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Tabuľka č.2. – Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 
r.2013 a 2012
Konsolidovaná súvaha mesta Šamorín za rok 2013
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok 2013

1. Všeobecná časť – textová

Mesto Šamorín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou  osobou, ktorá za 
podmienok  ustanovených  zákonom samostatne  hospodári  s vlastným majetkom a s vlastnými 
prostriedkami.  Základnou  úlohou  mesta  pri  výkone  samosprávy  je  starostlivosť  o všestranný 
rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. 

Identifikačné údaje :
Názov:        Mesto Šamorín
Sídlo - adresa: Mestský úrad, Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín
IČO:        00305723
DIČ:            2020370121
Právna forma:                      samospráva - právnická osoba 

Mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.

Mesto Šamorín sa nachádza v západnej časti Žitného ostrova v blízkosti hlavného mesta SR, 
Bratislavy. Sídlo - adresa - účtovnej jednotky: Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín. K 1.1.2013 mesto 
malo 13.171 obyvateľov a k 31.12.2013 sa počet obyvateľov mierne znížil na 13.129 obyvateľov.

Krátka história mesta

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

Výstavbou Vodného diela Gabčíkovo sa v katastri mesta vytvorila Hrušovská zdrž a vybudoval 
sa prívodný kanál, ktoré sú dnes turistickou atrakciou a ponúkajú možnosti vodných športov a 
vodnej  turistiky.  Po hrádzi  kanála a  zdrže vedie aj  medzinárodná Dunajská cyklistická  trasa, 
ktorá  je  jednou  z  cyklistických  tepien  Európy.  Na  severozápadnom  kraji  mesta  sa  na  10 
hektároch  pozemku  rozprestiera  krásny  lesopark.  V roku  2010  rekonštruovaný amfiteáter 
nazývaný Pomlé s  náučným chodníkom plní  dôležitú environmentálnu,  kultúrnu,  estetickú aj 
rekreačnú  funkciu.  V  Šamoríne  pravidelne  organizujú  medzinárodné  športové  a  kultúrne 
podujatia ako Festival Pomlé, Majáles, Samaria - Dni starej hudby, New Music At Home, Letný 
hudobný večer, adventné a fašiangové koncerty. V mestskej časti Mliečno sa už viac ako 100 
rokov organizuje Fašiangová slávnosť „Dőrejárás“. Šamorín je ideálnym východiskovým bodom 

3



na  absolvovanie  výletov  do  oblasti  Malých  Karpát  ale  aj  do  Bratislavy,  Viedne  a  Győru. 
V súčasnosti  súkromný  investor  realizuje  rozsiahlu  výstavbu  športovo-rekreačného  areála 
v Čilistove za viac ako 100 mil. eur. 

Ďalšie  dôležité  skutočnosti  a informácie  o  meste  Šamorín  nájdete  na  webových  stránkach 
www.samorin.sk ;  www.somorja.sk a www.samorincan.sk,  jeho  samosprávnych  orgánoch, 
organizáciách  a  inštitúciách,  partnerských  miest,  úspešných  projektoch,  dražbách,  verejných 
obchodných súťažiach,  obchodoch a službách,  dôležitých telefónnych číslach a  o aktuálnych 
udalostiach. 

2. Základné orgány mesta:

Primátor mesta – Gabriel Bárdos – štatutárny zástupca mesta

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Šamorín, zložený z 19 poslancov zvolených 
v priamych voľbách obyvateľmi mesta, ktoré sa konali dňa 27.11.2010.

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

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

Hlavný kontrolór :
Ing. Ján Lelkes, zvolený do funkcie  Mestským zastupiteľstvom  uznesením č.14/2008/XIX zo 
dňa  21.8.2008 na obdobie  6 rokov.     

Mestský úrad:
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Je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta, zabezpečuje organizačné 
a administratívne veci. Prácu mestského úradu organizuje primátor mesta prostredníctvom 
prednostu úradu. Túto funkciu zastáva Ing. Ervín Sármány. 

Organizačná štruktúra

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

3. Schválené právne normy mesta :

 Štatút mesta
 Organizačný poriadok Mestského úradu v Šamoríne
 Organizačný poriadok Mestskej polície v Šamoríne
 Zásady odmeňovania poslancov mesta Šamorín
 Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Šamorín
 Zásady o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Šamorín
 Požiarny poriadok mesta Šamorín
 Zásady pre stanovenie zodpovednosti organizačných útvarov a postup verejného obstarávania 

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

Všetky ostatné aktuálne právne predpisy – Všeobecne záväzné nariadenia mesta – sú 
zverejnené na webovej stránke mesta: www.samorin.sk
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4. Informácie o materskej účtovnej jednotke a o dcérskych 
spoločnostiach:

4.1 Materská účtovná jednotka:

4.1.1 Mesto Šamorín 
so  sídlom  Hlavná  ul.  37,  931  01  Šamorín 

zastúpené  primátorom  mesta  vychádzajúc  zo 
samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy SR a 
podľa  §  24  ods.  1  písm.  c)  a  §  6  ods.  1  zákona  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších 
predpisov je  právnickou osobou,  ktorá  za  podmienok 
ustanovených  zákonom  samostatne  hospodári  s 
vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za 
podmienok  stanovených  zákonom,  všeobecne 
záväznými  nariadeniami  mesta  a organizačnými  predpismi  mesta.  Územie  mesta  je  územný 
celok,  ktorý  tvorí  katastrálne  územie  mesta  Šamorín  a  katastrálne  územie  mestských  častí. 
Mestskými časťami  sú:  Mliečno,  Bučuháza,  Kráľovianky,  Šámot  a  Čilistov.  Mesto  financuje 
svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. 
Mesto  na  plnenie  svojich  úloh  použil  návratné  zdroje  financovania  a prostriedky 
mimorozpočtových peňažných fondov.

Základom  finančného  hospodárenia  mesta  je  viacročný  rozpočet  mesta  záväzný  na 
obdobie  nasledujúceho  kalendárneho  roka,  schválený  mestským  zastupiteľstvom.  Mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet. 
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v 
rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia, priority MsZ najmenej na nasledujúce 
tri rozpočtové roky. 
Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. Majetok mesta slúži na 
plnenie úloh mesta. Majetok mesta je možné použiť najmä:
a)   na verejné účely,
b)  na  podnikateľskú  činnosť,  ktorú  mesto  vykonáva  od  29.11.2000  s registračným  číslom 

2424/2000 číslo spisu: ŽO – 2000/26315/00002, ktorá bola pozastavená dňa 1.7.2004, odo 
dňa  18.3.2003  s číslom  registrácie  201-11341  č.  ŽO-2003/01667/3/VAR  bolo  vydané 
živnostenské oprávnenie na vykonávanie ohlasovacej živnosti:
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nebytových priestorov, prenájom hnuteľných vecí
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

c) na výkon samosprávy mesta.

4.1.2 Prenesené kompetencie obce

V zmysle zákonov súvisiacich s procesom decentralizácie a konsolidácie verejnej správy 
prešla  časť  kompetencií  z orgánov  štátnej  správy  na  samosprávnu  úroveň.  Vzhľadom  na 
zvyšujúci sa rozsah preneseného výkonu štátnej správy na obce a odbornú náročnosť kladie pre 
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mestá  a obce  úlohy  spočívajúce  v zabezpečení  viesť  aktuálny  register  právnych  predpisov. 
Mesto Šamorín v roku 2013 vykonávalo činnosti  v nasledujúcich kompetenciách:

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

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

Poskytnuté dotácie v roku 2013:

Začiatočný 
Stav  r.2013

Poskytnutý 
transfer :

Vyčerpaný
transfer: 

Zostatok 
k 31.12.2013

Účel: 

12 729,- 12 729,- 0 Školský úrad
12 575,70 12 575,70 0 Spoločný stavebný úrad
9 189,86 9 189,86 0 Životné  prostredie  – 

prenesený výk.
10 500,- 10 500,- 0 TTSK, Pomlé festival, 

134 400,- 134 400,- 0 Zariadenie  pre  seniorov  – 
soc.

10 000,- 10 000,- 0 Kamerový systém
1 920 183,- 1 920 183,- 0 ZŠ - normatívne prostriedky

35 000,- € 35 000,- 0 Havarijný stav - Školstvo
22 637,- 22 637,- 0 MŠ-  na  výchovu 

a vzdelávanie
4 1929,- 41 929,- 0 ZŠ - vzdel. Poukazy, asistent 

učiteľa
4 6190,- 46 190,- 0 ZŠ-  nenormatívne  – 

dopravné, odchodné
10 901,15 10 901,15 0 Matrika  –  prenesený  výkon 

ŠS
4 224,33 4 224,33 0 REGOB-prenesený  výkon 

ŠS
6 941,20 6 941,20 0 ZŠ – hm.núdza, mot.SZZ

66 095,19 66 095,19 0 VPS, cestná infraštr.
10 080,- 10 080,- 0 Voľby a ostatné

35 000,- € 2 318 575,43 2 353 575,43 0,- € Zostatok nevyčerp. dotácií 

Začiatočný stav nevyčerpaných štátnych dotácií  k 1.1.2013 v sume 35.000,- € na havarijný stav 
strechy ZŠ s VJM Mliečno v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách  č. 583/2004 Z.z.  v znení 
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neskorších predpisov použilo spolu s vlastnými prostriedkami v prvom štvrťroku  2013 na určený 
účel. Po vyúčtovaní dotácií v roku 2013 nezostalo žiadna dotácia nevyčerpaná.

Prvok 4.1.3. ŠKOLSTVO

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Riaditeľ školy: PaedDr. Hajnalka Baráthová 
Adresa: Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu, Első utca 124/31
Kontakt: tel.: 031/562 22 34

e-mail: zafladnk@stonline.sk

Škola zabezpečovala vyučovanie pre 46 žiakov.
Súčasťou školy je školský klub s tromi oddeleniami.
Škola má hlavnú budovu, v ktorej sú 4 triedy na I. stupni a od 1.9.2011  jedna trieda na II. stupni.  
Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 3. V triedach sa nachádza školská  
knižnica  a kabinet  výpočtovej  techniky.  Výchovno-vzdelávací  proces  bol  zabezpečený  11  
pedagogickými  zamestnancami  a  2  nepedagogickými  zamestnancami.  V záujme  zvyšovania  
pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 8 učiteľov.
Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu  
sa žiaci zúčastnili na rôznych súťažiach ako Pytagoriáda, Recitačná súťaž Tompa Mihály, kde  
získali  zlaté  pásmo,  Zlatá  brána,  v škole  v prírode,  na plaveckom výcviku,   na 3 exkurziách  
a vzdelávacích  výletoch,  na  2  výchovných  koncertoch.  Ďalšie  aktivity  školy  boli  napr. Deň 
Matiek, maškarný ples, Deň učiteľov, zber papiera, živý Betlehem, Andersenová noc,... atď.. Žiaci  
pracovali v 3 záujmových krúžkoch. Škola sa zapojila do projektov Boni Fructi, MPC, Infovek,  
Škola  pre  Budúcnosť.  Do  vybavenia  školy  patrí  1  interaktívna  tabuľa,  1  vizualizér  a 1 
dataprojektor. Na vyučovanie telesnej výchovy chýba telocvičňa. Pozoruhodný je finančný dar  
200,-€  od  firmy  AWE  ako  odmena  za  2.miesto  v súťaži  v zbere  druhotných  surovín  „Žiačik  
separáčik“.

Originálne kompetencie

 Materské školy a jedálne
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
Riaditeľ školy: Gabriela Bankóová 
Adresa: Školská 997/14, Šamorín
Kontakt: tel.: 031/562 23 35

e-mail: msskolskamad@gtsmail.sk

MŠ  sa  nachádza  vo  vlastnom  zariadení  zriaďovateľa.  Výchovno-vzdelávací  proces  bol  
zabezpečený  4  pedagogickými  zamestnancami,  z ktorých  jeden  bol  nekvalifikovaný  ale od 
1.septembra  2013  bol  nahradený  kvalifikovanou  silou,  a  1  nepedagogickým  zamestnancom.  
V roku 2013 navštevovalo MŠ 48 detí v dvoch triedach s vyučovacím jazykom maďarským. Do  
1.ročníka ZŠ odišlo 8 detí, do 0.ročníka ani jedno dieťa.

MŠ  zabezpečuje  deťom  predprimárne  vzdelávanie  ISCED  0.  V rámci  výchovno-vzdelávacieho  
procesu sa deti  zúčastnili plaveckého výcviku a ďalších aktivít  ako napr. jesenná vychádzka so  
zameraním na ochranu prírody, kurz korčuľovania, stretnutie s Mikulášom, vianočná besiedka,  
karneval, návšteva knižnice, synagógy, žrebčinca, vlastivedného domu, Deň matiek, oslava MDD,  
atď... 

Materská škola 
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Riaditeľ školy: Eva Feketeová 
Adresa: Školská 997/14, Šamorín
Kontakt: tel.: 031/562 23 35

e-mail: msskolskaslov@gtsmail.sk

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň s tromi 
kuchárkami. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami, ktorí  
majú  pedagogickú  a odbornú  spôsobilosť  a  2  nepedagogickými  zamestnancami.  V roku  2012 
navštevovalo MŠ 71 detí  v troch triedach s vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ  
odišlo 17 detí, do 0.ročníka 4 deti. MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0.  
V enviromentálnej  výchove  sa  uplatnila  priama  práca  spojená  s  pobytom  v škole  v prírode. 
Prebiehal  plavecký  výcvik  a kurz  korčuľovania.  Materská  škola  je  dobre  vybavená  učebnými  
pomôckami a didaktickou technikou. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili 
aktivít  ako napr. návšteva knižnice,  žrebčinca,  pekárne,  lampiónový sprievod,  Deň otvorených  
dverí  pre širokú verejnosť,  Deň matiek, oslava MDD, atď...  V materskej  škole prebieha výuka  
anglického jazyka, koordinácia pohybov a zábavy-zumba, športová činnosť zameraná na futbal  
a basketbal. V rámci letných opráv bola opravená zadná časť oplotenia školského dvora. 

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

e-mail: msulicamarie@gtsmail.sk

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. V rámci 
rekonštrukcie sú na budove  vymenené niektoré okná na plastové. Výchovno-vzdelávací proces je  
zabezpečený 4 kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, z nich dve sa zúčastňujú ďalšieho  
vzdelávania a 4 nepedagogickými zamestnancami. V roku 2013 navštevovalo MŠ 24 detí v jednej  
triede  s vyučovacím  jazykom  maďarským  a 24  detí  v jednej  triede  s vyučovacím  jazykom 
slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 22 detí, do 0.ročníka neboli zapísané deti. MŠ zabezpečuje  
deťom  predprimárne  vzdelávanie  ISCED  0.  Prebiehal  kurz  anglického  jazyka  s otvorenou 
hodinou  pre  rodičov,  plavecký  výcvik  a kurz  korčuľovania.  V rámci  výchovno-vzdelávacieho  
procesu sa deti zúčastnili niekoľko divadelných predstavení a aktivít ako napr. výstava jesenných  
prác, Haloween, Mikulášska oslava, oslava Vianoc, plavecký kurz, oslava Dňa matiek, návšteva  
umeleckej  výstavy,  atď...  MŠ  má  enviromentálne  zameranie,  v rámci  ktorého  sú  deti  vedené  
ekologicky  myslieť  a konať.  V školskom  roku  bola  vykonaná  kontrolná  činnosť  v zmysle  
Dodržiavania všeobecno záväzných predpisov v predprimárnom vzdelávaní. 

Materská škola - Óvoda
Riaditeľ školy: Mária Almásiová 
Adresa: Veterná 496/21, Šamorín
Kontakt: tel.: 031/562 32 08

e-mail: msveterna@gtsmail.sk

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Budova  
je vo veľmi zlom stave. V rámci rekonštrukcie sú na budove  vymenené vo všetkých triedach okná  
na  plastové.  Výchovno-vzdelávací  proces  je  zabezpečený  6  kvalifikovanými  pedagogickými  
zamestnancami  a  6  nepedagogickými  zamestnancami.  V záujme  zvyšovania  pedagogickej  
a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnili 4 učiteľky. Riaditeľka školy ukončila  
funkčné vzdelávanie. V roku 2013 navštevovalo MŠ 23 detí v jednej triede s vyučovacím jazykom 
maďarským a 47 detí v dvoch triedach s vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo  
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16 detí. MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického  
jazyka  dvakrát  týždenne,  plavecký  výcvik  a kurz  korčuľovania.  Deti  pracovali  v ďalších  9 
krúžkoch.  V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti  zúčastnili divadelných,  bábkových  
predstavení  a výchovných  koncertov  a aktivít  ako  napr.  tvorivé  dielne,  šarkaniáda,  vianočná  
akadémia,  fašiangový karneval,  Deň detskej  knihy,  Deň rodiny,  MDD, rozlúčka predškolákov  
atď... MŠ sa zapojila do ôsmich projektov ako napr. Zdravý životný štýl, Detské akvárium, Lego-
náš najlepší kamarát, Poznávame ľudové tradície a zvyky našich predkov...

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

e-mail: mspolovnicka@gtsmail.sk

MŠ  sa  nachádza  vo  vlastnom  zariadení  zriaďovateľa.  Súčasťou  MŠ  je  aj  školská  jedáleň.  
Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 8 kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami,  
z ktorých  všetci  sa  zúčastňujú  ďalšieho  vzdelávania  a  4  nepedagogickými  zamestnancami.  
V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 5  
učiteliek. V roku 2013 bolo 45 detí v dvoch triedach v vyučovacím jazykom slovenským a 22 detí  
v jednej triede v vyučovacím jazykom maďarským.

MŠ zabezpečuje  deťom predprimárne vzdelávanie  ISCED 0.  Prebiehal  plavecký výcvik  a kurz 
korčuľovania.  V rámci  výchovno-vzdelávacieho  procesu  sa  deti  zúčastnili bábkových 
a divadelných predstavení a aktivít ako napr. jesenný športový deň, jesenné tvorivé dielne, oslava  
Mikuláša, vianočná oslava, vianočné tvorivé dielne, MDD na ranči v Galante,   atď...  MŠ má  
zameranie na športovú výchovu. 

Materská škola - Óvoda
Riaditeľ školy: Františka Valacsayová, od 1.sept. 2013 je poverená Erika Horváthová 
Adresa: Dunajská 1061/33, Šamorín
Kontakt: tel.: 031/562 38 80

e-mail: msdunajska@gtsmail.sk

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Na  
budove   sa  uskutočnila  úplná  vonkajšia  rekonštrukcia,  výmena  všetkých  okien  na  plastové  
vrátane  tepelnej  izolácie.  Výchovno-vzdelávací  proces  bol  zabezpečený  8  kvalifikovanými  
pedagogickými  zamestnancami,  1  asistentom  učiteľa  a  6  nepedagogickými  zamestnancami.  
V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 5  
učiteliek. V roku 2013 bolo 48 detí v dvoch triedach v vyučovacím jazykom slovenským a 48 detí  
v dvoch triedach v vyučovacím jazykom maďarským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 24 detí, do 0.ročníka  
4 detí.
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka,  
plavecký výcvik a kurz korčuľovania. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili 
bábkových, divadelných predstavení, výchovných koncertov a aktivít ako napr. besiedky, exkurzie,  
Deň vitamínov, jarné tvorivé spoločne s rodičmi, Deň matiek, Deň detí v ekoparku v Čiernej vode 
atď...  MŠ sa zapojila do viacerých projektov: Školský mliečny program, Rok ľudových tradícii,  
Zdravý životný štýl, ... . Deti pracovali v 7 záujmových krúžkoch.

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
Riaditeľ školy: Erzsébet Mezei 
Adresa: Prvá ulica 108/63, Šamorín-Mliečno
Kontakt: tel.: 031/562 23 35
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e-mail: msmliecno@gtsmail.sk

MŠ  sa  nachádza  vo  vlastnom  zariadení  zriaďovateľa.  Súčasťou  MŠ  je  aj  školská  jedáleň.  
Výchovno-vzdelávací  proces  bol  zabezpečený  2  pedagogickými  zamestnancami  a  1  
nepedagogickým zamestnancom. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa  
ďalšieho vzdelávania zúčastnili 2 učiteľky. Riaditeľka školy ukončila funkčné vzdelávanie. V roku 
2013 MŠ navštevovalo 24 detí v jednej triede s vyučovacím jazykom maďarským. Do 1.ročníka  
ZŠ odišlo 6 detí.

MŠ  zabezpečuje  deťom  predprimárne  vzdelávanie  ISCED  0.  V rámci  výchovno-vzdelávacieho  
procesu sa deti zúčastnili bábkových, divadelných predstavení, výchovných koncertov a aktivít ako 
napr. zber papiera, Sviatok svetla, stretnutie s Mikulášom, vianočná oslava s rodičmi, maškarný  
ples, návšteva knižnice, ZŠ, vlastivedného domu, synagógy, žrebčinca, Deň matiek, oslava MDD,  
atď... Spolupráca s rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila do projektu 
školské ovocie. Dlhodobou profiláciou školy je ochrana života a zdravia detí.

Materská škola 
Riaditeľ školy: Mgr. Zuzana Minarechová 
Adresa: Gazdovský rad 41/37, Šamorín
Kontakt: tel.: 031/562 34 90

e-mail: msgazdovsky@gtsmail.sk

MŠ  sa  nachádza  vo  vlastnom  zariadení  zriaďovateľa.  Súčasťou  MŠ  je  aj  školská  jedáleň.  
Výchovno-vzdelávací  proces  bol  zabezpečený  6  pedagogickými  zamestnancami  a  3  
nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa  
ďalšieho  vzdelávania  zúčastnili  všetky  učiteľky.  V roku  2013  bolo  61  detí  v troch  triedach 
v vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 16 detí, do 0.ročníka 1 dieťa.

MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal  kurz anglického jazyka  
krúžkovou  formou  dvakrát  týždenne,  pohybový  krúžok  Zumby,  plavecký  výcvik  a kurz 
korčuľovania. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili bábkových, divadelných 
predstavení, výchovných koncertov a ďalších aktivít ako napr. Mikulášska besiedka, lampiónový  
večer,  vianočné  posedenie,  fašiangový  karneval,  Deň  matiek,  oslava  MDD,  Návšteva  dňa  
otvorených dverí na ZŠ, atď... Spolupráca s rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni.  
Pozoruhodná bola aktivita „Noc bez mamy“ s cieľom preveriť osobnostné kompetencie detí. MŠ  
sa zapojila do projektov Za zdravý úsmev, Mlieko do škôl, Aqatrade-pravidelne piť čistú vodu. 

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času - Szabadidőközpont
Riaditeľ školy: Mgr. Mária Buzalková 
Adresa: Gazdovský rad 41/37A, Šamorín
Kontakt: tel.: 031/552 78 21

e-mail: buzalkova.m@zoznam.sk
Počet detí a žiakov bolo 290.
Centrum voľného času sa nachádza v budove materskej školy s 10 miestnosťami a zabezpečuje 
pre  detí  účasť  v 40  záujmových  útvaroch.  V budove  centra  je  aj  trieda  výpočtovej  techniky.  
Výchovno-vzdelávací  proces  bol  zabezpečený  5  stálymi  pedagogickými  zamestnancami,  9  
externými pracovníkmi a 1 nepedagogickým zamestnancom. Efektívne je využitá klubovňa cez  
školský rok a cez letné prázdniny.
Centrum sa prezentovalo na verejnosti jednorazovými, pravidelne sa opakujúcimi podujatiami  
a hlavne prostredníctvom záujmovej  činnosti.  Ďalšie  aktivity  centra napr. príprava a púšťanie 
šarkanov,  návšteva  mestskej  knižnice,  príprava  adventných  vencov,  príprava  vianočných  
darčekov pre deti z liečebného ústavu, maškarný ples, príprava medovníkov a kraslíc na Veľkú 
noc, turistické výlety, exkurzie, bábkový tábor pre deti atď.
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Členovia záujmových útvarov sa zúčastnili na viacerých domácich a medzinárodných súťažiach, kde  
získali bronzovú, striebornú a dokonca aj 5 zlatých medailí.

4.1.4 Šport

Mesto  Šamorín  zabezpečuje  prevádzku  5 športových 
zariadení, ktoré sú :

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

V zmysle uznesenia MsZ č. 21/2013/XVIII. v Šamoríne boli prerozdelené transfery pre 
športové a mládežnícke organizácie na rok 2013 vo výške 80 751,- €  dostali miestne športové 
kluby  /10  klubov/,  a ďalších  4  663,72  €   mládežnícke  a iné  spoločenské  organizácie  /7 
organizácií/. Účelovú dotáciu v hodnote 1 000.- € sme poskytli  ZK GLADIÁTOR na prenájom 
telocvične v budove GMRŠ v Šamoríne, ďalších 16 000,-€  na čiastočné krytie prevádzkových 
nákladov  športovým  klubom  pôsobiacim  v telocvični  T  -18   /KCK  Šamorín,  Klub  šermu 
Šamorín, ŠBK Šamorín/.    

Dňa  21.3.2013  v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS  boli vyhodnotení športovci 
mesta Šamorín /25 športovcov a 3 mužstiev/  za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté  v 
roku 2012.  Na organizačné práce tohto podujatia sme  použili 571,60 €.  Dňa 27.9.2013  bolo 
komisiou  športu  a mládeže   usporiadané  podujatie   „Výber  športového  odvetvia  2013  – 
Sportágválasztó 2013“.  Podujatie navštívilo cca. 1 000 žiakov zo ZŠ Mateja Bela, ZŠ Mateja 
Korvína a ZŠ Mliečno.  Akcia bola mimoriadne úspešná, vďaka aj výbornému počasiu. 

S radosťou môžeme konštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, 
ktorí sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín.  Svojimi vynikajúcimi 
výsledkami  /ako majstri  Slovenska,  víťazi  Slovenského  pohára,  postup  družstiev  do  vyšších 
domácich súťaží  ako aj   popredné umiestnenia na domácich a zahraničných medzinárodných 
turnajoch/ nás presvedčujú, že finančné prostriedky použité na rozvoj  športu idú do správnych 
rúk. 

Podporené športové organizácie : 

Kajak Canoe klub Šamorín, 
Šamorínsky Basketbalový Klub,
FC  ŠTK 1914 Šamorín, 
Klub šermu Šamorín, 
Zápasnícky Klub Gladiátor,  
Tenisový Klub ŠTK Šamorín,
F.K. Šamorín, 
Stolnotenisový klub   Šamorín, 
KYOKUSHIN KARATE KLUB Šamorín, 
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TJ Družstevník Mliečno, 

Podporené mládežnícke a iné spoločenské organizácie : 

MO SRZ Šamorín /športový rybolov/, 
LAURA – Združenie mladých, 
Mestský kynologický klub, 
ZŠ M. Korvína s VJM – Školské športové stredisko, 
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín, 
Mestský modelársky klub, 
ŠKTPŠ – Jakub Nagy 

4.1.5 Sociálne veci

Mesto  poskytuje  rôznu  sociálnu  pomoc  a podporu  v oblasti  opatrovateľskej  služby, 
stravovania, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, pre ťažko zdravotne postihnutých 
občanov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti.
 Predstavuje činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú 
poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima 
a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky. Zabezpečuje poskytovanie komplexnej 
sociálnej  starostlivosti  pre  seniorov  v meste,  zabezpečenie  bývania,  stravovania  a základnú 
zdravotnú starostlivosť v Zariadení pre seniorov (ZPS) a v strediskách.
Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý 
zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju 
domácnosť je zabezpečené opatrovateľskou službou. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných 
životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri presune z a na invalidný vozík, 
kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, pomoc pri nevyhnutných prácach 
v domácnosti  – nákupy, upratovanie, pri  zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím – 
sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. 
Mesto  Šamorín  v roku  2013  prispievalo  dôchodcom  na  každý  stravný  lístok  podľa  výšky 
priznaného dôchodku nasledovne:

Výška dôchodku do 220 EUR                        príspevok:  0,96 EUR  na 1 obed.
                od 220 EUR   do 280 EUR                    0,66 EUR
                od 280 EUR   do 340 EUR                    0,46 EUR
                nad 340 EUR     - dôchodca zaplatí plnú výšku ceny stravného lístka 

V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., 
ŠJ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácii: Papi-Hami, PE-PE, jedáleň RIKARDÓ-KÁMO-
BAIKER, Leccornia, s.r.o a Safari, s.r.o. V roku 2013  sa stravovalo v priemere 410 dôchodcov 
mesačne,  čo je  o  150 osôb viac ako v roku 2012.  Na spoločné stravovanie dôchodcov bolo 
predaných 35.281 ks stravovacích lístkov.

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov, sociálne odkázaných, ako 
aj pre rodiny s deťmi v 86 prípadoch v celkovej sume 6.971 EUR. Pre dôchodcov – jubilantov, 
ktorí  dovŕšili  vek 70r.,  75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka, v 
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hodnotenom období to činí celkom  9.300 EUR. Okrem uvedených sme financovali vianočné 
dary pre občanov bývajúcich v zariadení pre seniorov.

4.1.6 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo

Referát ochrany životného prostredia v roku 2013 podľa finančných možností spĺňal požiadavky 
zahrnuté v tomto programe. V rámci tohto programu finančne najnákladnejšími  sú podprogramy 
súvisiace  s údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev. Stromy a kríky spolu vytvárajú 
obraz mesta, ovplyvňujú mikroklimatický režim, hygienické podmienky, obývateľnosť, rovnako 
ako jeho biologickú a estetickú úroveň. Funkčnosť drevín a ich porastov závisí najmä na ich 
umiestnení a priestorovom usporiadaní v meste, druhovej a vekovej skladbe, výškovej štruktúre, 
kvalite a množstve.  To znamená, že aj v budúcnosti treba počítať  s ďalšími nákladmi na údržbu 
verejnej  zelene  na  sídliskách,  ako  aj  na  ochranu  a  údržbu  stromoradia  na  Pomlejskej  ceste 
a samotného  parku  Pomlé.  Revitalizácia  parku  na  Hlavnom  námestí  nebola  uskutočnená 
z finančných dôvodov, ale v budúcnosti aj s tým treba počítať, nakoľko je v dezolátnom stave.
    V roku 2013 bolo mesto obohatené aj s niekoľkými novými kvetinovými záhonmi, a to v troch 
kruhových objazdoch, na Gazdovskom rade, na Čilistovskej ceste a na Hlbokej ulici. Pravidelná 
celoplošná deratizácia mesta voči hlodavcom je stálou nákladovou položkou tohto programu. To 
prispieva k tomu, že stavy hlodavcov v našom meste sú na prijateľnej hranici. Investovali sme do 
rekonštrukcii parkových lavíc na sídliskách, okolo domu služieb, kultúrneho domu a na Hlavnej 
ulici. Ročná prehliadka a následné opravy detských ihrísk tiež patria k pravidelným výdavkom 
mesta. A v roku 2013 pribudlo ďalšie nové detské ihrisko na Hlbokej ulici.
     Problematika  znečisťovania  verejných  priestranstiev  psími  výkalmi  je  stále  aktuálnym 
problémom mesta. Je to riešené rozdávaním sáčkov na psie exkrementy, sú  vyčlenené lokality na 
venčenie psov na sídliskách a sú umiestnené aj odpadové nádoby špeciálne na likvidáciu psích 
výkalov. V budúcnosti plánujeme aj na ostatných sídliskách vybudovať takéto výbehy pre psov.

Odpadové hospodárstvo

Mesto  v roku  2013  zabezpečovalo  všetky  činnosti  súvisiace  s  nakladaním komunálnym 
odpadom, s drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie 
na  skládke  a separovanie  komunálneho  odpadu.  Po  vyhodnotení  výsledkov  odpadového 
hospodárstva v roku 2013 sa podarilo v rámci separovaného zberu vyzbierať na území mesta 
celkovo 610 t odpadu.

4.1.7 Bezpečnosť

Mestská polícia
Z  rozpočtu  v  roku  2013  čerpala  spolu 
227.701,59  EUR  z pôvodne   rozpočtovanej 
čiastky  231.150,- EUR.  Mzdové prostriedky 
pre  mestských  policajtov  boli  čerpané  vo 
výške 155.499,05 €, , t.j. na 100% k poslednej 
zmene  rozpočtu.   Poistné,  príspevky  do 
poisťovní  boli  čerpané  vo  výške  53.999,52 
EUR,  čo  predstavuje  100%  rozpočtovanej 
čiastky t.j. 54.000,- €.
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Na  telefónne poplatky bolo vynaložených 1.237,75 EUR, čo predstavuje čerpanie  na 82,52%  k 
pôvodnému rozpočtu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že aj v roku 2013 bol systém spojenia 
medzi stálou službou a motorizovanou hliadkou pomocou mobilného telefónu.
U položky  „Cestovné“  došlo  k prekročeniu  rozpočtovanej  čiastky  200,-  €  na  293,54  €  ktorá 
čiastka sa už nedala modifikovať zmenou rozpočtu,  nakoľko k jej  čerpaniu došlo v novembri 
2013.
V materiálovej položke 633 došlo k čerpaniu na 84,51%  rozpočtovanej čiastky. 
Na  položke  634  „Dopravné“  došlo  k úspore,   kedy  z rozpočtovanej  čiastky  5.300,-  €  bolo 
čerpaných len 3.476,38 €.
Z dôvodu havarijného vyradenia služobného motorového vozidla ŚKODA-Octavia muselo byť 
pre potreby MsP zakúpené nové motorové vozidlo zn. KIA CEED SW a to na štvrtinky, čím 
v roku 2013 bola zaplatená čiastka 3.500,- €
 Dotáciou  z Rady  vlády  pre  prevenciu  kriminality  bola  na  rozšírenie  kamerového  systému 
poskytnutá čiastka 10.000,- € ku ktorej mesto Šamorín prispelo čiastkou 4.100,- €.
Záverom možno konštatovať, že aj napriek prekročeniu určitých položiek v celkovom sumári 
došlo k úspore finančných prostriedkov z celkovo rozpočtovanej čiastky 235.610,- € na skutočné 
čerpanie vo výške 227.701,59 €.

Ochrana osôb majetku
Prostriedky ochrany osôb a majetku /03.2.0/ boli použité na platenie mzdy kuričov, upratovačky, 
kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM.
Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“, športové podujatia, súťaže, pohár 
primátora,  školenia,   náhradné  diela  na  opravu  vozidiel.  Bol  zakúpený  stan,  záchranný 
nafukovací čln s prívesom. Financovali sme opravu historického rebríka, poskytli sme príspevok 
na hudobnú výchovu žiakov účinkujúcich v HDH.

Civilná ochrana
Svoje  úlohy plní  podľa  odborného  usmernenia   Okresného úradu v Dunajskej  Strede,  odbor 
civilnej ochrany a krízového riadenia. Jej činnosť je zameraná na oblasť civilného núdzového 
plánovania,  krízového  riadenia  a civilnej  ochrany  obyvateľstva  miesta.  Na  vylepšenie 
technických podmienok zamestnancov CO v r. 2013 bol zakúpený počítač.

4.1.8  Výstavba 

Z  položky  odvrátenie  havarijného  stavu  bola  uhradená  fa  spoločnosti  SPP,  ktorá  nám 
vyfakturovala únik plynu v Mliečne pri montovaní stánku cirkusu pri cintoríne. Mestská firma 
AREA opravila  strechu na budove kina  a boli  zbúrané  dva stavebné objekty  v Bucsuházi  na 
základe  nariadenia  stavebného  úradu.  Boli  v havarijnom  stave.  Pri  realizácii  vyregulovania 
vykurovacieho systému v MŠ na Dunajskej ulici bola riešená havarijná situácia odkanalizovania 
skladových  priestorov  pre  potraviny.  Zameral  sa   nový  kruhový  objazd  na  Veternej  ulici, 
pripravili sa geodetické podklady pre vyhotovenie PD okružnej križovatky na Gútorskej ceste 
(pri  Derby)  a  pre  odstavné  plochy  oproti  SocÚ.  Zameralo  sa  okolie  tzv.  vojenského  bloku, 
vytýčilo  sa  nové oplotenie  pri  DHZ a zamerala  sa  prístavba k domu smútku.  Realizovali  sa 
prípravné  geodetické  práce  pre   výstavbu  nového  nájomného  domu  na  Kasárenskej  ulici. 
Vyhotovili sa rôzne geoplány za účelom zriadenia vecných bremien. Vyhotovil sa energetický 
audit potrebný ku kolaudácii nájomného bytového domu na Kasárenskej ulici, z tejto položky sa 
hradilo poistné do Komunálnej poisťovne pre ZŠ M. Corvína. Vyhotovili sa potrebné znalecké 
posudky k odpredajom pozemkov (Špaček, Figura). Zabezpečil sa rozbor vody pre dom smútku, 
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vzduchotechnický  posudok  pre  KD,  štúdia  nocľahárne  v  Šámote.  Z tejto  položky  sa  platili 
poistenia rôznych budov .
Náklady na prevádzkovanie Amfiteátra v Pomlé   činili 5 929,63 €, a pozostávajú z výdavkov za 
elektrickú  energiu,  vodného   a stočného,  drobných  opráv  a nákupu   čistiacich  prostriedkov. 
Počas roka sa v predmetnom zariadení  uskutočnili nasledovné  kultúrno-spoločenské a športové 
podujatia:  

- Majáles 2013
- bežecké preteky POMLÉ RUN 
- hudobný koncert DEJA VU
- Csallóközi  Mulatós  Fesztivál 
- hudobný večer  ELECTREE 
- Dunart.com 3 /Eva Majer/
- Festival Pomlé 2013
- Orieškiáda 

Bola vyhotovená rozoberateľná drevená podlaha na javisko amfiteátra v hodnote 1.500,-€. 
Pomocou nadácie Ecopolis sa realizovalo namontovanie regulačných ventilov na vykurovacie 
telesá v MŠ na Dunajskej ulici a ktoré boli v zlom technickom stave boli vymenené.
Uhradila sa faktúra vystavená za úplnú rekonštrukciu konštrukcie strechy v ZŠ Mliečne.
Z kapitálových výdavkov bola uhradená faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie pre 
územné konanie športovej haly. Boli objednané nasledovné dokumentácie: rozšírenie spevnenej 
plochy oproti  SocÚ, bleskozvod ZŠ Mliečno, požiarny projekt pre dom poslednej rozlúčky v 
Mliečne, štúdia okružnej križovatky, následne dokumentácie pre SP pri  Derby, statický návrh 
zosilnenia T18,  návrh výmeny okien na budove Radnice.
V  súlade  s projektovou  dokumentáciou  sa  dokončila  realizácia  stavby  Nájomné  byty  na 
Kasárenskej. Po vyčerpaní vlastných prostriedkov sa čerpal úver zo ŠFRB cez OTP Banku ešte v 
roku 2012 a v  roku 2013 sa vyčerpala  dotácia vo výške 206.050,- €.  Dodávateľom vystavené 
faktúry  boli uhradené po schválení zmeny rozpočtu. Realizovala sa výstavba nového oplotenia.
Rekonštrukcia Veternej  ulice: realizovala sa prvá etapa stavebných prác. Náklady boli uhradené 
dodávateľovi  stavby.  Oplotenie  DHZ  –  Realizovalo  sa  nové  betónové  oplotenie  na  hranici 
pozemkov pri výcvikovom športovisku.
Nájomné byty  49 b.j. Kasárenská ulica – vyčistil sa stavebný pozemok – zbúral sa starý objekt 
vodojemu a boli vyrúbané stromy  za účelom odovzdania pozemku ako staveniska.

4.2.  Rozpočtové organizácie založené mestom Šamorín k 31.12.2013, ktoré sú 
dcérskymi spoločnosťami mesta a patria do konsolidačného celku:

Názov
rozpočtovej 
organizácie

Sídlo
rozpočtovej 
organizácie

IČO
Štatutár

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

riaditeľka školy
4.2.2 
ZŠ M.Korvína s VJM

Rybárska ul.,Šamorín 35081001
RNDr. Bugár Gabriella

riaditeľka školy
4.2.3 Základná 
umelecká škola 
Š.N.Šamorínskeho

Parková 4, Šamorín 37847479
PaedDr. Szűcsová Irena

riaditeľka školy

4.2.4 Mestská 
knižnica Zs.Zalabaiho

Parková 4, Šamorín 37992228
Tóth Károly

riaditeľ

4.2.5 Zariadenie pre Vŕbová 2, Šamorín 00655724 Mgr. Bodóová Anna
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seniorov (DD) riaditeľka

4.2.6 Mestské 
kultúrne stredisko

Veterná, Šamorín 00059323
Domsitz Tibor

riaditeľ

Prvok 4.2.1. Základná škola Mateja Bela Šamorín

Riaditeľ školy:   Mgr. Magdaléna Vajasová 
Adresa:              Kláštorná 995/4, Šamorín

Kontakt: tel.: 
031/562 21 98; 
031/562 20 49

 
Mobil:0905/613 
330

http://www.zsklasam.sk

Škola  zabezpečovala  v roku  2013 
vyučovanie pre 959 žiakov. Súčasťou školy je školská jedáleň, v ktorej sa stravovalo 530 stravníkov 
a školský klub s 12 oddeleniami.

Škola má hlavnú budovu, prístavbu a dva baraky, v ktorých je 20 tried na I. stupni, 22 tried na II. 
stupni.  Jedna  trieda  pracuje  s rozšíreným  vyučovaním  športovej  prípravy  a jedna  trieda 
s rozšíreným  vyučovaním  anglického  jazyka.  Žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími 
potrebami bolo 32 s poruchami učenia. Neprospeli 12 žiaci. Celkový študijný priemer na škole 
bol 1,59. Zníženú známku zo správania malo 26 žiakov. Počet vymeškaných hodín  bolo 58 939, 
z toho neospravedlnených  317.  Počet  žiakov končiacich  základnú školu  bolo  97.  Všetci  boli 
prijatí na stredné školy. 

V budove školy sa nachádza veľká a malá telocvičňa, školská knižnica a tri triedy výpočtovej 
techniky.  Výchovno-vzdelávací  proces  bol  zabezpečený  75  pedagogickými  zamestnancami, 
z toho mali 5 znížený úväzok, 6 bolo dôchodcov, 9 boli nekvalifikovaní a 21 nepedagogickými 
zamestnancami.  V záujme  zvyšovania  pedagogickej  a odbornej  spôsobilosti  sa  ďalšieho 
vzdelávania zúčastnilo 59 učiteľov.

Škola  poskytuje  žiakom  primárne  vzdelávanie  ISCED  I a nižšie  sekundárne  vzdelávanie 
ISCED II. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 8 olympiádach, na 29 
matematických,  výtvarných a športových súťažiach (24 žiakov bolo úspešných v rámci SR, 3 
žiaci získali 2.miesto a 1 žiak 3.miesto v rámci kraja, 7 žiakov získalo 1.miesto, 9 žiakov 2.miesto 
a 4 žiaci 3.miesto v rámci okresu), na plaveckom a lyžiarskom výcviku, v škole v prírode, na 22 
exkurziách a vzdelávacích výletoch, na 5 výchovných koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. 
zber papiera, batérií, protidrogové prednášky, týždeň knižníc, Mikuláš pre žiakov I. stupňa, deň 
otvorených  dverí  pre  predškolákov,  rodičov,  výstavu  kníh  s predajom,  literárne  a rozhlasové 
relácie, atď. Žiaci pracovali v 22 záujmových krúžkoch a zúčastnili sa pobytu v Anglicku. Škola 
sa prezentovala  vlastnou webovou stránkou. 
Škola: -  sa  zapojila  do  27  projektov  napr.  Adamko hravo-zdravo,  Srdce  na  dlani,  Pasovanie  

prvákov,  Liga  proti  rakovine,  Deň  Zeme,  Motýlia  záhrada,  Svetový  deň  životného 
prostredia,  Deň  matiek,  Planéta  vedomostí  –  v rámci  projektu  je  škola  „Informačným 
strediskom  digitalizácie“  ako  jediná  v Trnavskom  kraji,  “Zelená  zdravému  prostrediu“  - 
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Nadačný  fond  slovenskej  sporiteľne  schválil  projekt  a škole  udelila  grant  1 000,-€  na 
vybudovanie eko-učebne,..... . 
- v súťaži „Naučte viac ONLINE“ získala 5 interaktívnych tabúľ ako prvá na Slovensku,
- vyhrala 500,- € v súťaži Datakabinet o najaktívnejšieho učiteľa v tvorbe úloh. 

Na škole pracuje žiacky parlament.

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

Riaditeľ školy: RNDr. Gabriella Bugár 
Adresa: Rybárska 1093/2, Šamorín-Somorja, Halász utca 1093/2
Kontakt: tel.: 031/562 22 70

http://www.zscorvin.sk

Škola  zabezpečovala  vyučovanie  pre  492 
žiakov.

Súčasťou  školy  je  školská  jedáleň 
s počtom stravníkov 431 a školský klub so 7 
oddeleniami.

Škola má hlavnú budovu, v ktorej bolo 
11  tried  na  I.  stupni,  12  tried  na  II. 
stupni  a  7  oddelení  v  školskom klube. 
Jedna  trieda  pracuje  s rozšíreným 
vyučovaním nemeckého jazyka a jedna 
trieda  s rozšíreným  vyučovaním 
anglického  jazyka.  Žiakov  so 
špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími 
potrebami  bolo  4.  Neprospeli  3  žiaci. 
Celkový študijný priemer na škole bol 1,52. Počet žiakov končiacich základnú školu bolo 51. 
V budove  školy  sa  nachádza  veľká  a malá  telocvičňa,  školská  knižnica  a okrem  triedy 
výpočtovej techniky aj jazykové laboratórium. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 
34  pedagogickými  zamestnancami,  všetci  majú  pedagogickú  a odbornú  spôsobilosť  a  17 
nepedagogickými  zamestnancami.  V záujme  zvyšovania  pedagogickej  a odbornej 
spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 18 učiteľov.
Škola  poskytuje  žiakom  primárne  vzdelávanie  ISCED  I a nižšie  sekundárne  vzdelávanie 
ISCED II. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 5 olympiádach, na 
24 matematických, výtvarných, športových a fotosúťažiach (1 žiak získal 1.miesto v rámci 
SR, 2 žiaci získali 1.miesto a 2 žiaci 3.miesto v rámci kraja, 15 žiakov získalo 1.miesto, 6 
žiakov 2.miesto a 7 žiaci  3.miesto v rámci  okresu),,  na plaveckom a lyžiarskom výcviku, 
v škole v prírode, na 19 exkurziách a vzdelávacích výletoch, na 9 výchovných koncertoch. 
Ďalšie  aktivity  školy  boli  napr.   zber  gaštanov  pre  zvieratá,  Vianoce-tvorivé  dielne, 
vystúpenie žiakov na vianočných trhoch v Šamoríne a v Čilistove, Fašiangy-maškarný ples, 
Veľká noc-tvorivé dielne, Deň detí s rodičmi, letný tábor... atď. Žiaci sa zúčastnili pobytu v 
Anglicku. Škola  zabezpečila vydanie školského časopisu Tollforgató a prezentuje sa vlastnou 
webovou stránkou. Žiaci pracovali v 14 záujmových krúžkoch.
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Škola sa zapojila do 5 projektov Deň narcisov, Enviromentálny projekt „Studňa Európy“, Strom 
života,  Deň  Zeme  a Deň  Vody.  Na  škole  pracuje  od  roku  1999  nadácia  Fond  Podpory-
Támaszalap,  ktorej  účelom je  podpora  žiakov  základnej  školy,  respektíve  žiakov,  ktorí  boli 
žiakmi  tejto  školy  a hlásia  sa  na  stredoškolské  alebo  vysokoškolské  štúdium.  Nadácia 
„SOLIDARIS  ALFA“  vedľa  rodičovského  združenia  podporuje  žiakov  zo  sociálne 
znevýhodneného prostredia.

Prvok 4.2.3. Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho 
Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola
 
Riaditeľ školy: PaedDr. Irena Szűcsová 
Adresa: Parková 49/4, Šamorín
Kontakt: tel.: 031/562 23 37

http://www.zussamorin.sk
Škola  zabezpečovala  vyučovanie  pre  530 

žiakov. Škola má hlavnú budovu, v ktorej v roku 
2013  študovalo  304  žiakov  v hudobnom,  148 
žiakov   vo výtvarnom  a 78 žiakov v tanečnom 
odbore.  Neprospeli  traja  žiaci,  neklasifikovaný 
jeden žiak. V priebehu roka vystúpilo z rôznych 
dôvodov  28  žiakov.  Štúdium  ukončilo  49 
absolventov.  Na  ďalšie  umelecké  a umelecko-
pedagogické  štúdium  bol  prijatý  1  absolvent 
výtvarného odboru. V budove školy sa nachádza 
aj  trieda počítačovej  grafiky a veľká koncertná 

sála.  Výchovno-vzdelávací  proces  bol  zabezpečený  28  pedagogickými  zamestnancami  a  5 
nepedagogickými zamestnancami. 
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 10 interných, na 9 verejných, na 3 
výchovných, na  3 absolventských koncertoch a na viacerých medzinárodných a celoslovenských 
súťažiach. Szilárd Nagy z triedy Mgr.art. E. Domsitzovej sa zúčastnil na celoslovenskom Festivale 
E.  Suchoňa v Pezinku,  kde získal cenu riaditeľky školy.  Na celoslovenskej klavírnej  súťaži  P. 
Kadosu v Leviciach získal prvé miesto, cenu primátora a stal sa absolútnym víťazom súťaže. Na 
medzinárodnej klavírnej súťaži „Virtuosi per musica di pianoforte“ v Ústi nad Labem získal vo 
svojej kategórii tretie miesto. Ida Nyárfásová z triedy Mgr.art. E. Domsitzovej sa zúčastnila na 
celoslovenskej klavírnej súťaži P. Kadosu v Leviciach, kde  získala tretie miesto. 
Žiak Gergő  Nagy  z triedy A. Šupkovej sa zúžastnil  na celoslovenskej súťaži violončelistov 
v Modre, kde sa umiestnil v striebornom pásme a na celoslovenskej súťaži „Slovensko má talent“ 
v Dolnom Kubíne sa umiestnil v zlatom pásme. 
Žiačka M. Valensky z triedy I. Németha sa zúčastnila na speváckej súťaži „Muzikálová hviezda“ 
v Bratislave,  kde  získala  3.  miesto  a na  regionálnej  súťaži  populárnej  hudby  „Hudba  v duši 
v Šamoríne“ získala druhé miesto.
Žiaci výtvarného odboru prezentovali svoju prácu na rôznych súťažiach. Mészáros Kinga z triedy 
Akad.mal.  A.  Mrázikovej  získala  bronzový  diplom  a  Pollák  Viktória  z triedy  PaedDr.  I. 
Szűcsovej získala zvláštne ocenenie na medzinárodnej výtvarnej súťaži „Zázrak“ v maďarskom 
Hatvane . Na okresnej  výtvarnej súťaži  „Nakresli svojho integráčika“ získala Anna Maniačková 
3. miesto, na medzinárodnej  výtvarnej súťaži  v Maďarsku „Svätá koruna“   boli ocenení  žiaci 
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Závodczky  Attila,  Konevalík  Patrícia,  Horváth  Liliana,  Szegedi  Máté  z triedy  Mgr.   E. 
Borárosovej, Pollák Viktória, Bartal Rebeka, Szegedi Ráchel z triedy I. Szűcsovej.

Popri  uvedených verejných podujatiach žiaci a pedagógovia hudobného odboru účinkovali  na 
rôznych akciách organizácií a inštitúcií ako Červený kríž, Klub dôchodcov, otvorenie výstav v 
MsKS.  Žiaci  pracovali  a reprezentovali  školu  v rôznych  komorných  zoskupeniach.  Žiaci 
a pedagógovia  sláčikového  oddelenia  v rámci  Vyšehradského  projektu  spolupracovali 
v spoločnom  symfonickom  orchestri  Hainburg-Mosonmagyaróvár-Šamorín  Cross-Broder 
Symphonic Orchestra Projekt.
4.2.4 Mestská knižnica Zs.Zalabaiho Šamorín

Sídlo: Parková ul.4, 931 01 Šamorín
IČO: 37992228
Štatutár: Tóth Károly, riaditeľ

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica 
k 31.  12.  2013  nasledovné  výsledky:   knižničný  fond  bol 
doplnený o 2029 knižničných jednotiek  – (919– kúpa, 1 110 – 
dar).  Knižnica  má  1  874  čitateľov,   k 31.  12.  2013 
zaregistrovala 1 068 čitateľov z toho 322 detí a 746 dospelých. 
V roku 2013  mala  10  797 návštevníkov,  realizovala  56  065 
absenčných  výpožičiek  a 7800  prezenčných  výpožičiek, 
služby  verejných  internetových  staníc  využilo   2  873 
používateľov.  Knižnica  pripravila  97 podujatí,  na ktorých sa 
zúčastnilo 3 612 návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo 70 podujatí pre deti a 
27 podujatí  pre  dospelých.  Pripravila  7 výstav  knižných noviniek  –  Nové knihy  5x,   knihy 
z programu Márai, knižný dar od vydavateľstva Osiris. K 31. 12. 2013 zorganizovala 57 hodín 
informačnej  výchovy  a zúčastnilo  sa  ich  1  456  detí.  Knižnica  k 31.  12.  2013  usporiadala 
stretnutie  s  hudobníkom-spisovateľom Alexandrom Strieženecom o knihe Jazz  na Slovensku, 
stretnutie so spisovateľkou Katalin Bándy o knihe Zsip-Zsup – Hojda-hojda, stretnutie s hercom, 
humoristom,  scenáristom  a  spisovateľom  Rasťom  Piškom,  stretnutie  so  spisovateľom 
Szabolcsom Bíróm a Lászlóm Urbánszkim, stretnutie so spisovateľkou Éva Bolemant o knihe 
Kempelen,  stretnutie  so  spisovateľkou  Mónika  Szabó  o  knihe  Tengerélmény,  stretnutie  so 
spisovateľkou Táňou Keleovou Vasilkovou, stretnutie so spisovateľkou Éva Bolemant o knihe 
Vannak  helyek,  stretnutie  so  spisovateľkou  Erzsébet  Póda  o  knihe  Percek;  évek,  döntések. 
Organizovali  stretnutie  so  spisovateľkou  Martou  Šurinovou,  juniales  pre  deti  na  dvore 
Vlastivedného  domu,  stretnutie  so  spisovateľkou  Gabrielou  Revickou  o knihe  Ukážem  ti 
Slovensko,  stretnutie  so spisovateľom Jánosom Fóthym o knihe  Päť  rokov v Afrike,  výstavu 
maliarky  Terézia  Sulyok  z Maďarska,  stretnutie  so  spisovateľkou  Hanou  Lasicovou  o knihe 
Služka,  coaching  –  zmena  životného  štýlu  –  Éva  Bolemant,  Judit  Endrei,  stretnutie  so 
spisovateľom  Vilmosom  Hámorom  o knihe  ...  fuss  el  véle!,  stretnutie  s prokurátorom, 
spisovateľom  Ladislavom  Hannikerom  o knihe  Mreže,  výstavu  obrázkov  –  Péter  Egrecký, 
stretnutie  so  spisovateľkou  Erikou  Egreckou  o knihe  Betűparádé,  konferenciu  na  pamiatku 
Zsigmonda  Zalabaiho,  stretnutie  so  spisovateľom  Antonom  Balážom  o knihe  Len  jedna  jar, 
stretnutie  so spisovateľkou Feledy Durica Katarina o knihe Szökés Egyiptomba, stretnutie  so 
spisovateľkou Margit Garajszki o knihe Bartók, Vianoce prichádzajú – vystúpenie speváckeho 
zboru Harangok ZŠ Rohovce. Knižnica podala projekt na MK SR, ktorý bol podporený – Nové 
knihy  pre  knižnicu  –  1.200,-  €.  Počas  prázdnin  organizovala  rôzne  podujatia,  bola  otvorená 

nepretržite každý deň s rôznymi programami a s  internetom. 
V auguste   usporiadala  spolu  s Csemadokom týždenný  tábor 
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pre  deti.  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. 

4.2.5 Zariadenie pre seniorov 
(Domov dôchodcov) 
Sídlo: Vŕbová ul.2, 931 01 Šamorín
IČO: 0065 57 24                                          
Štatutár: Mgr. Bodóová Anna, 
riaditeľka 

Zariadenie  pre  seniorov  je  rozpočtová 
organizácia  s právnou  subjektivitou,  ktorej 
zriaďovateľom je Mesto Šamorín a tým patrí 
do  konsolidačného  celku.  V zmysle 
Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta 
Šamorín č. 7/2012 o poskytovaní sociálnych 
služieb  a o spôsobe  a výške  úhrad  za  tieto  služby   a  v zmysle  zákona  č.  448/2008  Z.z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov zabezpečilo prevádzku pri plnej kapacite s 35 klientmi, t.j. voľné 
miesta pre klientov boli  obsadené v dobe kratšej ako 30 dní.   V roku 2013 prijalo 9 nových 
klientov. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 17 stálymi zamestnancami. Od septembra 2013 
prijali  1 pracovnú silu  na dobu deviatich mesiacov cez Úrad práce,  sociálnych vecí a rodiny 
v rámci projektu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 
5/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov.  Zariadenie zabezpečovalo stravovanie – obedy – pre 
troch dôchodcov  z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je  zabezpečená obvodnou lekárkou 
MUDr. Babejovou.

V roku  2013 sa podarilo získať zdvíhacie zariadenie pre imobilných klientov a nábytok 
(polohovateľné postele, skrine, stoličky, nočné stolíky) z Nadácie Poštovej banky, čo  umožnilo 
vymeniť staré, poškodené a opotrebované kusy nábytku v jednej päťposteľovej izbe a tým zlepšiť 
kvalitu bývania svojim klientov. Na izbách klientov bol namontovaný a spustený do prevádzky 
signalizačný  systém,  ktorým  klienti  môžu  privolať  pomoc.  Vzhľadom na  to,  že  bleskozvod 
budovy bol nefunkčný, nebol schopný bezpečnej prevádzky, bola potrebná jeho výmena a v máji 
bola realizovaná montáž tzv. „aktívneho bleskozvodu“ s kompletnou dokumentáciou a odbornou 
skúškou.  V júli  2013  zariadeniu  bol  dodaný  a uvedený  do  prevádzky  nový  sušiaci  stroj  do 
práčovne.  Nákupom  sušiaceho  stroja  sme  vyriešili  dlhodobo  trvajúcu  nepriaznivú  situáciu 
sušenia prádla v daždivom počasí, hlavne v zimnom období. V súvislosti s dodaním sušiaceho 
stroja do práčovne boli vykonané menšie murárske a elektromontážne práce. 
Počas letných mesiacov zabezpečili aj ročnú údržbu strechy – výmena poškodených a úprava 
pošmyknutých škridlí,   aktuálne  odborné prehliadky plynových zariadení,  výmenu drevených 
a značne  opotrebovaných dverí  na  práčovni,  maľbu obývacích,  spoločných  a  kancelárskych 
priestorov. Zútulnili spoločnú jedáleň, staré a opotrebované stoly a stoličky boli vymenené. Do 
kuchyne sme nakúpili umývačku riadu a drevené, rozpadávajúce  kuchynské skrine pod drezom 
boli vymenené za kovové, ktoré zodpovedajú predpísaným hygienickým normám.  

Už tretí rok  sme organizovali letný výlet pre klientov (v roku 2013 na hrad Červený 
kameň), na ktorý sa zariadeniu  podarilo získať účelovú dotáciu  v rámci programu  „Podpora 
aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“  vo výške 200,- Eur. 
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Počas celého roka pravidelne  organizuje rôzne voľno časové aktivity pre klientov.  Sú to aktivity 
ako  vítanie  Nového  roka,  posedenie  a  modlitby  s členkami  Mária  légia  z Veľkej  Paky, 
spoločenské  hry  (človeče  nehnevaj  sa,  kartové  hry),  sledovanie  televíznych  programov, 
počúvania  rozhlasu,  čítanie  dennej  tlače,  organizovanie  fašiangového  karnevalu,  zhotovenie 
nástenky, čitateľské popoludnie,  návšteva mestskej knižnice,  vysádzanie letničiek do záhrady, 
v rámci prípravy na Veľkú noc  zhotovenie veľkonočných ozdôb, úprava   hrobov zosnulých 
bývalých  obyvateľov  na  Šamorínskom  cintoríne,  návšteva  jarného  ale  aj  vianočného  trhu 
v Šamoríne. Klientov viackrát navštívili  deti z Materskej školy na Poľovníckej ulici v Šamoríne 
a  žiaci  ZŠ  s vyuč.  jazykom  maďarským  Rohovce  a to  z príležitosti  Dňa  matiek  a pred 
vianočnými  sviatkami.   Svojimi  krásnymi  vystúpeniami  vyčarovali   pre  obyvateľov  ale  aj 
zamestnancov  nezabudnuteľné , prekrásne chvíle plné emóciami. 
Vzhľadom na veľký úspech júlového vystúpenia maďarskej speváčky, Anity Ágoston  v kruhu 
klientov,  v septembri organizovali jej ďalšie vystúpenie. Počas adventného obdobia  obyvateľov 
zariadenia  navštívil primátor mesta Šamorín, pán Bárdos  spolu s členkami evanjelickej cirkvi 
a pán Arpád Érsek,  poslanec  mestského zastupiteľstva.  Klientom zaželali  šťastné   a spokojné 
Vianoce a odovzdali  aj darčeky.

4.2.6 Mestské kultúrne stredisko Šamorín

Sídlo: Veterná ul. 8, 931 01 Šamorín
IČO:  00 059 323
Štatutár: Domsitz Tibor, riaditeľ 
www.mskssamorin.sk

      MsKS k 31.12.2013 dosiahlo celkové 
príjmy  186.509,-€.  Z celkových  príjmov 
najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia 
od zriaďovateľa v sume 133.297,-€. Druhou 
najväčšou  položkou  sú  vlastné  príjmy 
celkom  53.212,-€  v nasledujúcom  členení: 
zmluvný prenájom 11.200,-€ a príležitostný 
prenájom  sál  6.078,-€,  zábavné  programy 

35.934,- € /v tom 2.462,- € za kultúrne poukazy od MK SR/.
   Vychádzajúc zo svojho poslania MsKS už dlhé roky pravidelne, podľa potreby dáva priestor 
mestským  neziskovým  organizáciám,  nadáciám,  združeniam,  školám,  rockovým  hudobným 
súborom  na  uskutočnenie  ich  kultúrno-spoločenských,  výchovných  aktivít.  Tieto  subjekty 
spravidla  nemajú  vhodné  priestorové  a materiálno-technické  zázemie  a preto  sú  odkázané  na 
pomoc mesta, resp. MsKS. Zo strany hore uvedených subjektov sú najviac žiadané jednotlivé 
priestory MsKS na rôznu schôdzkovú činnosť, na uskutočnenie výročných členských schôdzí, na 
plesy, na oslavy rôznych výročí.
   V priestoroch MsKS pravidelne skúšajú nasledovné folklórne súbory, resp, hudobné telesá a 
rockové/jazzové  kapely:  Kis  Csali,  Csali  Ifjúsági  Csoport,  Csalló  Néptáncegyüttes,  Csalló 
Zenekar,  HÍD  Vegyes  Kar,  Prvosienka,  komorný  súbor  Harmonia  Classica,  Rómeó  Vérzik, 
Konflikt, Husi and the Butchers, Deja Vu, Renton and the error Jam, Deep Voice Group, a Metal. 
MsKS  keďže  je  mestskou  verejnou  organizáciou,  ktorá  z poverenia  mesta  zabezpečuje 
verejnoprospešnú činnosť, poskytuje tieto služby daným subjektom bezodplatne, resp. so zľavou. 
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Výpadok  príjmov  z celoročných príležitostných trhov, vianočných trhov, a zmluvného prenájmu 
negatívne pôsobil a pôsobí na plnenie rozpočtu organizácie. V dôsledku výpadkov týchto príjmov 
a podfinancovania strediska sa značne zvýšili záväzky voči MPBH v Šamoríne.
   MsKS pokračovalo ďalej v usporiadaní tradičných abonentných ako aj ostatných divadelných 
predstavení  pre dospelých a pre mládež predškolského a školského veku /výchovné koncerty, 
protidrogové inscenácie, bábkové predstavenia/.
V máji skončila divadelná sezóna 2012/13, v ktorej bolo odohratých 6 divadelných predstavení 
s počtom 253 predaných abonentiek. Na div. sezónu 2013/14  predali 244 abonentiek v hodnote 
8.340,- €.
   V hodnotenom  období   organizácia  usporiadala,  resp.  bola  spoluorganizátorom  5 súťaží 
a prehliadok;  45 výchovno-vzdelávacích  podujatí;  70 kultúrno-spoločenských  podujatí  a 148 
iných.
    Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku bolo inštalovaných 10 výstav: Mária Šefferová 
„Abstraktné  obrazy“, Rozália  Móriczová-Szabadosová  „Fantázia  a realita“,  Mária  Lajčiaková: 
„Jablká“,  Gábor  Szűcs:  „RESULTS MY VARY“,   „Výber  z tvorby  Petra  Hargaša“,  v rámci 
DUNART.com.  sympózia  výstava  z tvorby  Reshat  Amety  a Sergej  Andreevski, fotovýstava 
„Ferenčík-Farkaš“,  KOMP /Panoráma  súčasného  umenia/,  Juhász  Tibor  –  prierez  tvorby/,  a 
Rudolf Hanuljak: Sakrálne stavby a pamiatky Žitného Ostrova. 
   Z celkových výdavkov /prevádzkové a investičné/ vo výške 206.525,- € tvoria najväčší podiel 
mzdové výdavky vo výške 67.839,- € a zákonné soc. poist. 25.844,- €. 
Na programy  čerpali 28.983,- €, na dodávku elektriny, vody, tepla a TÚV 24.513,- €, na poštové 
a telekomunikačné služby 1.588,- €. Na ostatné služby a poistenie majetku  čerpali 18.969,- €. 
   Materiálové výdavky činili  10.126,- € a na údržbu a opravu  vynaložili  2.780,- € / v týchto 
dvoch položkách došlo k zvýšeniu výdavkov v dôsledku generálnej údržby všetkých miestností 
MsKS/.
Z investičných výdavkov /20.000 €/ bola hradená v hodnote  2.503,- € komplexná rekonštrukcia 
núdzového a prídavného osvetlenia budovy MsKS a v hodnote 17.480,- € komplexný prechod 
scénického osvetlenia na LED úsporný systém.

4.3 Obchodné spoločnosti, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami mesta 
a patria do konsolidačného celku:

4.3.1 Názov: AREA ŠAMORÍN s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 88, 931 01 
Šamorín
IČO: 36228290
Štatutárny orgán: Nagy Jozef – konateľ 

                       (od 
10.6.1998)

Dozorný orgán: Ing. Kovács Ladislav – predseda 
dozornej rady 
Faragó Zoltán člen, Pethő František člen, Ing. 
Tóth Imrich člen, PhDr. Végh László člen
Dátum založenia: 11.5.1998
Dátum vzniku: 10.6.1998

Výška podielu: 6.639,- € - 100%

Opis hospodárskej činnosti: úprava, obnova ošetrenie verejnej zelene, čistenie, oprava a údržba 
miestnych komunikácií, pohrebníctvo, správa prenajatého majetku Mesta Šamorín.
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Počet zamestnancov : 41 z toho riadiacich 5
Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12. 2013 9.317 €
Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2013          22.292 €
Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2013          50.941 €
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2013        455.896 €

Spoločnosť AREA Šamorín s.r.o. vznikla v roku 1998 z príspevkovej organizácie mesta Šamorín. 
Mesto Šamorín je zakladateľom a jediným spoločníkom. Hlavným smerom činností spoločnosti 
je zabezpečiť pre mesto komunálne a verejno-prospešné služby. Má vyše 20 rôznych predmetov 
činnosti.

Od svojho vzniku do roku 2009 pravidelne rástol obrat firmy a vytvárala zisk. V roku 
2009  príjmy  začali  klesať  a pre  udržanie  rovnováhy  príjmov  a nákladov  došlo  postupne 
k zníženiu  počtu  zamestnancov.  Ziskovosť  firmy  bola  takto  naďalej  zabezpečená.  Počas 
existencie spoločnosti došlo k obmene technickej vybavenosti a tohto času je na dobrej úrovni.  

V roku  2013  sa  podarilo  zastaviť  tendenciu  zníženia   príjmov.  Objem  verejno-
prospešných služieb pre mesto ostal na úrovni predošlých rokov avšak začala sa rekonštrukcia 
Domu smútku v Šamoríne vo vlastnej realizácii, ktorá pomohla k zvýšeniu príjmov. Ziskovosť 
podniku  vzrástla  oproti  minulému  roku  na  9.317.-  eur.  Všetky  problémy,  ktoré  negatívne 
ovplyvnili  národné hospodárstvo sa objavili  aj  v spoločnosti  AREA Šamorín s.r.o.  so svojimi 
negatívnymi  dopadmi  na  hospodársky  výsledok.  Je  povzbudzujúce,  že  investičná  aktivita 
podniku v roku 2013 neklesla a finančná kondícia ostala zachovaná na úrovni predchádzajúcich 
rokov.  Vzhľadom  k tomu,  že  AREA Šamorín  s.r.o  je  servisným  podnikom  mesta  Šamorín 
finančná situácia mesta v rozhodujúcej miere ovplyvňuje príjmy spoločnosti.

Výsledok podniku v porovnaní  za predchádzajúce roky (údaje v celých eurách
     2009     2010   2011            2012 2013

Náklady 1.051.446 1,025.512 946.534       1.034.317    1.199.956
Výnosy 1.078.293 1.045.388 976.548       1.040.201    1.209.273

Hosp. výsledok    +26.847          +19.876        +30.014        +5.884         + 9.317

Rok 2014 bude ťažký. Príjmy mesta nerastú, preto objednáva menej prác, investície 
v stavebníctve stagnujú a u občanov klesá záujem o služby spoločnosti kvôli finančnej situácie. 
Bude potrebné viesť veľmi opatrnú finančnú politiku. Je však reálny predpoklad, že v roku 2014 
si spoločnosť zachová svoju finančnú stabilitu. 

4.3.2 Názov: MPBH ŠAMORÍN s.r.o.

Sídlo: Školská 37, 931 01 Šamorín
IČO: 36261611

Štatutárny orgán:            Mgr. Peter Németh – 
                                        
konateľ spoločnosti 
(od 1. 7. 2012)

Dozorný orgán: Ágnes Óváry  – predseda     
                                       dozornej rady 
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Členovia dozornej rady: Ing. Tibor Pogány, Ladislav Czafik,
                                       Robert Keresztes, Csaba Orosz
Dátum založenia: 24.5.2004 
Dátum vzniku: 1.7.2004
Výška podielu: 33.194,- € - 100%

MPBH  ŠAMORÍN  s.r.o. bol  založený  zakladateľskou  listinou  na  základe  uznesenia  mestského 
zastupiteľstva  v roku  2004.  Zakladateľom  je  Mesto  Šamorín  so  100%  účasťou.  Hlavným  predmetom 
podnikania spoločnosti sú:

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

Najvyšším orgánom spoločnosti sú:
a) valné zhromaždenie
b)  konateľ
c) dozorná rada

Valné zhromaždenie tvorí mestské zastupiteľstvo Mesta Šamorín na základe rozhodnutia primátora Mesta  
Šamorín. 
Vzťah medzi Mestom Šamorín a MPBH ŠAMORÍN s.r.o. je riešený takto:

a) Zmluvou o správe majetku Mesta Šamorín
b) Zmluvou o prenájme tepelno-technického zariadenia

Hospodársky výsledok v roku 2013 po zdanení je výške 6.692,- €. Celkové výnosy v roku 2013 boli 
vo výške 1.976.929,- € a náklady 1.970.007 €.
Hospodársky výsledok spoločnosti bol ovplyvnený najmä:

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

     Zisk bol rozdelený nasledovne: 6.692 € bol vyplatený zakladateľovi.  
 

Pri  riadení  činnosti  tepelného  a energetického  hospodárstva  vychádzala  zo  všeobecných 
záväzných pokynov a nariadení týkajúce sa oblasti výroby a distribúcie tepla, s osobitným prízvukom na 
dodržanie  zákona  č.  657/2004  o tepelnej  energetike  a vyhlášky  ÚRSO  630/2005   o pravidlách 
rozpočítavania množstva dodaného tepla. 

     Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0203/2012/T zo dňa 20.12.2011, číslo spisu  
6177-2011-BA  boli  schválené  na  rok  2012  nasledovné  jednotné  ceny  tepelnej  energie  na  obdobie  
01.01.2012 do 31.12.2012:
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti 0,0563 €/kWh
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre odberateľov
a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti 0,0563 €/kWh
Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 116,8591 €/kW
Uvedené ceny sú bez DPH
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Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0345/2012/T zo dňa 30.07.2012, číslo spisu 2294-
2012-BA boli schválené na rok 2012 zmeny nasledovných  jednotných cien tepelnej energie na obdobie 
01.08.2012 do 31.12.2012:
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti 0,0623 €/kWh
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre odberateľov
a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti 0,0656 €/kWh
Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 116,8591 €/kW
Uvedené ceny sú bez DPH

OBJEDNANÉ A DODANÉ TEPLO SPOLU ZA ODBOBIE  ROK 2012

NÁZOV OBJEDNANÉ DODANÉ
OBJEDNANÉ 

TEPLO DODANÉ OBJEDNANÉ DODANÉ

ZDROJA TEPLO TEPLO NA TÚV TEPLO TEPLO TEPLO

TEPLA NA ÚK NA ÚK kWh NA TÚV SPOLU SPOLU
 kWh kWh  kWh kWh kWh

Kotolňa K-1 7 465 005,00 7 060 400,00 3 133 210,10 3 120 830,00 10 598 215,10 10 181 230,00

Kotolňa K-2 4 368 025,00 3 932 790,00 1 558 354,90 1 499 520,00 5 926 379,90 5 432 310,00

Kotolňa K-4 6 411 871,52 5 025 010,00 2 986 471,66 2 832 140,00 9 398 343,18 7 857 150,00

       SPOLU 18 244 901,52 16 018 200,00 7 598 036,66 7 452 490,00 25 922 938,18 23 470 690,00

Vyrobené a predané teplo v GJ v rokoch 2004 – 2012 bolo nasledovne:

Tepelný zdroj 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2 011  2 012 

Kotolňa K-1 58560,45 58684,83 53127,86 46152,00 45316,00 40124,99 42665,04 37603,8 36652,4

Kotolňa K-2 30200,82 28836,96 26801,01 23819,00 23728,00 22151,34 23411,16 20395,12 19556,32

Kotolňa K-4 43906,13 41554,28 36126,38 32731,00 34932,00 34029,12 35348,40 30520,15 28285,74

  S P O L U 132667 129076 116055 102702 103976 96305 101424,6 88519,07 84494,48
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     Optimalizácia výroby tepla bola dosiahnutá úpravou horákov, kotlov a  zabudovaním ekonomizérov. 
Postupne  je  nutné  vymeniť  rozvody  ÚK  a TÚV,  aby  bola  dosiahnutá  hospodárnosť  dodávky  tepla. 
Predpokladané investície sú do 850.000,- €.
     Správa bytov a nebytových priestorov bola riešená v súlade so zákonom 182/1993 Z.z. 
     Údržba  bytov  a nebytových  priestorov  bola  vykonávaná na základe  požiadaviek  vlastníkov  bytov 
a nebytových priestorov. 
     Tohto času MPBH ŠAMORÍN s.r.o. zabezpečuje väčší počet požiadaviek vlastníkov bytov a  nebytových 
priestorov  rad  na  obnovu  (zateplenie)   bytových  domov,  v rámci  ktorých  investičné  akcie  pripravuje 
a realizuje v úzkej spolupráci s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov,  a to od uzatvárania zmlúv, až po 
zabezpečenie  financovania  aktivít  vlastníkov  na obnovu,  realizačné  a porealizačné  plnenie  požiadaviek 
obnovy. 

Zhodnotenie činnosti energetického hospodárstva
MPBH  ŠAMORÍN, s.r.o. za rok 2013

     Pri riadení činnosti  tepelného a energetického hospodárstva vychádzal zo všeobecných záväzných 
pokynov a nariadení týkajúce sa oblasti  výroby a distribúcie tepla, s osobitným prízvukom  na dodržanie 
zákona  č.  657/2004  o tepelnej  energetike   a vyhlášky   ÚRSO  630/2005  o pravidlách  rozpočítavanie 
množstva dodaného tepla.
     Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0147/2013/T zo dňa 12.12.2012, číslo spisu : 
6221-2012-BA boli schválené na rok 2013 nasledovné jednotné ceny tepelnej energie na obdobie 
01.01.2013 do 31.12.2013:
- variabilná zložka maximálnej ceny tepla: 0,0585 Eur/kWh
- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 121,9597 Eur/kW)

OBJEDNANÉ A DODANÉ TEPLO SPOLU ZA ODBOBIE  ROK 2013      Uvedené ceny sú bez DPH.

NÁZOV
ZDROJA
TEPLA

OBJEDNANÉ
TEPLO 
NA ÚK
MWh

DODANÉ
TEPLO
NA ÚK
MWh

OBJEDNANÉ 
TEPLO
NA TÚV

MWh

DODANÉ
TEPLO
NA TÚV

MWh

OBJEDNANÉ
TEPLO
SPOLU
MWh

DODANÉ
TEPLO
SPOLU
MWh

Kotolňa K-1 6988,6 6613,2 3048,3 3091,1 10036,9 9704,3

Kotolňa K-2 3910,1 3537,3 1529,0 1523,7 5439,1 5061,0

Kotolňa K-4 5700,2 5472,9 2998,1 2614,5 8698,3 8087,4

       SPOLU 16598,9 15623,4 7575,4 7229,6 24174,3 22852,7

     Okrem úloh vyplývajúcich zo spoločenského poslania úseku energetického hospodárstva, ktorá spočíva  
predovšetkým v bezporuchovom zásobovaní mesta teplom a teplou úžitkovou vodou vykonávali  činnosti 
slúžiace  k príprave  na  ďalšie  vykurovacie  obdobie  zakotvené  v pláne  letných  opráv  a bežnej  údržby 
vykurovacích a pomocných zariadení na rok 2013.  
Súčasťou tohto plánu boli :
- zabezpečenie odborných prehliadok reg. staníc plynu, kontroly tesností, odborné prehliadky elektrických 
zariadení  a komínov,  meranie  a nastavenie  spaľovacích  hodnôt  jednotlivých  horákov,  oprava  prípojov, 
oprava izolácie, kontrola a servis objektových meradiel tepla,  
-  obnova  bezprašných  náterov kotolní,  oprava  dymovodov,  overenie  hospodárnosti  dodávky  tepla  za 
odberným miestom a i.

Zabezpečili  u vlastníkov  bytov  a nebytových  priestorov  v zmysle  §  18  ods.  4  pís.  a)   zákona  č. 
657/2004 Z.z. o tepelnej energetike obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie meradiel tepla alebo 
pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa a na dodržanie  vyhlášky  č. 630/2005 Z.z. na 
určenie spôsobu rozpočítavania nákladov  a  množstva dodaného tepla. 
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    Z uvedeného hodnotenia činnosti energetického hospodárstva  vyplýva, že pracovníci  na tomto úseku 
vyvinuli  maximálne  úsilie  za  účelom  zvyšovania  kvality  poskytovaných  služieb,  zabezpečenia  tepelnej  
pohody,  technického  rozvoja  na  zmiernenie  cenového  dopadu  regulovaním,  meraním  a spravodlivým 
rozúčtovaním vykurovacích nákladov.  

Predané teplo v GJ 
Tepelný zdroj 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   2012 2013

Kotolňa K-1 58560,45 58684,83 53127,86 46152,00 45316,00 40124,99 42665,04 37603,8 36265,5 34935,5

Kotolňa K-2 30200,82 28836,96 26801,01 23819,00 23728,00 22151,34 23411,16 20395,12 19373,76 18219,6

Kotolňa K-4 43906,13 41554,28 36126,38 32731,00 34932,00 34029,12 35348,40 30520,15 29935,22 29114,6

  SPOLU 132667 129076 116055 102702 103976 96305 101424,6 88519,07 85574,48 82269,7
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Kotolna 4

Vývoj výnosov jednotlivých tepelných zariadení
vyjadrené v tis. Eur bez DPH

ZDROJ  TEPLA 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 2012 2013

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

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

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

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

Vývoj výroby
teplej úžitkovej vody

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

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

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

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

Kotolňa K – 2

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

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

TÚVohrevGJ 6 369 6 107 5 878 5832 5325 5263 5506 5537 5485

Kotolňa K – 4

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

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

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

Tvorba ceny tepelnej energie v MPBH Šamorín,  s.r.o.

     Skutočnú kalkuláciu ceny tepelnej energie MPBH v roku 2012 riadil v zmysle Vyhlášky  219/2011 Z.z. 
Úradu  pre  reguláciu  sieťových  odvetví  k usporiadaniu  nákladov  na  dodávku  tepla  za  rok  2013  Pri 
uplatňovaní predpisov a rozhodnutí boli ceny rozdelené do dvoch základných nákladových položiek a  to 
variabilné náklady a fixné náklady.
     Do  ceny variabilných  nákladov tepla zahrnuli  výšku  oprávnených nákladov,  ktoré  sú  preukázané  
účtovnými dokladmi a zároveň vypočítané zo skutočne dodaného tepla pomocou ukazovateľov energetickej  
účinnosti, výhrevnosti paliva, priemernej ceny paliva. Normatívne náklady pri zemnom plyne boli vyčíslené  
samostatne pre domácnosti s priemernou cenou plynu pre domácnosti a samostatne s priemernou cenou 
zemného plynu pre ostatných odberateľov (prevádzky).  K obidvom nákladom sa pripočítali  fakturované 
náklady za elektrinu a vodu.
Cena tepla na rok 2013 podľa prílohy č.1 k vyhláške 219/2011 Z.z.  vypočítaná variabilná zložka podľa 
skutočných nákladov: 0,0584 €/kWh bez DPH
Fixná zložka ceny tepla podľa prílohy č.1 k vyhláške 219/2011 Z.z.  vypočítaná podľa skutočných nákladov:

107,3364 €/kW bez DPH
     Variabilne  náklady  na  nákup  paliva  alebo  tepla,  ktoré  sa  vypočítajú  zo  skutočnej  ceny  paliva  
(zohľadnené aj o prípadné nedočerpanie resp. prekročenie dohodnutého množstva zemného plynu) alebo 
skutočnej ceny nakupovaného tepla a normatívneho množstva paliva (alebo tepla) určeného zo skutočne  
dodaného množstva tepla podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti  
sústavy  tepelných zariadení,  ktoré  boli  použité  pri  návrhu  na určenie  ceny tepla.  Do dodávky  tepla  je  
zahrnutá aj spotreba dodávateľa vo vlastných prevádzkach (súčasť objednaného množstva, na ktoré je 
určená  cena tepla).  Z  dôvodu dvojakých  cien  zemného plynu  (na  výrobu tepla  pre  domácnosti  a  pre  
ostatných spotrebiteľov) bude potrebné vypočítať dve skutočné ceny dodávaného zemného plynu v roku 
2012, samostatne na výrobu tepla pre domácnosti a samostatne pre odberateľov mimo domácností. 

Prehľad variabilnej zložky ceny tepla – skutočnosť.
v tis. Eur rok 2013

Kotolňa K – 1 Veterná Šamorín 
Položka Palivo Elektrina Voda Tech.hm. SPOLU
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 Tis. Eur  485,637 21,214 0,066 0 506,917
 Tis. Sk  14630,3 639,88 1,988 0 15272,168
Kotolňa K – 2 Bratislavská Šamorín 
Položka Palivo Elektrina Voda Tech.hm. SPOLU
 Tis. Eur  258,063 6,868 0,038 0 264,969
 Tis. Sk  7774,41 206,91 1,145 0 7982,465
 Kotolňa K – 4  Záhradnícka Šamorín 

Položka Palivo Elektrina Voda Tech.hm. SPOLU
Tis. Eur 397,105 22,033 0,094 0 419,232
Tis. Sk 11963,19 663,77 2,832 0 12629,792

Prehľad fixnej zložky ceny tepla – skutočnosť.

Položka Poistné Revíze
+ audit

Znečisť. Nájom. Opravy Ost.nákl.
3.3

Zisk Spolu

tis. Eur 2,741 19,926 0,317 167,722 16,542 211,734 78,846 497,828

Prehľad o spotrebe nosičov energie v kotolniach v rokoch 2005 - 2013
zemný plyn v tis. m3/ tis. KWh

Názov zdroja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kotolňa  K1 1 957,5 1 754,0 1 579,5 1481,0 1337,8 1403,5 1184,6 1127,4 1075,5
Kotolňa  K2 991,6 929,6 815,1 802,7 749,2 781,3 671,8 615,5 555,46
Kotolňa  K4 1364,6 1187,2 1098,5 1153,2 1072,0 1129,3 952,2 915,1 882,123
       SPOLU : 4313,9 3 871,0 3 493,2 3437,1 3159,0 3314,2 2808,6 2658,0 2513,1

ELEKTRICKÁ ENERGIA v tis. KWh
Názov 
zdroja

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kotolňa K1 226,8 216,0 340,6 398,4 210,3 209,18 196,85 160,79 145,84
Kotolňa K2 84,7 86,5 106,5 129,8 61,2 51,25 53,0 45,463 47,266
Kotolňa K4 204,2 163,9 225,8 262,2 173,0 192,99 159,86 158,278 144,498
       
SPOLU :

515,7 466,5 672,9 790,4 444,5 453,42 409,71 364,531 337,604

Znečisťovanie  ovzdušia
plynovými kotolňami  v roku 2013

           KÓD      
  ZNEČISŤUJÚCEJ      
      LÁTKY (ZL)

                                  P O P I S

           0.0.01           Tuhé znečisťujúce látky
           0.0.02           Oxidy síry ako SO2  
           0.0.03           Oxidy dusíka ako NOx

           0.0.04           Oxid uhoľnatý CO
           0.0.05           Organické látky – celkový organický uhlík –COÚ

Úlety znečisťujúcich látok v tonách/rok 2013
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         Zdroj
 znečisťovania 0.0.01 0.0.02 0.0.03 0.0.04 0.0.05

POPLATOK
v  €

Kotolňa  K – 1 0,081740 0,009829 1,593921 0,643699 0,107234 129

Kotolňa K – 2 0,042215 0,005066 0,823192 0,332443 0,055407 66

Kotolňa K – 4 0,067041 0,008045 1,307308 0,527951 0,087992 105

   S P O L U 0,190996 0,02294 3,724421 1,504093 0,250633 300

31



Navrhované opatrenia v budúcom období:

- postupná výmena opotrebovaných a súčasnej dobe nevyhovujúcich rozvodov tepla
z kotolne K2 – 345 606,57 €,  
z kotolne K4 – 500 880,37 €.

 Výmenu  realizovať  podľa  vypracovanej  projektovej  dokumentácie,  ktorá  vykazuje  vysoké  tepelné 
straty  najmä v prípade  rozvodov  TUV,  kde  sa nedá dosiahnuť  predpísaná spotreba  tepla  na 1m3 

v hodnote 0,3 GJ/m3. (pri dodržaní kvality TUV na výtoku u odberateľa stúpne merná spotreba tepla 
v kotolni K4 na 0,34 GJ/m3) a v prípade kotolne K2 sú zvýšené straty z dôvodu zabezpečenia teploty 
TUV  pre  konečného  odberateľa.  Rozpočty  je  nutné  aktualizovať  v rámci  výberového   konania 
dodávateľa. . 

- dokončenie výmeny  tepelných rozvodov z kotolne K1
o  medzi MŠ Veterná ulica a MsDK – 124 592,40 €,
o  medzi Veterná 16 a budovou šermiarskej telocvične – 73 123,00 €,

- optimalizovať výrobu TUV v kotolni K2 tak, aby sa znížila teplota vykurovacej vody,

- preveriť a v prípade opodstatnenosti namontovať ekonomizéry tepla do kotolní K2 a K4 pre zlepšenie 
účinnosti výroby tepla, 

- optimalizovať  výrobu  tepla  v kotolni  K1 premiestnením zariadení  z časti  TUV a úpravou  zapojenia 
technológie UK – uvoľnenie budovy TUV,

- optimalizácia merania dodávky tepla do objektov vyvolané znížením odberu tepla – tepelná izolácia + 
šetrenie,

- na základe zákona 476/2008 Z.z. 
 zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove
 vybaviť  sústavu  tepelných  zariadení  slúžiacich  na  vykurovanie  automatickou  reguláciou  

parametrov teplo nosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo 
vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb

 s centrálnou prípravou teplej vody je povinný zabezpečiť a udržiavať hydraulický vyregulované 
rozvody teplej vody. 
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5. Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2013:

5.1. Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ)
                                                            Bežné UO 2013 Bezprostr. 

Celkový stav majetku mesta (KÚZ):  26.008.440,86 €   25.835.522,21 €   €

Z toho krytý vlastným imaním      16.315.418,44 €        16.550.710,-   €
Záväzky vo výške                              6.152.327,62 €          5.671.785,91 €
Časové rozlíšenie                               3.540.694,80 €          3.613.026,30 €

bežné účt.obd. predchádzajúci
        2013        rok

Výsledok hospodárenia (KÚZ) – strata -313.961,54 € -378.709,04 €
                (- strata,   + zisk)
Z toho HV - mesto a mestom riad. RO -330200,17 €    -409.851,03€

Schválené plenárnym zasadnutím MsZ 
dňa 17.3.2011 uzn. číslo 3/2001/XI.

HV obchodných spoločností:
MPBH Šamorín s.r.o. +6 921,82 €  +25.257,58 €

Schválené valným zhromaždením spoločnosti
AREA Šamorín s.r.o +9 316,81 €      +5.884,41 €

Schválené valným zhromaždením spoločnosti

Stratu mesta a mestom riadených RO spôsobili v prvom rade odpisy investičného majetku, ktoré 
nie  sú  kryté  vlastnými  zdrojmi,  ani  zdrojmi  zo  štátneho  rozpočtu  preto,  že  mesto  nie  je 
zriadené  za  dosiahnutie  zisku  ako  ostatné  organizácie  z podnikateľskej  sféry.  Správa 
verejného  osvetlenia,  údržba  mestskej  zelene  a mestských  komunikácií,  správa  školských 
zariadení, dobrovoľná hasičská činnosť, kultúrne a športové činnosti, opatrovateľská činnosť, 
správa domova dôchodcov a starostlivosť o sociálne slabších a ďalšie činnosti mesta nikdy 
nebudú prinášať zisk. Ďalším dôvodom vysokej straty je stále nízka úroveň podielových daní.

 

5.2  Výsledky  riadnej  účtovnej  závierky   za  mesto  a mestom  riadených  rozpočtových 
organizácií boli schválené bez výhrad na zasadnutí MsZ Šamoríne, dňa 10.4.2014 uznesení 
číslom 29/2014/V. Za konsolidovaný celok  údaje sú nasledovné:

                                                            Bežné UO 2013   Bezprostr. Pred.UO       rozdiel
celkový stav majetku mesta         23.358.361,38 €   23.740.080,75 €        -384.719,37 €

z toho krytý vlastným imaním vo výške   15.561.771,12 €   15.852.136,31 €          -290.365,19 €
záväzky vo výške          4.258.476,19 €    4.279.889,16 €          - 21.412,97 €
časové rozlíšenie          3.538.107,07 €    3.608.055,28 €        - 69.948,21 €
Účtovný hospodársky výsledok sumárne za konsolidovaný celok v celých eurách (strata) činí: 
 - 322.814,21 €.  
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6. Záverečný účet mesta a mestom riadených rozpočtových organizácii  (bez 
obchodných spoločností) – rok 2013

 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 2013.
Výsledok hospodárenia v značnej miere ovplyvňuje zloženie príjmovej časti, a to: vlastné 
príjmy, ostatné príjmy, štátna dotácia a ich rozpočtované plnenie.
Výsledok  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   rozpočtového  hospodárenia  však 
neobsahuje príjmy mesta z finančných operácií, ktoré nesmú ovplyvniť výsledok na 
daný rok. Príjmy z bežného a kapitálového rozpočtu činia spolu   7.872.628,85 €. 
Vo výdavkovej  časti  mesta  vykazujeme aj  výdavky na  MŠ, CVČ,  ŠJ,  ŠK bez  právnej 
subjektivity ako aj výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ZŠ s VJS 
Kláštorná  a ZŠ  s VJM Rybárska,  ZUŠ,  Zariadenie  pre  seniorov,  MsKS  a Knižnica  Zs. 
Zalabaiho).  Hospodársky  výsledok  však  neobsahuje  výdavky  mesta  z finančných 
operácií,  ktoré tiež nesmú ovplyvniť výsledok rozpočtového hospodárenia na daný 
rok. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu sú vo výške  7.993.344,26 €.
Celkový výsledok hospodárenia

Príjmy Výdavky Rozdiel
7.508.028,86 7.193.015,32 315.013,54 Bežný rozpočet

364.599,99 800.328,94 -435.728,95
Kapitálový 
rozpočet

7.872.628,85 7.993.344,26 -120.715,41
Výsledok rozp. 
hospodárenia 

287.643,80 118.981,13 168.662,67
Finančné 
operácie

8.160.272,65 8.112.325,39 47.947,26 Spolu

Rozdiel medzi  
príjmami                a         výdavkami                          sa rovná:                    47.947,26 €
z toho:
Stav BÚ mestom riadených RO (školy, ZpS, MsKS, knižnica)                        200,48  €
Stav bežných účtov mesta spolu k 31. 12. 2013                                           47.746,78  €

Na základe výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2013 rezervný fond v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 15 ods.4. po 
odpočítaní  finančných operácií  sa netvorí,  avšak v zmysle §10 ods.  9 novely zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá nadobudla účinnosť 
1.1.2014 prostriedky rezervného fondu na základe rozhodnutia MsZ môže mesto použiť aj 
na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, najviac 
v sume prebytku BR vykázaného za rok 2013.

6.1.1 Rozpočet
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          Rozpočet  mesta  Šamorín na rok 2013 bol schválený na plenárnom  zasadnutí dňa 28. 
februára 2013 vo výške:
                                                       8.313.724,-€
z  toho:
bežné príjmy (BP)      7.461.205,20 €           bežné výdavky (BV)                7.075.824,-€  
kapitálové príjmy (KP)   669.975,-  €            kapitálové výdavky (KV)          1.116.450,-€  
finančné operácie (FO)    182.543,80 €                 finančné operácie (FO)                     121.450,-€

V zmysle  príkazu primátora  mesta  Šamorín  č.  10/2013 zo  dňa  02.04.2013 bola  vykonaná  I. 
zmena rozpočtu na r. 2013 tým, že celková výška rozpočtu sa nemenila ani na strane príjmov, ani 
u výdavkov, len sa menila výška bežných a kapitálových príjmov navzájom (t.j. rozpočet ostal na 
pôvodnej  výške,  na  8.313.724,-€).  Príčinou  tejto  zmeny  bolo  zníženie  plánovanej  výšky 
Európskych  grantov  z 95% na  50% na  rekonštrukciu  dreveného  prístrešku  v Pomlé.  O tejto 
zmene primátor podal informáciu poslancom na plenárnom zasadnutí dňa 27.06.2013.
Na základe skutočnosti, ktoré nastali od I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2013 a výsledkov za I. 
štvrťrok 2013 plenárne zasadnutie MsZ dňa 27.06.2013 schválilo II. zmenu rozpočtu mesta na 
rok 2013 v celkovej výške

                                                       8.341.884,58 €
nasledovne:
bežné príjmy (BP)        7.534.860,78 €           bežné výdavky (BV)                7.180.354,58 €  
kapitálové príjmy (KP)    624.480,- €           kapitálové výdavky (KV)          1.040.080,- €  
finančné operácie (FO)       182.543,80 €             finančné operácie (FO)                     121.450,- €
Súbežne s vyhodnotením výsledkov  hospodárenia k 30.09.2013 na  plenárnom zasadnutí  MsZ 
30.10.2013 bola schválená III. zmena rozpočtu mesta na r. 2013 vo výške 

             8.176.143,69 €
a to:
bežné príjmy (BP)      7.486.061,95  €           bežné výdavky (BV)                7.208.742,62 €  
kapitálové príjmy (KP)    362.280,-   €              kapitálové výdavky (KV)          845.551,07 € 
finančné operácie (FO) 327.801,74  €               finančné operácie (FO)                  121.850,- €

Následne  po  schválení  III.  zmeny  sme  obdŕžali  oznámenia  Okresného  úradu  Trnava,  odbor 
školstva  o zvýšení  dotácie  pre  úsek  vzdelávanie  –  školstvo,  na  základe  čoho  primátor  dňa 
10.12.2013 vydal príkaz č. 13/2013 na vykonanie IV. zmeny rozpočtu – zvýšenie o 57.907,70€. 
Po tejto úprave rozpočet mesta na rok 2013 predstavoval

8.234.051,39 €

z  toho:
bežné príjmy (BP)      7.543.969,65  €             bežné výdavky (BV)                7.266.650,32 €  
kapitálové príjmy (KP)   362.280,- €             kapitálové výdavky (KV)          845.551,07 €  
finančné operácie (FO)     327.801,74  €               finančné operácie (FO)                   121.850,- €

O vykonaní tejto zmeny v zmysle zákona bola podaná informácia poslancom na decembrovom 
plenárnom zasadnutí dňa 12.12.2013.

7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré 
sa vyhotovuje výročná správa – informácia
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Okrem už rozpísaných skutočností významné udalosti v meste Šamorín, ako v konsolidovanom 
celku nenastali žiadne významné skutočnosti.

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Prílohy:
Tabuľka 1. - Prehľad zmien vybraných ukazovateľov konsolidovanej súvahy 2013-2012
Tabuľka 2. - Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 2013-2012
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2013
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
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Prehľad zmeny stavu vybraných Aktív a Pasív za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

Tabuľka č. 1

Názov AKTÍV Názov PASÍV2013 2012 2013 2012

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

2 A. Neobežný majetok 80,91% 119 Vlastné imanie 62,73%

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

12 A.II. Dlhodob. Hmotný majetok 123 Fondy

25 A.III. Finančný majetok 126

z toho:

VH min. rokov

35 B. Obežný majetok 19,03% 130 Záväzky celkom 23,66%

B.I. Zásoby 131 Rezervy

B.II. Zúčt.vzťahy sub. Verej.spr. 146,37 € -146,37 € 136 Zúčt.medzi su.VS

B.III. Dlhodobé pohľadávky 144 Dlhodobé záväzky

B.IV. Krátkodobé pohľadávky 156 Krátkodobé záväzky

B.V. Finačné účty 178 Bankové úvery

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

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

113 C Časové rozlíšenie 0,05% 185 Časové rozlíšenie 13,61%

Spolu AKTÍVA 100% Spolu PASÍVA 100%

Číslo 
riadku v 
súvahe

Pomer k 
celku

Stav k 31.12. Stav k 31.12. Rozdiel             
(predchádz.obd.-
bežné účt. obd.) Číslo riadku 

v súvahe
Pomer k 

celku

Stav k 31.12. Stav k 31.12. Rozdiel             
(predchádz.obd.-bežné 

účt. obd.)

Predcháádzajúce účt. 
Obd.

Predcháádzajúce účt. 
Obd.

21 044 204,29 € 21 469 275,46 € -425 071,17 € 16 315 418,44 € 16 550 710,00 € -235 291,56 €

18 792 705,53 € 19 157 776,70 € -365 071,17 € 311 677,79 € 790 458,60 € -478 780,81 €

2 251 498,76 € 2 311 498,76 € -60 000,00 €

Výsledok 
hospodárenia

16 003 740,65 € 15 760 251,40 € 243 489,25 €

nevysp.výsl.hosp.min.
r. 16 317 702,19 € 16 138 960,44 € 178 741,75 €

-313 961,54 € -378 709,04 € 64 747,50 €

4 950 336,58 € 4 339 966,19 € 610 370,39 € 6 152 327,62 € 5 671 785,91 € 480 541,71 €

36 436,63 € 53 598,46 € -17 161,83 € 266 990,19 € 276 094,12 € -9 103,93 €

97 218,68 € 45 571,57 € 51 647,11 €

76 455,06 € 146 278,20 € -69 823,14 € 2 421 429,00 € 2 397 382,02 € 24 046,98 €

3 170 409,95 € 2 803 044,60 € 367 365,35 € 3 076 750,84 € 2 632 960,18 € 443 790,66 €

1 667 034,94 € 1 336 898,56 € 330 136,38 € 289 938,91 € 319 778,02 € -29 839,11 €

13 899,99 € 26 280,56 € -12 380,57 € 3 540 694,80 € 3 613 026,30 € -72 331,50 €

26 008 440,86 € 25 835 522,21 € 172 918,65 € 26 008 440,86 € 25 835 522,21 € 172 918,65 €



1 Materiál
2 Služby
3 Osobné N
4 Dane a popl.
5 Ost.prev.N
6 Odpisy, rezervy a opr. Pol.
7 Finančné N
8 Mimoriadne N
9 Transfery

23%

12%

48%

0%

2% 13% 1% 0% 1%

Zloženie nákladov konsolidovaného celku za r. 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok (rok 2013 a 2012) Tabuľka č. 2

údaje v  eurách

Text

Konsolidované za Bežné účtovné obdobie - r. 2013 Konsolidované za predchádzajúce účtovné obdobie r. 2012 Rozdiel nákladov a výnosov (2013 - 2012)

Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
Podiel 

Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
Podiel 

Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
k celku v % k celku v %

a b c d e f g h i j HČ 2013-2012 PČ 2013-2012 2013 - 2012

50 Spotrebované nákupy 23,31% 24,12% ###

51 Služby 11,52% 12,36% ###

52 Osobné náklady 48,32% 47,00% ###

53 Dane a poplatky 800,00     0,04% 0,00     0,04% 800,00     -91,18     708,82     ###

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1,84% 1,36% ###

55 12,82% 13,07% ###

56 Finančné náklady 0,58% 0,76% ###

57 Mimoriadné náklady 0,12% 0,00     0,12% 0,00     ###

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 1,45% 0,00     1,19% 0,00     ###

Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet 100,00% 100,00%
###

60 Tržby za vlastné výkony a tovar 26,91% 29,37%
###

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

62 Aktivácia 0,00     2,03% 0,00     0,50% 0,00     
###

63 0,00     43,38% 0,00     45,24% 0,00     
###

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti      1,44% 0,53%
###

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 0,00     1,48% 1,21% 0,00     
###

66 Finančné výnosy 360,65     0,03% 582,31     0,12% -221,66     
###

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

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

69 0,00     24,73% 23,04% 0,00     
###

Účtová trieda 6 celkom   100,00% 100,00%
###

Výsledok hospodárenia pred zdanením   -2,66% -3,44%
###

591 Splatná daň z príjmov 2,75     10,34     -7,59     

595 Dodatočne platená daň z príjmov 194,18     194,18     0,00     0,00     194,18     194,18     

Výsledok hospodárenia po zdanení  -2,89% -3,66%

Číslo účtu 
alebo 

skupiny

P
o
d
i
e
l
 

k
 
c
e
l
k
u
 
v
 
%

1 026 959,86     1 575 353,78     2 602 313,64     992 769,41     1 587 179,48     2 579 948,89     34 190,45     -11 825,70     22 364,75     

841 313,25     444 865,94     1 286 179,19     959 229,04     362 513,24     1 321 742,28     -117 915,79     82 352,70     -35 563,09     

4 574 790,78     820 600,50     5 395 391,28     4 191 471,98     835 417,78     5 026 889,76     383 318,80     -14 817,28     368 501,52     

3 863,31     4 663,31     3 954,49     3 954,49     

175 634,45     29 981,15     205 615,60     142 382,00     2 655,68     145 037,68     33 252,45     27 325,47     60 577,92     

Odpisy, rezervy a opravné položky                                 
                

1 233 363,84     197 587,13     1 430 950,97     1 222 818,52     174 788,64     1 397 607,16     10 545,32     22 798,49     33 343,81     

61 286,34     3 255,88     64 542,22     60 162,46     20 953,31     81 115,77     1 123,88     -17 697,43     -16 573,55     

13 896,69     13 896,69     12 640,65     12 640,65     1 256,04     1 256,04     

161 929,28     161 929,28     127 660,58     127 660,58     34 268,70     34 268,70     

8 089 974,49     3 075 507,69     11 165 482,18     7 709 134,64     2 987 462,62     10 696 597,26     380 839,85     88 045,07     468 884,92     

601 745,53     2 324 680,05     2 926 425,58     541 407,38     2 495 506,64     3 036 914,02     60 338,15     -170 826,59     -110 488,44     

220 433,92     220 433,92     51 468,47     51 468,47     168 965,45     168 965,45     

Daňové a colné výnosy a výnosy                                   
                       z poplatkov 

4 718 840,04     4 718 840,04     4 678 295,50     4 678 295,50     40 544,54     40 544,54     

152 018,40     5 078,91     157 097,31     52 010,33     2 526,71     54 537,04     100 008,07     2 552,20     102 560,27     

161 142,15     161 142,15     124 890,55     124 890,55     36 251,60     36 251,60     

2 650,89     3 011,54     12 029,64     12 611,95     -9 378,75     -9 600,41     

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 
v rozpočtových organizáciách zriadených obcou 2 689 719,33     2 689 719,33     2 382 289,57     2 382 289,57     307 429,76     307 429,76     

8 323 826,10     2 552 843,77     10 876 669,87     7 779 475,64     2 561 531,46     10 341 007,10     544 350,46     -8 687,69     535 662,77     

233 851,61     -522 663,92     -288 812,31     70 341,00     -425 931,16     -355 590,16     163 510,61     -96 732,76     66 777,85     

24 952,30     24 955,05     23 108,54     23 118,88     1 843,76     1 836,17     

233 848,86     -547 810,40     -313 961,54     70 330,66     -449 039,70     -378 709,04     163 518,20     -98 770,70     64 747,50     



Analýza údajov 
konsolidovaného výkazu ziskov a strát Mesta Šamorín k 31.12.2013 

porovnaním údajov za predchádzajúcu konsolidáciu

Tabuľka č. 2 Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok (r.  2013 a 2012) 
ukazuje síce určité rozdiely v absolútnych hodnotách porovnaním údajov z roku 2013 oproti 
roku 2012, ale výraznejšie rozdiely v pomere (v zložení)  jednotlivých druhov nákladov aj 
výnosov  k celkovej  hodnote  nákladov  a k celkovej  hodnote  výnosov  však  nenastali  – 
v percentách zmeny ukazujú nižšie ako 3 %.

Najväčší podiel v nákladoch činia osobné náklady, ktoré obsahujú všetky náklady súvisiace so 
mzdovými nákladmi: hrubá mzda, odvody do zdravotnej aj sociálnej poisťovne. Výška  týchto 
nákladov za rok 2013 v konsolidovanom celku činí 5.395.391,28 € je to 48,32 % z celkových 
nákladov. Pomer k celkovým nákladom sa zvýši práve po konsolidačných operáciách, a to po 
eliminácii  nákladov  (služby)  zo  strany  materskej  účtovnej  jednotky  voči  obchodným 
spoločnostiam za činnosť (výnosy u obchodných spoločností) za vykonané práce. Taktiež sú 
eliminované  výnosy  u obchodných  spoločností,  ktoré  fakturovali  dcérskym  firmám 
v konsolidovanom celku a tým eliminované náklady na opravu a údržbu, na dodávku tepla 
alebo služieb. Po eliminácii týchto vzťahov v rámci konsolidovaného celku však zostávajú 
osobné náklady nedotknuté aj na stane materskej účtovnej jednotky – Mesta Šamorín, ako aj 
na strane dcérskych spoločností. 
Spomínané konsolidačné operácie majú dopad aj na zmenu štruktúry výsledku hospodárenia 
v hlavnej a v podnikateľskej činnosti.  Kým pri  obchodných spoločnosti vykázaný výnos sa 
znižuje v podnikateľskej činnosti, tak u materských účtovných jednotkách sa náklady znižujú 
v hlavnej  činnosti.  Celkový  výsledok  hospodárenia  však  nezmení,  iba  štruktúra  v hlavnej 
a v podnikateľskej sfére. 

Vo  výnosoch  najväčší  podiel  tvoria  daňové  výnosy  a výnosy  z poplatkov.  V absolútnej 
hodnote za rok 2013 je vykázaný  vo výške 4.718.840,04 €, v pomere k celkovým výnosom je 
to 43,38%. Sú to výnosy výlučne materskej účtovnej jednotky – Mesta Šamorín za vyrúbené 
dane  a poplatky  za  rok 2013 (bez  ohľadu na  výšku úhrady).  Hodnota  daňových výnosov 
a výnosov  z poplatkov  medziročne  vzrástol  o 40.544,54  €.  Dôvodom tohto  zvýšenia  bolo 
zvýšenie výrubu daní  a poplatkov za rok 2013. Medziročná percentuálna zmena v pomere 
k celkovým výnosom sa zníži z 45,24% na 43,38% o 1,86%.

Celková výška eliminácie nákladov a výnosov činí 606.398,30 €, čím účtovný hospodársky 
výsledok sa nezmení, t.j. zostáva vo výške -313.961,54 € strata). Vyčíslená strata je však o  
64.747,50 € nižšia strata, ako v roku 2012. Dôvodom zníženej výšky straty sú viaceré faktory, 
medzi najvýznamnejšie patria vyššie výnosy z transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené 
výkony štátnej správy o 307.429,76 €, zvýšením výnosov z aktivácie nákladov o 168.965,45€, 
čím sú zabezpečené vyššie osobné náklady a náklady na prevádzkovú činnosť oproti údajom 
konsolidácie z roku 2012.



Analýza údajov 
konsolidovanej Súvahy Mesta Šamorín k 31.12.2013 
porovnaním údajov za predchádzajúcu konsolidáciu

Tabuľka  č.  1  Prehľad  zmien  stavu  vybraných  Aktív  a Pasív  za  obdobie  od  1.1.2013  do 
31.12.2013  ukazuje  nevýznamné  zmeny  celkovo  v  majetku,  ktorá  sa  zvýšila  medziročne 
o 172.918,65  €.  Zmeny  sú  v zložení  majetku,  kým  neobežný  majetok  vykazuje  zníženie 
hodnoty  o 425.071,17  €  naopak  v obežnom  majetku  môžeme  sledovať  výrazné  zvýšenie 
o 610.370,39 €. Dôvodom tejto zmeny je zvýšenie stavu finančných účtov o 330.136,38 €, 
ako aj zvýšenie krátkodobých pohľadávok o 367.365,35 €.

Prepočítaním pomerov jednotlivých častí aktív Súvahy k celkovým aktívam vyplýva, 
že najväčší podiel predstavuje neobežný majetok, a to 80,91 % (21.044.204,29 €) z celkových 
aktív. Obežný majetok predstavuje 4.950.336,58 € k celkovému majetku - je to 19,03%. Tretia 
časť – časové rozlíšenie na strane aktív zaberie nepatrných 0,05 % (13.899,99 €).

Na  strane  pasív  zloženie  jednotlivých  častí  pasív  pomere  k celkovým  pasívam  je 
nasledovný: Celkový stav majetku je krytý vlastným imaním vo výške 16.315.418,44 €, čo je 
62,73 %, čo je k celkovému stavu majetku nižší  o 235.291,56 € oproti stavu k 31.12.2012 
(medziročný  pokles -1,33  %).  Síce  celkový  stav  Aktív  medziročne  vykazuje  nárast 
o 172.918,65  €,   ale  zloženie  stavu  Pasív  ukazuje  zvýšenie  zadlženosti  konsolidovaného 
celku.  Pomer  záväzkov  k celkovému  objemu  pasív  je  na  úrovni  23,66  %.  Zmena  stavu 
záväzkov  k minulému  obdobiu  v absolútnej  hodnote  ukazuje  zvýšenie  o 480.541,71  €. 
V pomere k celkovým pasívam  je to medziročné zvýšenie o 1,71 %.

Na  strane  Pasív  sa  znížilo  krytie  majetku  z vlastných  zdrojov   o 235.291,56  €. 
Hlavným  dôvodom  tohto  zníženia  bolo  zúčtovanie  straty  predchádzajúceho  účtovného 
obdobia.  
Celková výška eliminácie  tak na strane Aktív ako aj  na strane Pasív predstavuje hodnotu 
2.259.022,80 €. Hlavným dôvodom týchto zásahov boli vzťahy medzi materskou účtovnou 
jednotkou a mestom založených obchodných spoločností, a to pohľadávky mesta (dlhodobého 
finančný majetok)  voči  s.r.o.  z titulu  kapitálových  vkladov a odberateľsko-dodávateľských 
vzťahov medzi materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi organizáciami.
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