 alkalmazott biztosítja. A létesítmény Somorja nyugdíjasai 

számára továbbra is biztosítja az étkeztetést (ebédeket).  

Az orvosi ellátást MUDr. Babejová körzeti orvos látja el, aki minden kedden az otthon épületében 

rendel.  

2011 utolsó negyedévében kiét szobában sikerült a fa keretű ablakokat plasztból készült 

ablakokra kicserélni. Az ebédlőt is igyekeztünk lakályosabbá tenni: az éttermet kifesttettük, a 

székeken kicseréltük az elhasználódott szivacsokat, az asztalokra új abroszok kerültek. A gáz- és 

villamosfogyasztók ellenőrzését rendszeresen elvégeztettük. 2011 decemberében új, digitális 

vérnyomásmérőt vásároltunk, és Somorja Városa, valamint szponzorok támogatásával biolámpát 

(Bioptron Compact III + állvány) vettünk. Mindkét eszköz a lakókról való gondoskodás javítását 

szolgálja. A lakók egyéni fejlesztési terveit folyamatos rendszerességgel elkészítjük.  

Az aktivációs tevékenységek keretén belül önkéntes szolgáltatásnyújtási alapon 2011 október 

elsejétől a konyhában egy segédmunkaerőt alkalmazunk. 

 

2011. negyedik negyedévében az Öregek Otthonában a következő rendezvényeket szerveztük:  

2011. októbere 

- szabadidős foglalkozások (olvasás, tévézés, rádióhallgatás), 

- október - az idősek iránti tiszteletadás hónapja.  

 Ebből az alkalomból otthonunkban az óvodások adtak műsort, 

- társasjátékok (ember, ne mérgelődj, malom, kártyajátékok), 

- kilátogattunk a városi köztemetőbe, ahol az otthon elhunyt lakóinak a sírjait tettük rendbe. 

 

2011. novembere 

- faliújság közös készítése az otthonban gondozottak nyári kirándulásán készült fényképekből, 

- szabadidős foglalkozások (társasjátékok, vetélkedők, találós kérdések),  

- a nagypakai Mária Légia tagjainak látogatása az öregek otthonában; együttes ünneplés, 

vendéglátás süteményekkel, beszélgetés, közös ima, 

- látogatás a somorjai Művészeti Alapiskola hangversenytermében – a növendékek hangversenye, 
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2011. decembere 

- mikulási ajándékok – az ördögien jó ajándékcsomagocskák kiosztása (az otthon lakóit a somorjai 

tűzoltó testület tagjai látogatták meg), 

- készülődés a karácsonyi ünnepekre – faliújság készítése, a társalgó és a szobák karácsonyi 

kidíszítése,  

- gyónással egybekötött istentisztelet az öregek otthonában, 

- kultúrműsor a közelgő karácsonyi ünnepek alkalmával – a somorjai Művészeti Alapiskola 

növendékeinek műsora, 

- az otthon lakóit az evangélikus lelkésznő és az evangélikus egyházközség további képviselőinek 

kíséretében meglátogatta a város polgármestere, Bárdos úr, valamint polgármester-helyettese, 

Pogány úr, és a lakóknak boldog karácsonyt és jó egészséget kívántak, 

- közös jókívánságok karácsony alkalmából, ismert karácsonyi énekek éneklése. 

 

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási tervének a teljesítése 

  

A saját bevételek tervét 100,05%-ra teljesítettük 

Ennek összege 73.082,00 € 

 

A módosított költségvetésből 99,98%-ot merítettük, 

Ennek összege                                                       239.998,40 € 

  

 Ebből: 

 610 – bérek 109.550,00.- €    100,00 % 

 620 – törvény által előírt átutalások 39.090,00.- €   100,00% 

 632 – energiaköltségek 27.125,89.- €      98,91%  

 633 – anyagköltségek 39.059,06.- €   100,00% 

 635 – karbantartási költségek                      12.315,04.- €   100,00% 

 637 – egyéb áruk és szolgáltatások költségei 8.074,15.- €   100,01% 

 642 – táppénzek és lelépési összeg       2.372.- €                     100,00% 

 710 – beruházási kiadások – hozzáépítés    2.413,00 €   100,00%  
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A létesítmény adományszámlája 

 

Az adományszámlánkon összesen 7.393,74 € van 

 

A CZVEDLER lapterjesztő az intézményt rendszeresen és térítésmentesen ellátja újságokkal. 

 

2011. december 31-én – kifizetetlen számlák  1.323,947 € összegben 

 

 

7.3 – Gondozószolgálat  

 

Somorja Városa a gondozószolgálatot Somorja Városi Önkormányzatának érvényben levő 

általánosan kötelező érvényű rendelete szerint biztosítja.  

A gondozószolgálat összehangolt ellátását és a gondozószolgálatra jogosult személyek 

véleményezését Somorja Városi Hivatalának egy, teljes órakötelezettséggel alkalmazott dolgozója 

felügyeli. 

Somorja Város területén a gondozószolgálat szolgáltatásait igénybe vevők száma 2011. december 31-

én 22 személy volt.  Ezek a város olyan polgárai, akik egészségi állapotuk miatt más személy 

segítségére vannak ráutalva. A gondozott a gondozószolgálat szolgáltatásaiért térítést fizet. A 

hozzájárulás összegét a gondozott Somorja Városi Önkormányzatának általánosan kötelező érvényű 

rendelete alapján aszerint fizeti, a nap melyik szakaszában és milyen hosszú ideig részesült 

gondozásban.  

A gondozószolgálatot ellátók száma 19 fő. Ők a várossal állnak munkaviszonyban, munkájukat pedig 

a gondozottak háztartásában végzik.  

2011. december 31-ével a munkaviszonyt 5 gondozóval megszüntettük, mivel nem végezték el az 

átképzési tanfolyamot, ezért nem teljesítik a gondozókkal szemben támasztott követelményeket.  

Somorja Város további szociális szolgáltatásai közé tartozik, hogy a 4/2010-es általánosan kötelező 

érvényű rendelettel összhangban segítséget nyújt a gyermekről való személyes gondoskodásban. 

Ennek alapján a város gondozónőt biztosított a hármas ikrek számára. 2011 decemberében a városhoz 

újabb igény érkezett gyermekekről – újabb hármas ikrekről – való személyes gondoskodásra. A város 

nekik a gondozónőt 2012. január elsejétől biztosítja. 

A véleményezést minden, Somorján állandó lakhellyel rendelkező lakossal kapcsolatban elvégezték, 

akik érdeklődést mutattak a gondozószolgálat által nyújtott szolgáltatások vagy az Öregek Otthonában 

való elhelyezés iránt. 

A gondozószolgálat végzésével kapcsolatban a város polgárai részéről nem érkezett panasz. 
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8. számú program: Lakások, épületek   

 

A város polgármesterének utasítására a szokásos kiadások minden területén érvénybe lépett a 

takarékosság, mivel a városi költségvetésében a bevételek alacsonyabbak voltak a tervezettnél. Ebből 

az okból kifolyólag az építészeti szakosztály is többezer euró megtakarítására törekedett.  

Halaszthatatlan helyreállítási munkálatok – az erre a célra elkülönített összegből térítettük meg a 

Csölösztőben elvégzett munkálatok díját (az esővízcsatorna teljes javítása, annak csatlakoztatása a 

kanálisra), ugyanúgy a Csillag utcában a kanalizáció tisztításának a költségeit is. A Gazda sori 

óvodában bizonytalanná vált a beüvegezett folyosó statikája, ezért a város ezt a folyosót felszámolta, 

majd az új falra ablakokat helyeztetett el. A tejfalusi temető járdáinak kialakítását is részben ebből a 

tételből fedeztük.  

Földmérési munkálatok, ingatlanok tulajdonviszonyainak a rendezése – járda esetleges megépítése 

céljából elkészíttettük a Fazekas utca és az Akácfa sor, továbbá az OMV üzemanyagtöltő állomás és a 

tejfalusi tűzoltószertár közötti terület magassági és helyrajzát. Elkészült az I/63-as főút három 

útkereszteződésének a magassági és helyszínrajza is (letérő Királyfiára, Bucsuházára és a Pomléi útra). 

Ezeknek a dokumentumoknak az elkészítése után a főútról való letérés biztonságosabbá tétele 

érdekében kidolgoztattuk az említett útkereszteződések átépítésének a tervdokumentációját is.  

Kidolgoztattuk a Gabona utcában az eladásra, illetve cserére szánt új parcellák kialakításához 

szükséges földmérési tervet (Brza úr). Hasonlóképpen kidolgoztattuk a kultúrház előtti 

útkereszteződés magassági és helyszínrajzát is, hogy az említett helyre elkészíttethessük a körforgalom 

tervdokumentációját.  A tervezett sportcsarnok megépítése céljából elkészíttettük a terület magassági 

és helyszínrajzát, ugyanúgy az I/63-as út kereszteződéseiben ránk váró munkákhoz a földmérési tervet 

is. Elkészíttettük a somorjai felújított tűzoltóállomás és  -szertár épületeinek, ugyanúgy a Duna utcán 

kialakított új parkolóhelyeknek a helyszínrajzát. A további bérlakások esetleges építésének céljából az 

ehhez szükséges tervdokumentáció kidolgozásához elkészíttettük a Somorja kataszterében levő 10/1, 

2, 3, valamint a 3/8, 9-es sz. parcellák magassági és helyszínrajzát.   

 Tanulmányok, vizsgálatok, szakvélemények – ebből a tételből térítettük meg azoknak a 

szakvéleményeknek a költségeit, amelyek a kataszteri hivatalhoz benyújtott bejegyzésekhez 

mellékletként voltak szükségesek, továbbá kifizettük a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskola biztosítási díját. Szakvélemények kiállításáért magas illetékeket számláznak az illetékes 

szervek is. Ezek összegét is ebből a tételből térítjük meg. Pl. a Korona épületének a helyreállításáról 

készült szakvéleményért a Műszaki Felügyeletnek (Technická inšpekcia) 312.- eurót fizettünk. 

Megtérítettük a további szakvélemények kiállításának a költségeit is, pl. a volt méntelep területének az 

eladására vonatkozó nyilvános versenypályázat kiírásához szükséges szakvélemény kidolgozásának a 

költségeit. Kidolgoztattuk a Bél Mátyás Alapiskola hőszigetelésének műszaki véleményezését, mivel 

ezt az igényelt pénzügyi támogatáshoz kötelező mellékletként kell csatolni. A nyitrai Műszaki 

Felügyelet pl. a tűzoltószertár új kazánjának hivatalos nyomásmérési próbájáért 354,24 eurót 

számlázott.  

Telkek bérlete – a területek tulajdonosainak a bérleti szerződéseknek megfelelően megtérítettük a 

bérleti díjakat. Ebben a tételben az összeg növekedését az váltotta ki, hogy az Adóhivatal épülete alatti 
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terület tulajdonosai 3 évre visszamenőleg kérték a bérleti díj megtérítését. A bérleti díjat a folyó évre 

(2011), valamint az előző 3 évre is megfizettük.  

Illetékek megtérítése a Kataszteri Hivatalnak – okmánybélyegekben ebből a tételből térítettük meg a 

Nyugat-szlovákiai Villamos Műveknek a csatlakozásért járó illetéket (új mérőműszer elhelyezése 

stb.).   

A Korona épületének javítási munkálatai – 2011-ben az épületen semmilyen állapotmegőrző 

munkálatokat nem végeztünk. Csak az építkezései engedély kiadásához szükséges tervdokumentációt 

dolgoztattuk ki. A város az épület felújításának finanszírozására kérvényt nyújtott be térítetlen 

támogatásra.   

A Poliklinika épületének javítási munkálatai – a szállítónak (ARCUS International) megtérítettük a 

bejárati ajtó rendszeres karbantartásának költségeit.  

Pomlé, amfiteátrum – a szolgálati lakás konyhájába szekrénysort szereltettünk be, berendeztük az 

összes öltözőt (a szállító leszállította a megrendelt fogasos padokat, az asztalokat és székeket). 

Hiányzik még a konyhasarok felszerelése, valamint a kis ebédlő bárpultja.  

A szállító leszállította és az összes ablakra felszereltettük a zsalukat és a szúnyoghálókat. Téli 

időszakban az épületben temperáló fűtést alkalmazunk, ez viszont növeli az üzemeltetési költségek 

összegét. 

A somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület extern menezsmentje – a 2011-es év költségvetésének 

második módosítása során az erre tervezett pénzösszeget 0 euróra csökkentették. 2012-ben a 

térítésmentes kölcsön végleges elszámolása során a szerződésben meghatározott összeget ki kell 

fizetnünk az extern dolgozónak. Az összeg 95%-ára támogatást kapunk. 

Tervek elkészítése – a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határmenti 

együttműködésre vonatkozó felhívás keretén belül a KORONA épületének a felújításához az extern 

dolgozók kidolgozták a térítésmentes kölcsönre vonatkozó kérvényeket. Továbbá a Szlovák 

Köztársaság és a Cseh Köztársaság közötti határmenti együttműködésre vonatkozó felhívás alapján 

kérvény kidolgozására került sor a Somorja – Uherský Brod közötti „Isten dicsőségére – az emberek 

megsegítésére” nevű projekt térítésmentes pénzbeli támogatására is.   

Szerzői felügyelet – a szerzői felügyelet ellátásáról megkötött szerződés értelmében az átépítés 

tervezője, a HAZZ teljesítette vállalását. Az összeget a valóban elvégzett munkálatok kimutatása 

alapján térítettük meg. 

 

 

Beruházási jellegű kiadások 

 

Telkek vásárlása – a megkötött adásvételi szerződés alapján megtérítettük a szlovák alapiskola 

területén levő telek (Cvedler János) vételárának második felét is.  
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A sportcsarnok tevei – a tervdokumentáció kidolgozására kiírt versenytárgyalást objektív okok miatt 

visszavontuk. A 2011-es év költségvetésének II. módosítása ezt a beruházást teljesen kiiktatta a 

költségvetésből.  

További építkezések terveinek kidolgozása – elkészült a Bél Mátyás Alapiskola felújítására 

kidolgozott tervdokumentáció aktualizálása. Ez abból az okból történt, hogy a város megpályázhassa 

az ekofond (SPP) támogatását. A nyújtandó támogatás feltételei és összege azonban az 

önkormányzatok számára nagyon hátrányos.   

A továbbiakban kidolgoztattuk a Kaszárnya utcában épülő 36 bérlakás tervdokumentációját is. Erre 

az építkezés területi jóváhagyási eljárásának a lefolytatásához volt szükség. A területi határozatot 

kiadták. 

A tervdokumentációt az alábbi kisebb nagyságú beruházásokhoz készíttettük még el: Tejfaluban a 

kápolna környékének (közterületnek) az elrendezése – a város a Slovnaft „Zöld oázis” alapítványától 

kért anyagi támogatást; a tejfalusi temetőben levő halottasház felújítása.  

A Szél utca – Gazda sor – Temető sor útkereszteződésében építendő körforgalom 

tervdokumentációja – a tervdokumentáció az ellenőrző költségvetéssel együtt elkészült, a szóban forgó 

beruházásra kiadták az építkezési engedélyt. 

Az I/63-as főút útkereszteződéseinek projektje – ennek az értékelésnek a kidolgozásakor a megbízott 

személyek már leadták a kidolgozott tervdokumentációkat. A szlovák közutak igazgatóságával történt 

megállapodás szerint a város a kerületi hivatalban biztosította az I/63-as főút három útkereszteződése 

(a Királyfiára, Bucsuházára és a Pomléi útra vezető letérő) rekonstrukciójához szükséges 

tervdokumentáció kidolgozását és az építkezési engedély kiadását. Ennek következtében a szlovák 

közutak igazgatósága ezeket a beruházásokat soron kívül besorolta tervébe. (Ígéretet 2012 első 

félévére kaptunk.) 

A tejfalusi OMV üzemanyagtöltő állomás járdájának tervdokumentációja – a költségvetésnek 

megfelelően elkészíttettük a Tejfalun levő OMV üzemanyagtöltő állomástól a tejfalusi tűzoltószertárig 

vezető járda megépítésének a tervdokumentációját. 

A város kamerarendszere  - amint azt az értékelés első részében megjegyeztük, a szállításra a 

megbízást a nyilvános versenytárgyaláson győztes vállalat kapta meg. A munkálatokat decemberben 

fejezték be.   

Fő utca, Gazda sor – járdák, parkolók – a város 2011-ben ebből a tételből pénzeszközöket nem 

merített.  

A befejezetlen építkezések befejezése – A város az Öregek  Otthonának épületéhez társalgót épített.  

A somorjai tűzoltószertár és -állomás felújítási munkálatai – kommentár az elvégzett 

munkálatokhoz: 

„A somorjai tűzoltóállomás és -szertár közös épületének a felújítása” elnevezésű beruházás 5 

objektumból áll: SO-01: A főépület felújítása; SO-02: A csúszda aknájának hozzáépítése; SO-03: 

Ráépítés a tetőtérre; SO-04: Az elektromos áram tartalékforrása; SO-5: Dekontanimációs tér 

olajfelfogóval.  
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Az építkezési területet az EURO-BUILDING R. T. vállalatnak 2010. július 7-én adtuk át. Az 

építkezés nagy nagyon lassan kezdődött el, a kivitelező a szerződésnek a térítésmentes kölcsönre 

vonatkozó mellékletére hivatkozott, amelyet a miniszter 2010. november 2-án írt alá. A munkálatok az 

említett szerződés aláírása után a város szűnni nem akaró sürgetésére intenzívebbé váltak. Az 

építkezést a kivitelezésről megkötött szerződés szerint 14 hónapon belül, azaz 2011. szeptember 7-ig 

be kellett volna fejezni. A kivitelező képtelen volt szerződésben a határidővel kapcsolatban vállalt 

kötelezettségét teljesíteni, ugyanakkor a város is kötve volt a mezőgazdasági minisztériummal aláírt 

szerződéssel, miszerint az építkezést szeptember végéig befejezik, ezért az építkezést, bár 

hiányosságokkal, de szeptember 30-án kénytelenek voltunk átvenni. A hiányosságokat az átvételről 

készült jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  

Az építkezésen a kivitelezésről készült szerződéssel összhangban az alábbi munkálatokat végezték 

el: 

- az SO-01-es objektumon (A főépület felújítása): villanyszerelési munkálatok (új magas 

feszültségű vezetékek kialakítása és a világítótestek beszerelése az I. és a II. szinten is), a belső 

rádió, számítógép- és televíziós rendszer kiépítése, a riasztóberendezés kiépítése beleszámítva a 

szirénákat és a villogókat is, a kamerarendszer kiépítése, az új szociális helyiségek megépítése a 

volt szolgálati lakás 2. szintjén (zuhanyozó, 2 WC), a gázmentesítő helyiség, öltözők és  

garázsok megépítése, a földfelszín feletti 2. emelet társalgójában a mestergerenda megerősítése, a 

kazánházban a központi fűtés csővezetékrendszerének a teljes cseréje, hősugárzó borítások 

elhelyezése a radiátorokon, a földszinten új radiátorok felszerelése, az ablakok és ajtók teljes 

kicserélése, a garázsajtók cseréje, az épület hőszigetelése 8 cm vastag polystyrennel, a garázsok 

lapos tetejének hőszigetelése pur-habbal, a bádogból készült szerkezetek cseréje.  

- Az SO-02-es objektumon (A csúszda aknájának kiépítése): a csúszda aknájának a hozzáépítése a 

főépület falához. 

- Az SO-03-as objektum (Ráépítés a tetőtérre): a 3. emelet ráépítése a volt szolgálati lakás 2. 

szintjére, a tetőtér kialakítása, beépített tetőtér kialakítása a főépületen, öltözők, szociális 

helyiségek, irodák, raktárhelyiségek, pihenésre szolgáló szobák, konyha, edzőterem, iskolázások 

megtartására szolgáló alkalmas helyiség kialakítása, a 3. földfelszín feletti szinten a központi 

fűtés beszerelése, egészségügyi-műszaki berendezések beszerelése, a teljes elektromos 

vezetékrendszer kialakítása a gyengeáramú vezetékekkel együtt, az irodák, konyha, edzőterem, 

szobák és szociális helyiségek berendezéseinek a biztosítása és elhelyezése. 

- Az SO-04-es objektum (Az elektromos áram tartalékforrása): acélszekrényben elhelyezett diesel 

áramfejlesztő. 

- Az SO-05-ös objektum (Dekontanimációs tér kialakítása olajfelfogóval) 

 

Az építkezésen fokozatosan olyan újabb feladatok is felbukkantak, amelyek a tervdokumentáció 

hiányos előkészítésével, az építkezés hibás költségvetésével vagy a somorjai Önkéntes Tűzoltó 

Testület igényeivel függtek össze. A tervdokumentáció szerint összeállított költségvetésen kívül 

végzett munkálatokat a közbeszerzésről szóló törvények betartásával biztosítottuk, a kivitelezőket 

pedig a legalacsonyabb árajánlatot tevők közül választottuk ki. Példaként az alábbi többletmunkákat és 
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szolgáltatásokat említhetjük: az alacsony feszültségű csatlakozók tervdokumentációjának a 

kidolgozása, az altalaj geológiai vizsgálata, a légtechnikai berendezések modernizálása a 

mezőgazdasági minisztérium beleegyezésével, az új kémény tervdokumentációjának a kidolgozása és 

alkalmasságának felülvizsgálata, új, alacsony feszültségű csatlakozók kialakítása, a garázsok 

szükségmegvilágításának a kiépítése, a volt szolgálati lakás alatt levő garázsok alapjainak és 

hordozófalainak a megerősítése, támszerkezetek beépítése az új garázskapuk felhelyezésére, a 

garázskapuk központi irányításának a biztosítása, a világítótestek központi ki- és bekapcsolása az 

irányítópultról és az ezzel kapcsolatos többletfeladatok biztosítása az elosztókban, új fűtőtestek 

felszerelése, az 1. és a 2. emeleten a falak festésének és befejező munkálatoknak az elvégzése,  új 

kazettás plafon kialakítása a 2. emeleten, a tanácsterem és a 3. emeleti irodák klimatizációs 

berendezésének a beszerelése, a kémény meghosszabbítása és belső burkolása rozsdamentes csövek 

segítségével, a régi kazán leszerelése és új, takarékosabb kazán beállítása, az udvar csatornázatának a 

kiépítése, az esővizet elvezető tetőcsatornák kialakítása, az épület északi és északnyugati oldalán 

esővizet elvezető járdák kialakítása, az egész épületben a ki-és bejárást az építészeti törvénynek 

megfelelően akadálymentesen kell kiképezni, a mezőgazdasági minisztérium beleegyezése alapján az 

épület sztatikája miatt a 3. emeleten a terazzo-padlózatot PVC-borítású padlóra kell kicserélni (a 3. 

emeleten nivelák, a talpazat PVC), a balkonokon a felületet kiegyenlítő vakolat és kőburkolat pótlása, 

a diesel áramfejlesztő fölé acélborítást szerelni, a költségvetésből hiányzó acélkorlátok beépítése stb.  

103 ezer eurót tesz ki azoknak a munkálatoknak az értéke, amelyeket a költségvetésben feltüntetett 

terveken felül végeztünk el, de amelyek megvalósítása az önkéntes tűzoltó testület szempontjából is 

fontos volt. 

Duna utca – parkolók – a lakónegyedben a parkolási lehetőségek kb. 30 parkolóhellyel bővültek.  

Tejfalu, temető – a temető területén járdákat építettünk. 

A Kaszárnya utcai bérlakások – az építkezési munkálatokat megkezdtük. A szállító céggel az 

együttműködés megfelelő, jó. Somorja Városi Hivatalának képviseletében az építkezés felügyeletét 

Tóth László mérnök látja el. Ennek az értékelésnek az írásakor a munkálatoknak kb. 70%-át végeztük 

el. Épülnek a válaszfalak, és már némely szerelési munkálatokat is elkezdték. Az építkezés 

befejezésének és átadásának határideje 2012 decembere.  

 

 

9. számú program: Úthálózat és közlekedés   

 

A helyi gazdálkodási vállalat által nyújtott szolgáltatások jelentős részét a város közterületeinek a 

rendben tartása teszi ki. A költségvetés merítése az elvégzett munkák alapján az AREA Šamorín, s.r.o. 

és Somorja Városa között megkötött szerződés szerint történik. 

A közlekedési jelzőtáblák cseréje  - a Csölösztői úton összefüggő vonallal megjelöltük az útpadkát, 

valamint a szakbizottság javaslata alapján a városban kiegészítettük a közlekedési jelzőtáblákat is.   
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A Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat üzemeltetési költségei – megtérítettük az elmúlt év 

decemberére, illetve 2011 januárjára – novemberére a villamos áram, víz- és csatornadíj fogyasztására 

kiállított számlákat. 

A közvilágítás oszlopainak javítása – a Nyugat-szlovákiai Villamos Művek javaslatai alapján olyan 

intézkedéseket foganatosítottunk, amelyek a közvilágításban csökkentik a villamos áram fogyasztását. 

Az elért eredményt majd a kiszámlázáskor fogjuk tapasztalni.   

A közvilágítás oszlopainak javításai – ebből a tételből térítettük meg a közvilágítás oszlopainak a 

javítását a Pomléban, valamint a város egyéb részein is. Megvalósult a közvilágítás oszlopainak 

javítása a Szenci úton.  

A helyi úthálózat karbantartása – a költségeket a somorjai AREA-nak az elvégzett munkálatok 

jegyzékének összeírása alapján térítettük meg. A takarékossági intézkedések következtében 10.000.- 

eurót spóroltunk meg.  

Közvilágítás – az erre a célra tervezett pénzösszeget a villamos áram fogyasztása alapján szükség 

szerint merítettük. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a Nyugat-szlovákiai Villamos Műveknek a 

villamos áramfogyasztás csökkentésére vonatkozó javaslatai alapján a közvilágításban bizonyos 

intézkedéseket eszközöltünk.  

 

 

10. számú program: Életkörnyezet  

 

A környezetvédelmi részleg szűkös pénzügyi helyzetében is teljesítette az ebben a programban 

kijelölt feladatokat. Mi több, a város szokásos életvitelének a biztosítását szolgáló üzemeltetési 

költségek év végi összegzésekor az egyes programokban megtakarítást is kimutathattunk.  

E program keretén belül pénzügyi szempontból azok az alprogramok a legigényesebbek, amelyek a 

Pomlé parkerdő, valamint a Pomléi út és a Csölösztői út zöldövezetének és közterületeinek a 

karbantartásával függnek össze. Ebbe a csoportba sorolhatjuk a gondot okozó vagy veszélyt jelentő 

fák eltávolítását, a lakótelepeken a növényzet megritkítását, mivel azok kora, egészségi állapota és a 

kiültetés sűrűsége nem minden esetben felel meg  a zöldövezetekkel szemben támasztott 

követelményeknek. A Pomléi úton levő fasor valódi állapotának a megállapítása céljából ki kellett 

dolgoznunk a fák leltározását és dendrológiai kivizsgálását. A jövőben számolnunk kell azzal, hogy 

ezeknek a fáknak a karbantartása további költségekkel fog járni. Ugyanez vonatkozik a Fő téren levő 

park revitalizációjára is. 

A város egész területén a rágcsálók irtására rendszeresen elvégzett deratizáción kívül a második 

félévben a városi galambok túlzott elszaporodása miatt el kellett végeznünk azok befogását is. A 

galambok számának csökkentése a következő év első negyedévében is esedékes.  

Az előző évekhez hasonlóan 2011-ben is jelentős pénzösszeget fordítottunk a lakótelepeken és 

parkokban kihelyezett padok helyreállítására. A gyermekjátszóterek és felszereltségük ellenőrzése, 

majd az ezt követő javítási munkálatok szintén jelentősen növelik a város költségeit. Ezen kívül nyár 



 31 

elején a Gazda soron új gyermekjátszóteret adtunk mát, melynek költségeit a beruházásokra tervezett 

kiadásokból fedeztük.  

Azt a gondot, hogy a közterületeket kutyaürülék szennyezi, hosszú éveken keresztül úgy próbáltuk 

megoldani, hogy a kutyákat sétáltatónak zacskókat osztottunk ki az ürülék felszedésére. Mivel ez a 

módszer önmagában nem biztosítja a kívánt eredményt, a város úgy határozott, hogy a lakótelepeken 

bizonyos területeket jelölnek ki, ahol kutyákat lehet sétáltatni, és a kijelölt terület körül 

szemétkosarakat helyezünk ki, amelyekbe a kutyaürüléket be lehet gyűjteni. A kutyák számára az első 

ilyen kifutókat a Városmajorban és a Duna utcán adtuk át rendeltetésének. Ezen kívül a kutyaürülék 

begyűjtésére szolgáló szemétládákat a város nyolc pontján is kihelyeztünk.  

A jövőben azt tervezzük, hogy a kutyák számára hasonló kifutókat a város más lakótelepein is 

létrehozunk.  

 

11. számú program: Hulladékgazdálkodás   

 

A program magában foglalja mindazokat a tevékenységeket, amelyek a városi szemét, a város 

területén keletkező építkezési törmelékek begyűjtését, elszállítását, a szemétlerakatokon történő 

elhelyezését, illetve szétválogatását biztosítja.  

A hulladékgazdálkodás 2011-es eredményeinek értékelése során megállapíthattuk, hogy a szóban 

forgó évben a város területén 627 tonna hulladékot gyűjtöttünk be, amelynek összetétele a következő: 

- elhasznált gumiabroncsok      39,24 t 

- papír  108,78 t 

- plasztok      64,18 t 

- üveg      67,15 t 

- üzemképtelen villamos berendezések     27,04 t 

- elemek, akkumulátorok         0,61 t 

- biológiai szempontból elbomló hulladékok   320,0 t  

 

A begyűjtött városi szemét, nagyméretű tárgyak és építkezési törmelék mennyiségét, begyűjtésének 

és megsemmisítésének a költségeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Hónap AREA   t AREA   t  AVE     € FCsFT*  € AVE      €  Havi költ-

ségek     € 

A hulladék katalógusszáma 

                  20 03 07    17 09 04                        20 03 01 

 Nagy 

terjedelmű 

Építkezési 

törmelék 

 Városi 

szemét 

Lerakat Szállítás  Hónap 

összesen 

12     12.847,30 13.874,60  26.721,90 

1 90,08 31,89  257,17 11.481,15 7.087,62  18.586,77 

2 83,6 51,74  214,01 10.144,42 6.781,22  16.925,64 
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3 146,17 90,59  287,53 15.019,78 7.523,40  22.543,18 

4 163,5 117,38  290,52 16.074,47 7.879,81  23.954,28 

5 165,32 123,11  270,75 15.639,48 7.741,68  23.381,16 

6 210,68 125,91  305,65 18.215,76 7.931,51  26.147,27 

7 227,08 93,55  310,35 18.299,32 8.059,69  26.359,01 

8 146,18 124,78  325,94 16.757,72 8.103,64  24.864,36 

9 137,24 144,45  296,44 15.857,86 8.050,64  23.908,50 

10 126,31 162,7  281,11 15.374,15 9.041,68  24.415,83 

11 121,01 115,6  265,79 13.942,46 8.032,18  21.974,64 

12 101,01 67,38  284,64    0,00 

Összesen 1.718,18 1.249,08  3.389,9 179.654,00 100.107,67 0,00 279.761,54 

* Felső-Csallóköz Falvainak Társulása  

 

Miután a városi szemét elszállítását és megsemmisítését végző új szolgáltatónk belépése óta eltelt 

egy év, az eredményeket joggal értékelhetjük pozitívan, mivel 2010-hez viszonyítva az ilyen jellegű 

szolgáltatásokért kifizetett költségeink 29,7%-kal csökkentek. 

A hulladékgazdálkodás folyamatos és akadálymentes ellátása érdekében további feladatok is 

hárultak ránk, amelyek növelték költségeinket. Ilyen feladatok pl. a konténerek helyének tisztán 

tartása, az elhasznált gumiabroncsok elszállítása és megsemmisítése, a növényi eredetű hulladék 

elszállítása és feldolgozása, a papír és a plasztok szétválogatására szolgáló 110 literes konténerek 

vásárlása (az elmúlt évben 50 darab ilyen konténert vásároltunk), valamint a hulladékbegyűjtő udvar 

üzemeltetése.  

Városunk lakótelepein 2011-ben négy esetben égtek konténereink. Áprilisban, júniusban és 

szeptemberben 12 konténert tettek tönkre. A konténertüzek által okozott károk, illetve az új 

konténerek vásárlása szintén ennek a programnak a költségvetéséből történt.  

Ugyancsak ennek a programnak a költségvetéséből térítjük meg az esővíz elvezetésének költségeit, 

valamint a Felső-Csallóköz Falvai Társulásába a tagdíjat.  

2009-töl fokozatosan átépítjük a konténerek helyét, illetve új helyeket létesítünk. Ezek költségét a 

beruházásokra tervezett kiadásokból fedezzük. Az elmúlt évben a konténerek elhelyezésére szolgáló 4 

helyet fejeztünk be és adtunk át rendeltetésének (a Fő utcán, a Kaszárnya utcában 2, valamint a Szél 

utcában). Az ilyen jellegű munkálatokat 2012-ben is akarjuk folytatni, mivel esztétikai szempontból 

lényegesen befolyásolják a városunkról kialakított képet, ugyanakkor megkönnyítik a konténerekhez a 

hozzáférést, és a velük való manipuláció is egyszerűbb.  

 

 

12. számú program: A lakosságnak nyújtott szolgáltatások 

 

1.3.3 – Az Anyakönyvi Hivatal az anyakönyvvel kapcsolatos feladatokon kívül iratok hitelesítését is 

végzi. Ezen belül 2011. december 31-ig az Anyakönyvi Hivatal az alábbi feladatokat is ellátta: 
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- vezette az elhalálozások könyvét és a szükséges bejegyzéseket – 37 esetben 

- vezette a házasságkötések könyvét és elvégezte az ezzel kapcsolatos feladatokat, a 

házasságkötésekről elkészítette a jegyzőkönyveket – 77 esetben, ebből 

 - házasságkötési szertartás Csölösztőn – 12 esetben 

 - házasságkötési szertartás házasságkötési napokon kívül – 20 esetben 

 - anyakönyvi kivonatok kiadása – 200 esetben  

 - házasságkötés engedélyezése más anyakönyvi hivatalban – 6 esetben 

 - házasságkötéshez szükséges igazolás kiállítása – 19 esetben 

 - külön anyakönyvbe történő beírás – 18 esetben 

 - jegyzőkönyv apaság elismeréséről – 38 esetben 

- értesítés elfogadása a házasságkötés felbontása után a korábbi családi név 

 újrafelvételéről – 9 esetben 

- bejelentési kötelezettség teljesítése külön előírások szerinti anyakönyvi események alkalmával 

– 129 esetben 

- erkölcsi bizonyítvány kiállítása, másolatok és kópiák helyességének igazolása – 101  esetben 

- aláírások hitelesítése okiratokon  

- okiratok hitelesítése.  

 

 

1.1.2-es alprogram:  A Közös Körzeti Hivatal – építészeti hivatal. A hivatal számára biztosított 

pénzeszközökből fedeztük a bérköltségeket, az átutalásokat, az útiköltségeket és az anyagköltségeket.  

 

 

A város költségvetésében a szokásos kiadásokra tervezett pénzeszközökből 2011. december 31-ig 

összesen 6.764.519.- eurót merítettünk.  

A városi önkormányzat által jóváhagyott beruházások, valamint a pénzügyi operációk kiadásait a 3-

as számú táblázat tartalmazza. A beruházások, valamint a pénzügyi operációk költségeinek összege 

1.337.685.- euró. 

 

Az előterjesztett értékelésből kitűnik, hogy a város költségvetéséből biztosítottuk a Városi 

Hivatal, valamint az irányítása alatt álló szervezetek szokásos és beruházási jellegű kiadásait is, 

miközben betartottuk a költségvetésre vonatkozó törvényeket éppúgy, mint Somorja Városának 

a pénzeszközökkel való gazdálkodásáról kiadott rendeleteit is.   
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Somorja Város 2011-es évi zárszámadása 

 

Somorja Város 2009-es évi zárszámadása magában foglalja a város 2011. évi gazdálkodásának 

eredményeit, beleszámítva a pénzalapok gazdálkodását, a város adósságának alakulását, a vagyon 

leltározásának eredményeit, valamint az aktívák és passzívák arányát, azaz a 2011-es év mérlegét is 

eurókban kimutatva.  

A gazdálkodást eredményét nagy mértékben befolyásolja a bevételi rész összetétele, mégpedig: a 

saját bevételek, az egyéb bevételek, az állami támogatás és ezek teljesítése a költségvetésben.. 

A gazdálkodás eredményeinek bevételi része magában foglalja a jogalanyisággal rendelkező iskolák 

tevékenységéhez szükséges támogatást (átruházott hatáskörök), az anyakönyvi hivatalnak nyújtott 

támogatást, az építészeti hivatal támogatását, a környezetvédelmi hivatalnak átutalt támogatást, 

valamint a tanügyi hivatal tevékenységének a javítására nyújtott támogatást és az Öregek Otthonának a 

pénzügyi támogatását is. A gazdasági eredmény nem foglalja magában a városnak a pénzügyi 

operációkból származó bevételeit, mivel ezek nem befolyásolhatják az adott év gazdasági 

eredményeit. Az alapokból és az előző év gazdasági eredményeiből származó pénzek összege 

7.813.437,11 euró.   

A város költségvetésének kiadási oldalán tüntetjük fel a jogalanyisággal nem rendelkező óvodákra, a 

szabadidőközpontra, az iskolai étkezdékre és az iskolai klubokra fordított kiadásokat éppúgy, mint a 

jogalanyisággal rendelkező iskolák – költségvetési szervezetek (Bél Mátyás Alapiskola, Corvin 

Mátyás Alapiskola, Művészeti Alapiskola, Öregek Otthona, Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár) 

kisadásait is.  

A gazdasági eredmény ebben az esetben sem foglalja magában a városnak a pénzügyi 

operációkból származó bevételeit, mivel ezek sem befolyásolhatják az adott év gazdasági 

eredményeit. Ezek olyan kiadások, amelyek a hitelek törlesztését szolgálják.  Ez az összeg 2011. 

december 31-én 7.703.683,07 eurót tett ki. 

 

A gazdálkodás eredményei 

 

Bevételek Kiadások Különbség  

6.991.976,27 € 6.764.518,11 € 227.458,16 € Szokásos költségvetés 

821.461,17  € 939.164,96  € - 117.703,79  Beruházási költségvetés 

7.813.437,44 € 7.703.683,07 € 109.754,37 € Gazdasági eredmény 

317.466,37 € 398.521,32 € 81.054,65 € Pénzügyi operációk 

8.130.903,81 € 8.102.204,39 € 28.699,42 € Összesen 

Különbség  a bevételek  és a     kiadások között        =                                               319.319,64 € 
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Ebből: 

A város által irányított költségvetési szervezetek folyószámlái 

(iskolák, öregek otthona, művelődési központ, könyvtár)         383,47 €  

A város folyószámlái 2011.december31-én összesen                                                         28.315,95 € 

 

2011-ben a költségvetésben elért gazdálkodás alapján a területi  önkormányzatok költségvetési 

szabályaitól kiadott 583/2004-es sz. törvény 15. paragrafusának 4. bekezdése szerint a pénzügyi 

operációkban elért eredmények leszámítása után tartalékalapot nem kell kialakítani. 
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C/ Somorja Város vagyoni eszközeinek a leltározások utáni 

állapota, a kintlevőségek, a város tartozásai és a város vagyona 

2011-ben 

 

A könyvvitelről kiadott 431/2002-es sz. törvény, illetve e törvény későbbi kiegészítései és 

módosításai értelmében 2011. december 1-jén elvégeztük Somorja Város vagyonának, 

tartozásainak és alaptőkéjének a leltározását.  

 

Somorja Város vagyonának kimutatása, amely az év folyamán bekövetkezett 

változásokat is feltünteti, a mellékletben levő táblázatban található. 

 

A gazdasági válság 2011-ben a város vagyonán is tükröződött. Ebben az évben kisebb volt a 

gyarapodás, de ugyanúgy a csökkenés nagysága is.  Csak a legszükségesebb, sürgős 

munkálatokat végeztettük el.  

 

Az épületeken és az építkezéseken az alábbi változások következtek be:  

Növekedés csak a legszükségesebb esetek elvégzése alkalmával következett be.  Ilyen 

munkálatok voltak: 

 - a Duna utcán a parkolóhelyek kialakítása, 

 - a tejfalusi temető járdáinak a kialakítása, 

 - bekerítettük a Városmajorban és a Duna utcán a kutyák számára kialakított kifutókat,

 - Csölösztőn a Szűk utcában, valamint Somorján az Új utcában felújítottuk a járdákat,

 - a város újabb pontjain szereltettünk fel térkamerákat,   

 - a Vadász utcai óvodában elvégeztettük a gázkazán nagyszabású felújítását. 

 

Az épületek és építkezések értékcsökkenését 2011-ben csak egy esetben tapasztalhattuk: a 

Gazda soron kiselejteztük a gyermekjátszóteret, mivel az nem felelt meg az előírásoknak, és 

életveszélyt jelentett a gyerekek számára.   

 

A 022-es számlán vezetett vagyonban gyarapodást, de csökkenést is tapasztalhattunk. Mindez 

a Somorjai Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft. által elvégzett munkálatoknak köszönhető. A 

K2-es sz. kazánházban új átfolyásmérőket, hőmérőket, a K4-es és K1-es kazánházban expanziós 

berendezéseket szereltek fel.  

Az említett kazánházak vagyonában azonban jelentős értékcsökkenés is tapasztalható volt, 

mivel a régi, elavult eszközöket újakra, hatékonyabbakra cserélték ki.  
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029-es számlán csak gyarapodást könyvelhettünk el.  A Gazda soron új parkolóhelyeket és új 

játszóteret létesítettünk.  

 

031-es számla – telkek 

- gyarapodást az ingatlanok tulajdonviszonyainak a rendezése és vásárlása során 

könyvelhettünk el. A gyarapodás összege 48.524,28 €.  

- értékcsökkenést az ingatlanok eladása és rendezése miatt mutathatunk ki. Az értékcsökkenés 

összege 7.333,22 €. 

A többi tételben, mint pl. a 013-as, 019-es, 025-ös és 028-as számlákon semmilyen változás nem 

történt.  

 

Az előzőekben a 2011. december 31-én időszerű adatokon kívül tájékoztatásként ismertetjük, 

milyen volt a város által irányított költségvetési szervezetek vagyoni helyzete 2011. december 31-

én. 

 

 

Somorja Városának az alábbi szervezetek adták át leltári jelentésüket:  

 

 

Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Iskola utca 2 

 

Épületek és építkezések  1.625.054,99 € 

Gépek, műszerek és berendezések          24.727,87  € 

Hosszú élettartamú kis értékű vagyontárgyak    112.895,78 € 

Tansegédeszközök       37.252,39 € 

 Összesen:            1.799.931,03 € 

 

 

 

Bél Mátyás Alapiskola, Kolostor utca 4 

 

Épületek és építkezések  1.778.131,65 € 

Gépek, műszerek és berendezések          49.834,85  € 

Hosszú élettartamú kis értékű vagyontárgyak    186.352,01 € 

Tansegédeszközök              49,66 € 

 Összesen:            2.014.368,17 € 
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Németh-Šamorínsky István Müvészeti Alapiskola, Park utca 4 

 

Épületek és építkezések  234.515,70 € 

Gépek, műszerek és berendezések       29.312,72  € 

Hosszú élettartamú kis értékű vagyontárgyak   53.436,57 € 

 Összesen:            317.264,99 € 

 

 

 

 

Öregek Otthona 

 

Épületek        2.413.-  € 

Gépek, műszerek és berendezések      50.597.-  € 

Hosszú élettartamú kis értékű vagyontárgyak     2.237,40 € 

Összesen:   55.247,40 € 

 

 

 

Városi Művelődési Központ 

 

Épületek és építkezések 821.127,67 € 

Gépek, műszerek és berendezések   44.688,70 € 

Softwerek     1.540,40 € 

Hosszú élettartamú kis értékű vagyontárgyak  82.262,25 € 

Összesen: 949.619,02 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















