MESTO ŠAMORÍN

Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku
za rok 2017

Spracoval:
Tomáš Szerda
vedúci EO MsÚ
Henrieta Kósová
samostatná odborná referentka
v spolupráci s pracovníkmi MsÚ a
s obchodnými spoločnosťami mesta

Štatutárny zástupca:
Gabriel Bárdos
primátor mesta

Obsah:
1.
2.
3.
4.

Úvod – všeobecná časť.......................................................................................3
Základné orgány mesta......................................................................................4
Schválené právne normy....................................................................................5
Informácia o materskej účtovnej jednotke a o dcérskych spoločnostiach....6
4.1. Materská účtovná jednotka.............................................................................6
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

Mesto Šamorín................................................................................................6
Prenesené kompetencie mesta.........................................................................7
Školstvo ..........................................................................................................9
Šport..............................................................................................................13
Sociálne veci ................................................................................................14
Životné prostredie a odpadové hospodárstvo................................................16
Bezpečnosť....................................................................................................18
Výstavba........................................................................................................22

4.2. Rozpočtové organizácie mesta – dcérske spoločnosti..................................24
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

ZŠ M. Bela s VJS Šamorín............................................................................25
ZŠ M.Korvína s VJM–Corvin Mátyás Somorjai MTNy Alapiskola ...........25
Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho
Német Šamorínsky István Művészeti Alapiskola.........................................26
Mestská knižnica Zs.Zalabaiho Šamorín
Zalabai Zsigmond Könyvtár – Somorja........................................................27
Domov seniorov Ambrózia Idősek Otthona..................................................29
Mestské kultúrne stredisko Šamorín
Városi Művelődési Központ Somorja...........................................................30

4.3. Obchodné spoločnosti založené mestom – dcérske spoločnosti..................34
4.3.1.
4.3.2.

AREA Šamorín s.r.o. .....................................................................................34
MPBH Šamorín s.r.o. ...................................................................................35

5. Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2017........................43
5.1. Konsolidovaná účtovná závierka.....................................................................................43
5.2. Výsledky z individuálnej účtovnej závierky mesta a mestom riadených rozpočtových
organizácií.......................................................................................................................43

6. Záverečný účet mesta za rok 2017...................................................................44
6.1. Rozpočet mesta...............................................................................................................45

7. Udalosti osobitného významu od skončenia roka 2017.................................45
Prílohy:
Tabuľka č.1. - Zmeny stavu vybraných (aktív a pasív) ukazovateľov
konsolidovanej súvahy r.2017 a 2016
Tabuľka č.2. – Prehľad zmien nákladov a výnosov za kons. celok r.2017, 2016
Príloha č.1. – Konsolidovaná Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Príloha č. 2 – Analýza údajov

2

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:
Sídlo - adresa:
IČO:
DIČ:
Právna forma:

Mesto Šamorín
Mestský úrad, Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín
00305723
2020370121
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 1.1.2017 mesto
malo 13.303 obyvateľov a k 31.12.2017 sa počet obyvateľov mierne zvýšil na 13.324
obyvateľov.
Krátka história mesta
Dátum založenia Šamorína nie je známy. Podľa Mateja Bela a iných známych historikov,
Šamorín dostal svoj názov po Panne Márii. Osadu „Villa Sancta Maria“ spomínajú listiny
prvýkrát v r. 1238. Neskoršie pomenovanie (z roku 1287) bolo Zentmária, z čoho pravdepodobne
pochádza aj dnešný názov Šamorín. Symbol panny Márie sa často objavuje v symboloch
Šamorína – na erbe mesta, na zástave a pečati z roku 1405, keď kráľ Žigmund pridelil Šamorínu
výsady kráľovského mesta. Kráľovská listina vydaná 15. apríla 1405 počas zasadania snemu dala
Šamorínu privilégiá, ktoré sa stali základom pre ďalší rozvoj nášho mesta. Naši predkovia
získané privilégiá patrične využili a zvýšili politickú a hospodársku váhu mesta, občanom mesta
zaručili občianske slobody.
Výstavbou Vodného diela Gabčíkovo sa v katastri mesta vytvorila Hrušovská zdrž a vybudoval
sa prívodný kanál, ktoré sú dnes turistickou atrakciou a ponúkajú možnosti vodných športov a
vodnej turistiky. Po hrádzi kanála a zdrže vedie aj medzinárodná Dunajská cyklistická trasa,
ktorá je jednou z cyklistických tepien Európy. Na severozápadnom kraji mesta sa na 10
hektároch pozemku rozprestiera krásny lesopark. V roku 2010 rekonštruovaný amfiteáter
nazývaný Pomlé s náučným chodníkom plní dôležitú environmentálnu, kultúrnu, estetickú aj
rekreačnú funkciu. V Šamoríne pravidelne organizujú medzinárodné športové a kultúrne
podujatia ako Festival Pomlé, Majáles, Samaria - Dni starej hudby, New Music At Home, Letný
hudobný večer, adventné a fašiangové koncerty, Coup de Samaria v šerme, medzinárodné
preteky v zápasení, atď. V mestskej časti Mliečno sa už viac ako 100 rokov organizuje
Fašiangová slávnosť „Dőrejárás“. Šamorín je ideálnym východiskovým bodom na absolvovanie
výletov do oblasti Malých Karpát ale aj do Bratislavy, Viedne a Győru. V súčasnosti súkromný
investor realizuje rozsiahlu výstavbu športovo-rekreačného areálu v Čilistove X-Bionic Sphere
za viac ako 100 mil. eur.
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Ďalšie dôležité skutočnosti a informácie o meste Šamorín nájdete na webových stránkach
www.samorin.sk, jeho samosprávnych orgánoch, organizáciách a inštitúciách, partnerských
miest, úspešných projektoch, dražbách, verejných obchodných súťažiach, obchodoch a službách,
dôležitých telefónnych číslach a o aktuálnych udalostiach.

2. Základné orgány mesta:
Primátor mesta – Gabriel Bárdos – štatutárny zástupca mesta
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Šamorín, zložený z 19 poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi mesta, ktoré sa konali dňa 15.11.2014.
Poslanci Mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1 Ing. Edit Bauer • Ing. Erika Šoltésová
Volebný obvod č. 2 Ľudovít Ürge • Ing. Tibor Pogány
Volebný obvod č. 3 Zoltán Faragó • PaedDr. Gábor Veres
Volebný obvod č. 4 Ing. Imrich Tóth • János Méry
Volebný obvod č. 5 Róbert Keresztes • MUDr. Renáta Varga
Volebný obvod č. 6 Mgr. Márton Domsitz • Ladislav Czafík
Volebný obvod č. 7 Koppány Kovács • Csaba Orosz (viceprimátor mesta)
Volebný obvod č. 8 Doc. Ing. Pavel Élesztős CSc.• Ing. Tibor Duducz • Ing. Štefan Andrássy
Volebný obvod č. 9 Angela Jágerová • Jozef Nagy
Poradným orgánom mestského zastupiteľstva sú nasledovné odborné komisie:
Komisia finančná a správy majetku mesta
Komisia 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 prešetrenie sťažností
Hlavný kontrolór :
Ing. Ján Lelkes, zvolený do funkcie Mestským zastupiteľstvom uznesením č.31/2014/XXI zo
dňa 9.9.2014 na obdobie 6 rokov.
Mestský úrad:
Je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu mestského úradu organizuje primátor mesta prostredníctvom
prednostu úradu. Túto funkciu zastáva Ing. Ervin Sármány.
Organizačná štruktúra
1)MsÚ sa vnútorne člení na odbory a samostatné referáty:
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a) odbor ekonomický, správy majetku mesta a miestnych daní,
b) odbor organizačný, správny a sociálnych vecí,
c) odbor výstavby, investičnej činnosti a rozvoja mesta,
d) odbor podnikateľský, bytovej agendy a cestovného ruchu,
e) referát životného prostredia,
f) referát miezd a personalistiky,
g) referát školstva, športu a kultúry,
h) referát dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti.
2) Osobitné postavenie v rámci organizačnej štruktúry MsÚ má sekretariát primátora, redakcia
Šamorínskych novín, matričný úrad, spoločný stavebný úrad, školský úrad ako aj agenda BOZP
a PO, ktoré sú v priamej pôsobnosti primátora mesta.
3) Neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku je obsahová náplň činností jednotlivých
odborov a referátov MsÚ.
4) Základná organizačná schéma MsÚ tvorí prílohu organizačného poriadku – ako vnútorného
predpisu.

3. Schválené právne normy mesta :

























Štatút mesta
Organizačný poriadok Mestského úradu v Šamoríne
Organizačný poriadok Mestskej polície v Šamoríne
Zásady odmeňovania poslancov mesta Šamorín
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Šamorín
Požiarny poriadok mesta Šamorín
Zásady pre stanovenie zodpovednosti organizačných útvarov a postup verejného obstarávania
zákaziek pre potreby Mestského úradu v Šamoríne
Pracovný poriadok zamestnancov mesta Šamorín
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
Smernica pre vedenie pokladnice mesta Šamorín
Smernica na vypracovanie konsolidačných výkazov
Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku
Nariadenie č. 1/2016 prednostu MsÚ, ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok Mestského
úradu mesta Šamorín
Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole v podmienkach mesta Šamorín
Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií
Sadzobník správnych poplatkov
Smernica č. 1/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti
Nariadenie primátora mesta č. 1/2017 k vyúčtovaniu pracovných ciest,
Zásady obehu účtovných dokladov,
Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných
podlimitných zákaziek,
Kolektívna zmluva na rok 2017
Etický kódex č. S006/2017
Podpisový poriadok č. S005/2017
Postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek
č. S007/2017
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Všetky ostatné aktuálne právne predpisy – Všeobecne záväzné nariadenia mesta – sú
zverejnené na webovej stránke mesta: www.samorin.sk

4. Informácie o materskej účtovnej jednotke a o dcérskych
spoločnostiach:
4.1 Materská účtovná jednotka:
4.1.1 Mesto Šamorín
so sídlom Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín
zastúpené primátorom mesta vychádzajúc zo
samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy SR a
podľa § 24 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených
zákonom
samostatne
hospodári
s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi
za podmienok stanovených zákonom, všeobecne
záväznými nariadeniami mesta a organizačnými predpismi mesta. Územie mesta je územný
celok, ktorý tvorí katastrálne územie mesta Šamorín a katastrálne územie mestských častí.
Mestskými časťami sú: Mliečno, Bučuháza, Kráľovianky, Šámot a Čilistov. Mesto financuje
svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.
Mesto na plnenie svojich úloh použilo návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov.
Základom finančného hospodárenia mesta je viacročný rozpočet mesta záväzný na
obdobie nasledujúceho kalendárneho roka, schválený mestským zastupiteľstvom. Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet.
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú
v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia, priority MsZ najmenej na nasledujúce
tri rozpočtové roky.
Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. Majetok mesta slúži na
plnenie úloh mesta. Majetok mesta je možné použiť najmä:
a) na verejné účely,
b) na podnikateľskú činnosť, ktorú mesto vykonáva od 29.11.2000 s registračným číslom
2424/2000 číslo spisu: ŽO – 2000/26315/00002, ktorá bola pozastavená dňa 1.7.2004, odo
dňa 18.3.2003 s číslom registrácie 201-11341 č. ŽO-2003/01667/3/VAR bolo vydané
živnostenské oprávnenie na vykonávanie ohlasovacej živnosti:
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nebytových priestorov, prenájom hnuteľných vecí
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
c) na výkon samosprávy mesta.
Najväčšie podujatia organizované Mestom Šamorín počas roku 2017 boli Jarné a Vianočné trhy,
Majáles a Festival Pomlé.
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Mesto Šamorín v roku 2017 zorganizovalo tradičné jarné
trhy a Majáles v mesiaci máj a vianočné trhy v mesiaci
december. Trhy sa pravidelne uskutočňujú na Hlavnom
námestí v Šamoríne.
Jarné trhy sa konali 18.-20. mája 2017. Vyše 70
trhovníkov v predajných stánkoch ponúkalo remeselné a
ľudovo-umelecké výrobky, dekorácie, šperky, výrobky
z dreva, keramiky, textilu, prútia, kože, skla, včelie
produkty, sušené ovocie, syry a výrobky z mlieka,
koreniny, jadierka a orechy, mäsové výrobky a mnoho iných spotrebných výrobkov.
Vianočné trhy sa konali 14.-16. decembra 2017. Počet predajcom oproti jarným trhom bol nižší
nakoľko sortiment predávaných výrobkov je zameraný predovšetkým na vianočnú tematiku.
Počas konania trhov sa návštevníci mohli občerstviť v stánkoch s rýchlym občerstveným, ktoré
ponúkali teplé i chladené nápoje, tradičné jedlá a iné voňavé špeciality.
Súčasťou Jarných a Vianočných trhov bol pestrý hudobno-kultúrny program v podaní detí
z miestnych škôl a rôznych hudobných skupín. Vianočné trhy boli večer sprevádzané aj farebnou
zvukovou projekciou.
Festival Pomlé s podtitulom: Chute, vína, tradície sa právom považuje za najväčší a
najnavštevovanejší regionálny festival Žitného ostrova budovaný na hodnotách tradičnej kultúry.
Festival sprevádza aj bohatý kultúrny program. Počas dvojdňového festivalu sa predstaví 20
uznávaných domácich a zahraničných
vinárov. Termín festivalu je vždy
posledný augustový piatok a sobota.
Prvý ročník Festivalu Pomlé sa
uskutočnil v roku 2010, a napriek
tomu, že bol prvým, a poskytol
kvalitný a náročný festivalový
program, návštevnosť bola nad
očakávania
organizátorov:
2000
návštevníkov. Odvtedy návštevnosť
festivalu z roka na rok rastie, v roku 2017 dosiahla až 7000. Táto návštevnosť je prítomná po
celý deň, nielen na večerných koncertoch. Na festival pozývame takých účinkujúcich, ktorí sú vo
svojom žánre jedineční, aj keď nie sú všeobecne známi. Dôraz nekladieme na zvyšovanie
návštevnosti, ale na z roka na rok vyššiu kvalitu programu.
Program festivalu je viacpólový. Je rozdelený podľa miesta aktivity a cieľovej skupiny (napr.
Rozprávková lúka je miestom pre deti, kde sa konajú celý deň malé koncerty, remeselnícke
zamestnania a trh tradičných remesiel). Hudobné javisko zas láka mladých ľudí, Vinná ulička
staršiu generáciu.
Zadosťučinením organizátorov je aj fakt, že na večerných koncertoch je hľadisko maximálne
naplnené.
4.1.2 Prenesené kompetencie obce
V zmysle zákonov súvisiacich s procesom
decentralizácie a konsolidácie verejnej správy prešla
časť kompetencií z orgánov štátnej správy na
samosprávnu úroveň. Mesto Šamorín v roku 2016
vykonávalo činnosti v nasledujúcich kompetenciách:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Školský úrad – prenesený výkon štátnej správy
Spoločný stavebný úrad – prenesený výkon štátnej správy
starostlivosť o životné prostredie – prenesený výkon
zariadenie pre seniorov – prenesený výkon
školstvo – poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a materských
školách a zabezpečenie ich prevádzky – prenesené výkony
matrika – prenesený výkon
hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR - REGOB
stavebný úrad pre miestne komunikácie
voľby a referendá

Poskytnuté dotácie v roku 2017:
Začiatočný Poskytnutý
Vyčerpaný
Zostatok
Účel:
Stav r.2017 transfer :
transfer:
k 31.12.2017
0,- €
138.240,- €
138.240,- €
0,- € Domov seniorov Ambrózia
Idősek Otthona – soc.
0,- €
2.615.852,- € 2.615.852,- €
0,- € Školstvo - normatívne
prostriedky
0,- €
14.345,- €
14.345,- €
0,- € Školský úrad
0,- €
28.606,- €
28.606,- €
0,- € MŠ- na výchovu
a vzdelávanie
0,- €
77.451,- €
77.451,- €
0,- € ZŠ - vzdel. poukazy, asistent
učiteľa
0,- €
51.928,- €
51.928,- €
0,- € ZŠ- nenormatívne – dopravné,
odchodné
0,- €
823,- €
823,- €
0,- € ZŠ- na učebnice
0,- €
12.154,95 €
12.154,95 €
0,- € Matrika – prenesený výkon
ŠS
0,- €
5.194,91 €
5.194,91 €
0,- € REGOB-prenesený výkon ŠS
0,- €
3.899,60 €
3.899,60 €
0,- € ZŠ – hm.núdza, mot.SZZ
0,- €
5.115,43 €
5.115,43 €
0,- € Voľby
0,- €
12.794,66 €
12.794,66 €
0,- € Spoločná úradovňa
0,- €
33.698,- €
33.698,- €
0,- € Príspevok na kurz
pohybových aktivít v prírode
0,- €
10.000,- €
0,- €
10.000,- € Kamerový systém
0,- €
13.500,- €
0,- €
13.500,- € Elektronizácia ZŠ M.Bela
0,- €
17.840,- €
17.840,- €
0,- € Dotácia od KR HaZZ Trnava
0,- €
10.000,- €
10.000,- €
0,- € Na festival Pomlé
0,- € 3.051.442,55€ 3.051.442,55€
23.500,- € Zostatok nevyčerp. dotácií
Konečný stav nevyčerpaných štátnych dotácií k 31.12.2017 v sume 23.500,- € na rozšírenie
kamerového systému a na elektronizáciu základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským ZŠ
Mateja Bela v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov mesto použije spolu s vlastnými prostriedkami v roku 2018 na určený účel. Okrem
týchto dotácií v roku 2017 všetky dotácie boli vyčerpané.

4.1.3. Školstvo
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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: zstejfalu@stonline.sk

Škola zabezpečovala vyučovanie pre 66 žiakov.
Súčasťou školy je školský klub s 58 žiakmi v 3 oddeleniach.
Škola má hlavnú budovu, v ktorej sú 4 triedy na I. stupni a od 1.9.2011 jedna trieda na II. stupni.
Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 7. V triedach sa nachádza školská
knižnica. Škola disponuje s jednou odbornou učebňou. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený
10 pedagogickými zamestnancami a 2 nepedagogickými zamestnancami. Na škole pracoval 1 asistent
učiteľa. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania
zúčastnilo 7 učiteľov.
Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED II.
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na rôznych súťažiach ako Pytagoriáda
(2.miesto v rámci okresu), na Veľkej matematickej súťaži malých žiakov (dve 1., dve 2. a dve 3.
miesto), na matematickej olympiáde 1.miesto, na Pytagoriáde (2. miesto v rámci okresu), v škole
v prírode, na plaveckom a lyžiarskom výcviku, na 1 vzdelávacom výlete, na 2 výchovných
koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. Halloweenský pochod, Mikuláš, Deň Matiek, maškarný
ples, zber papiera, živý Betlehem, Andersenová noc,... atď.. Žiaci pracovali v 3 záujmových
krúžkoch. Škola sa zapojila do projektov Infovek, Nadácia Tatra banky – detské ihrisko. Do
vybavenia školy patrí 5 interaktívnych tabúľ, 13 počítačov, 1 vizualizér a 1 dataprojektor. Na
vyučovanie telesnej výchovy chýba telocvičňa.

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

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 4
pedagogickými zamestnancami, ktorí majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a 1 nepedagogickým
zamestnancom. V roku 2017 navštevovalo MŠ 44 detí v dvoch triedach s vyučovacím jazykom
maďarským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 14 detí.
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu sa deti zúčastnili plaveckého výcviku, kurzu korčuľovania a ďalších aktivít ako napr. jesenná
vychádzka so zameraním na ochranu prírody, stretnutie s Mikulášom, vianočná besiedka, karneval,
návšteva knižnice, Deň matiek, oslava MDD, atď... Medzi silné stránky školy patrí starostlivosť
o estetické vnútorné a vonkajšie prostredie, medzi slabé stránky zas zapájanie sa do projektov. V MŠ
nebola vykonaná inšpekčná činnosť.
Materská škola
Riaditeľ školy:
Adresa:
Kontakt:

Andrea Mészárosová
Školská 997/14, Šamorín
tel.: 031/562 23 35
e-mail: msskolskaslov@gtsmail.sk
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MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovnovzdelávací proces je zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami, ktorí majú pedagogickú
spôsobilosť a 6 nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej
spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 6 učiteliek. V roku 2017 navštevovalo MŠ 72 detí
v troch triedach s vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 31 detí. MŠ zabezpečuje
deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V environmentálnej výchove sa uplatnila priama práca
spojená s pobytom v škole v prírode. Prebiehal kurz anglického jazyka, plavecký výcvik a kurz
korčuľovania. Materská škola je dobre vybavená učebnými pomôckami a didaktickou technikou. MŠ
sa zapojila do projektov ako napr.: Projekt doprava, Červený kríž, Ovocný program, Bupi. V rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. výlet loďou po Dunaji,
celodenný výlet na Ekofarmu pri Komárne, Deň matiek, oslava MDD, atď... Materská škola
podporuje zdravý rozvoj detí s dôrazom na pohybovú aktivitu a zdravý životný štýl. V MŠ nebola
vykonaná inšpekčná činnosť.

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

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. V rámci
rekonštrukcie sú na budove vymenené okná na plastové. Výchovno-vzdelávací proces je
zabezpečený 4 kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami a 4 nepedagogickými
zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania
zúčastnili 4 učiteľky. V roku 2017 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 11
detí. MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka,
plavecký výcvik a kurz korčuľovania. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili
niekoľko divadelných predstavení a aktivít ako napr. karneval s rodičmi, tekvicová slávnosť, oslava
Vianoc, oslava Dňa matiek, vianočné sviatky, atď... MŠ má environmentálne zameranie, v rámci
ktorého nazbierali 150kg PET vrchnáčikov pre telesne postihnutého chlapca. V MŠ nebola vykonaná
inšpekčná činnosť.
Materská škola - Óvoda
Riaditeľ školy:
Mária Almásiová
Adresa:
Veterná 496/21, Šamorín
Kontakt:
tel.: 031/562 32 08
e-mail: msveterna@gtsmail.sk

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Fasáda
budovy je vo veľmi zlom stave. Uskutočnila sa kompletná rekonštrukcia posledného detského
sociálneho zariadenia. Materiálno-technické vybavenie MŠ je na dobrej úrovni. V troch triedach sa
nachádza interaktívna tabuľa. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 6 kvalifikovanými a 4
nekvalifikovanými (2 si dopĺňajú vzdelanie) pedagogickými zamestnancami a 9 nepedagogickými
zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania
zúčastnili 4 učiteľky. V školskom roku 2016/2017 navštevovalo MŠ 24 detí v jednej triede s
vyučovacím jazykom maďarským a 91 detí v štyroch triedach s vyučovacím jazykom slovenským.
Do 1.ročníka ZŠ odišlo 25 detí. MŠ poskytovala deťom predprimárne vzdelávanie na základe
školského vzdelávacieho programu Nevedko - Nemtudomka. V zariadenej miestnosti prebiehala
krúžková činnosť angličtiny a stimulačného programu na flaute. Deti absolvovali plavecký výcvik a
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kurz korčuľovania a pracovali v ďalších 8 krúžkoch. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa
deti zúčastnili divadelných, bábkových predstavení a výchovných koncertov a aktivít ako napr.
tvorivé dielne, šarkaniáda, súťaž o najkrajší produkt z jesenných plod, vianočná akadémia,
fašiangový karneval, Deň rodiny, MDD, rozlúčka predškolákov atď... MŠ sa zapojila do ôsmich
projektov ako napr. Zdravý životný štýl, Detské akvárium, Lego-náš najlepší kamarát, Spoznávajme
svet pomocou IKT, Poznávame ľudové tradície a zvyky našich predkov.
Materská škola - Óvoda
Riaditeľ školy:
Monika Bíróová
Adresa:
Poľovnícka 1115/5, Šamorín
Kontakt:
tel.: 031/562 37 68
e-mail: mspolovnicka@gtsmail.sk

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovnovzdelávací proces je zabezpečený 8 kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, a 7
nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa
ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 6 učiteliek. V roku 2017 bolo 89 detí v štyroch triedach v
vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 16.
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0 a má zameranie na športovú výchovu.
Prebiehal plavecký výcvik a kurz korčuľovania. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti
zúčastnili bábkových a divadelných predstavení a aktivít ako napr. jesenný športový deň, tekvicový
festival, púšťanie šarkanov, vianočná oslava, jarný športový deň, atď... MŠ sa zapojila do projektov
Školský mliečny program a Školské ovocie. V MŠ nebola vykonaná inšpekčná činnosť.
Materská škola - Óvoda
Riaditeľ školy:
Erika Zacharov
Adresa:
Dunajská 1061/33, Šamorín
Kontakt:
tel.: 031/562 38 80; 031/562 38 81
e-mail: msdunajska@gtsmail.sk

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Na budove
sa uskutočnila úplná vonkajšia rekonštrukcia, výmena všetkých okien na plastové vrátane tepelnej
izolácie. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 10 pedagogickými zamestnancami a 7
nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa
ďalšieho vzdelávania zúčastnili všetky učiteľky. V roku 2017 bolo 48 detí v dvoch triedach v
vyučovacím jazykom slovenským a 71 detí v troch triedach v vyučovacím jazykom maďarským. Do
1.ročníka ZŠ odišlo 21 detí zo slovenských tried a 19 detí z maďarských tried.
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka,
plavecký výcvik a kurz korčuľovania. Deti pracovali v 6 záujmových krúžkoch. V rámci výchovnovzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili bábkových, divadelných predstavení výchovných koncertov
a aktivít ako napr. šitie Bábok, vianočné tvorivé dielne, besiedky, exkurzie, Deň vitamínov, Deň
matiek, Deň detí atď... MŠ sa zapojila do viacerých projektov: Školský mliečny program, Rok
ľudových tradícii, Školské ovocie, Tradičné tvorivé dielne, Plavecký výcvik, Joga, Vianočné zvyky a
tradície. V MŠ nebola vykonaná inšpekčná činnosť.
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
Riaditeľ školy:
Erzsébet Mezei
Adresa:
Prvá ulica 108/63, Šamorín-Mliečno
Kontakt:
tel.: 031/562 23 35
e-mail: msmliecno@samorin.sk
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MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovnovzdelávací proces bol zabezpečený 2 pedagogickými zamestnancami, asistentom učiteľa a 4
nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa
ďalšieho vzdelávania zúčastnila 2 učiteľky. V roku 2017 MŠ navštevovalo 24 detí v jednej triede
s vyučovacím jazykom maďarským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 9 detí.
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu sa deti zúčastnili bábkových, divadelných predstavení výchovných koncertov a aktivít ako
napr. Sviatok svetla, stretnutie s Mikulášom, vianočný knižný trh, maškarný ples, týždeň zdravej
výživy, oslava MDD, atď... Spolupráca s rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni. MŠ sa
zapojila do projektu školské ovocie. Dlhodobou profiláciou školy je ochrana života a zdravia detí.
V MŠ nebola vykonaná inšpekčná činnosť.
Materská škola
Riaditeľ školy:
Adresa:
Kontakt:

Mgr. Zuzana Minarechová
Gazdovský rad 41/37, Šamorín
tel.: 031/562 34 90
e-mail: msgazdovsky@gtsmail.sk

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovnovzdelávací proces bol zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami a 6 nepedagogickými
zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania
zúčastnili 4 učiteľky. V roku 2017 bolo 61 detí v troch triedach v vyučovacím jazykom slovenským.
Do 1.ročníka ZŠ odišlo 16 detí.
MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka v
spolupráci so spoločnosťou Linguania - krúžkovou formou dvakrát týždenne, plavecký výcvik, kurz
korčuľovania a športový krúžok v spolupráci s FC ŠTK. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa
deti zúčastnili bábkových, divadelných predstavení výchovných koncertov a ďalších aktivít ako napr.
Mikulášska besiedka, fašiangový karneval, Deň rodiny, rozlúčka s predškolákmi atď... Spolupráca s
rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila do projektov Mlieko a ovocie do
škôl a realizoval vianočnú výzdobu mestského parku. V MŠ nebola vykonaná inšpekčná činnosť.
Centrum voľného času
Riaditeľ školy:
Adresa:
Kontakt:

Mgr. Judit Botló
Gazdovský rad 41/37A, Šamorín
tel.: 031/552 78 21

Počet detí a žiakov bolo 490.
Centrum voľného času sa nachádza v budove materskej školy s 10 miestnosťami a zabezpečuje pre
detí účasť v 36 záujmových útvaroch, medzi ktorými sú športové, kultúrne, jazykové a technické. V
budove centra je aj trieda výpočtovej techniky. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 6
stálymi kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, 11 externými pracovníkmi a 1
nepedagogickým zamestnancom. Externí pracovníci viedli svoje aktivity v iných školských
priestoroch. Efektívne je využitá klubovňa cez školský rok a cez letné prázdniny.
Centrum sa prezentovalo na verejnosti jednorazovými, pravidelne sa opakujúcimi podujatiami a
hlavne prostredníctvom záujmovej činnosti. Podujatia pritiahli nielen mladých ale aj ich rodičov.
Ďalšie aktivity centra napr. príprav programu pre seniorov, vystúpenie s literárno-hudobným
programom v bratislavskej rotunde, výzdoba kruhového objazdu, návšteva mestskej knižnice,
príprava adventných vencov, maškarný ples, príprava medovníkov a kraslíc na Veľkú noc, turistické
výlety, exkurzie, atď. obrovský úspech mal letný dvojtýždňový tábor so svojím pestrým a zábavným
programom.
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4.1.4 Šport
Mesto Šamorín zabezpečuje prevádzku 5 športových zariadení, ktoré sú :
a) futbalový štadión ŠTK v Pomlé
b) tenisový areál v Pomlé
c) športová hala Športcentrum Samaria
s pádlovňou
d) šermiarsky pavilón
e) futbalový areál v Mliečne
V zmysle Koncesnej zmluvy na vykonanie rekonštrukcie, údržby a prevádzky telocvične T-18
bola uhradená 3. splátka v hodnote 497.433,60.- €.
Dňa 29.9.2017 bolo komisiou športu a mládeže
usporiadané podujatie s názvom „Výber športového
odvetvia 2017 – Sportágválasztó 2017. Podujatie
navštívilo cca. 900 žiakov zo ZŠ Mateja Bela, ZŠ
Mateja Korvína a ZŠ Mliečno. Akcia bola
mimoriadne úspešná, vďaka aj výbornému počasiu.
Dňa
21.12.2017
v
rámci
slávnostného
galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci
mesta Šamorín za svoje najlepšie športové výsledky
dosiahnuté v roku 2017. Najlepšiu trojicu tvorili
Mátyás Szeiler (zápasenie), Kitti Bitterová (šerm) a Csaba Zalka (kajak-canoe).
S radosťou môžeme konštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorí sú
zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín.
V zmysle uznesenia MsZ č. 22/2017/XIV. zo dňa 06.04.2017 boli pre miestne športové kluby
poskytnuté bežné transfery (finančná dotácia), sú to organizácie :
TJ Družstevník Mliečno
Klub šermu Šamorín
KCK Šamorín
Tenis ŠTK Šamorín
Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín
ŠBK Šamorín
KYOKUSHIN Karate Klub Šamorín
BUDOKAN SAMARIA
Bedmintonový klub Šamorín
STO Šamorín
3klub Šamorín
Futbalový klub Hamuliakovo - Šamorín
Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia taktiež, sú to
organizácie:
LAURA, združenie mladých
Škola bojových umení v Šamoríne
PEGASUS MONARCH SLOVAKIA
Rodičovské združenie ZŠ Mateja Bela v Šamoríne
OZ - GYYYM
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Mestský modelársky klub Šamorín
V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo
výške 60.000.-€, dotácia vo výške 5 000.-€ pre Slovenský atletický zväz pri príležitosti ME
v cezpoľnom behu v Šamoríne.

4.1.5 Sociálne veci
Mesto Šamorín kladie veľký dôraz na sociálne zabezpečenie svojich občanov. V programe
sociálneho zabezpečenia sú zahrnuté sociálne služby s cieľom zmiernenia nepriaznivej sociálnej
situácie núdznych.
Mesto poskytuje svojim občanom sociálnu pomoc a podporu hlavne v nasledovných oblastiach a
v nasledovnej forme:
a) opatrovateľská služba,
b) príspevok na stravovanie dôchodcov,
c) jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
d) pomoc pri mimoriadnej udalosti a náhlej núdzi,
e) pôžička fyzickej osobe v hmotnej núdzi,
f) vianočná jednorazová pomoc,
g) jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov – jubilantov – 70, 75 , 80, 85 ročným a v
staršom veku života,
h) jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa,
i) dotácia klubov dôchodcov,
j) nocľaháreň pre bezdomovcov,
k) spolupráca pri usporiadaní súťaží a kurzov v oblasti zdravotníctva a prispievanie na ich
realizáciu,
l) poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch,
m) pomoc pri obnove a úprave rodinných pomerov odkázaných občanov.
Príspevok na stravovanie dôchodcov poskytuje mesto pre tých občanov, ktorí sú poberateľmi
starobného, invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku. Výška príspevku je stanovená
v závislosti od výšky dôchodku. Stravovanie je zabezpečené v školských jedálňach, ktoré sú
v pôsobnosti mesta, v domove pre seniorov Ambrózia a ďalších stravovacích zariadeniach,
s ktorými má mesto uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravovania.
Občanom v hmotnej núdzi bola v roku 2017 poskytnutá jednorazová finančná dávka
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v celkovej výške 6466,73 eur.
Dlhoročnou tradíciou mesta je blahoželať svojim občanom – jubilantom – po dovŕšení 70r.,
75r., 80r., 85r. života a starším, poďakovať sa za ich celoživotnú prácu, starostlivosť o rodinu a
deti a popriať im veľa zdravia a šťastia. Na slávnostných posedeniach v roku 2017 okrem
ďakovných slov a kvetov odovzdali predstavitelia mesta svojim jubilantom aj finančný
príspevok, v celkovej sume 12138,88 eur.
Novou sociálnou službou, ktorú mesto zabezpečilo pre svojich občanov v roku 2017 je
prepravná služba. Na financovanie prepravnej služby bolo čerpaných 1374,65 eur.
Opakujúcou sa aktivitou je aj
privítanie
novorodencov
medzi
občanmi
mesta.
Samospráva
pozýva
na
slávnostné podujatia deti a ich
rodičov, aby im popriala všetko
dobré a popri kvetoch darovala
nákupnú poukážku v hodnote 30
eur. V roku 2017 boli na privítanie novorodencov čerpané finančné prostriedky vo výške
4774,00 eur.
Možným miestom stretávania dôchodcov mesta je Klub dôchodcov. V súčasnosti sa
o priestory delia štyri organizácie:
 Jednota dôchodcov na Slovensku,
 Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých číslo 769,
 Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami,
 Klub dôchodcov Samaria
Klub je pre mnohých útočiskom, kde môžu tráviť svoj voľný čas, v ktorom sa môžu podeliť
o svoje radosti a aj o prípadné starosti. Okrem možnosti pravidelných rozhovorov klub poskytuje
príležitosť športového vyžitia, na programe sú odborné prednášky z oblasti zdravého životného
štýlu, zdravej výživy a zdravotníctva. Členovia klubov majú možnosť stretávať sa s členmi
spriatelených klubov, pomerať si svoje sily vo varení, pečení, majú možnosť organizovať oslavy
narodenín, menín, vianočné posedenia, atď.
Vedenie mesta má s jednotlivými klubmi aktívne vzťahy a v prípade potreby sa snaží riešiť ich
problémy. V roku 2017 mesto uhradilo Klubu dôchodcov mzdy, povinné odvody, elektrickú
energiu, plyn, vodu, telefón, vodné - stočné a príspevky na časopisy.
Mesto aj v roku 2017 prevádzkovalo nocľaháreň pre bezdomovcov. Tomuto cieľu slúžia dve
unimobunky, ktoré sú umiestnené na dvore mestskej polície. Jedna z nich je k dispozícii pre 4
mužov, druhá je momentálne sprístupnená pre 2 manželské páry. Obidva objekty sú plne
využité.
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Mestské zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí 22.09.2016
prerokovalo a schválilo návrh
na priestorové usporiadanie
a funkčné
využívanie
bývalého Domova seniorov
Šamorín
so
založením
a prevádzkovaním
novej
sociálnej služby – denného
stacionára.
V roku
2017
prebiehalo búranie starého
komplexu budov.
Okrem horeuvedených aktivít odbor organizačný, správny a sociálnych vecí Mestského úradu v
Šamoríne poskytuje sociálne poradenstvo pre občanov mesta a pomáha pri riešení ich problémov
v úzkej spolupráci s predstaviteľmi cirkví a občianskych združení.
Opatrovateľská služba je zabezpečená na základe VZN mesta v zmysle platných zákonov NR SR
a schválený plenárnym zasadnutím MsZ.
Koordináciu chodu opatrovateľskej služby, posudkovej činnosti, a zabezpečenie dostupnosti
informácií o druhu, mieste a spôsobe poskytovania sociálnej služby zabezpečuje jedna
pracovníčka na plný úväzok.
Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín
k 31.12.2017 je 26. Tento počet sa počas daného roka mesačne menil, s pribúdaním a ubúdaním
osôb poskytujúcim OS. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc
inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle
VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania.

4.1.6 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
Referát ochrany životného prostredia v roku 2017 podľa finančných možností spĺňal požiadavky
zahrnuté v tomto programe. V rámci tohto programu finančne najnákladnejšími sú podprogramy
súvisiace s údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev. Šamorín patrí medzi najzelenšie
mestá na Slovensku. Stromy a kríky prispievajú k vytvoreniu krajšieho vzhľadu mesta,
ovplyvňujú mikroklimatický režim, hygienické podmienky, obývateľnosť, rovnako ako jeho
biologickú a estetickú úroveň. Funkčnosť drevín a ostatných porastov závisí najmä na ich
umiestnení a priestorovom usporiadaní v meste, druhovej a vekovej skladbe, výškovej štruktúre,
kvalite a množstve. To znamená, že aj v budúcnosti treba počítať s ďalšími nákladmi na údržbu
verejnej zelene na území nášho mesta, vrátane parku Pomlé. Z dôvodu rekonštrukcie a
zatepľovania bytových domov, v úzkom páse okolo nich sa prerieďuje táto zeleň, ale aj ostatných
častiach mesta treba venovať pozornosť týmto drevinám. Napr. porast soforí v parku pri
autobusovej stanici je v zlom stave, a „historické“ stromoradie na Pomlejskej ceste tiež vyžaduje
neustálu pozornosť. Teda odborné ošetrenie by bolo potrebné pre zabezpečenie prevádzkovej
bezpečnosti stromov a ich dlhodobého zachovania na stanovisku.
V minulom roku boli dokončené revitalizačné práce pamätného miesta „Pipagyújtó“ podľa
projektu a harmonogramu prác schváleným Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Taktiež
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boli dokončené práce súvisiace s úpravou okolia kríža v Čilistove. Nakoľko aj Hlavné námestie
je v dezolátnom stave, aj tu treba počítať v budúcnosti s kompletnou obnovou.
V minulom roku celkovo bolo vysadených 159 ks drevín na území mesta, ako napr. v Mliečne,
pri cintoríne v Bučuháze, a v uliciach Hlavná, Dunajská, Školská, Bratislavská, Pomlejská a na
Gazdovskom rade.

Aj v roku 2017 boli mestské kruhové objazdy obohatené kvetinovými záhonmi, a to v troch
kruhových objazdoch, na Gazdovskom rade, na Čilistovskej ceste a na Hlbokej ulici. Kruhový
objazd pri bývalej križovatke Školská – Rybárska – Gútorská nebol riešení s letničkovým
záhonom ale s výsadbou trvaliek, napriek tomu vyžaduje stálu údržbu. Ďalej letničkové
a trvalkové záhony boli vytvorené na Veternej ulici pri obchodnom dome, na Hlavnom námestí
a na Gazdovskom rade pri škôlke.
Na viacerých miestach mesta boli rozmiestnené kvetinové pyramídy, a na najfrekventovanejších
uliciach na stĺpoch verejného osvetlenia boli umiestnené kvetináče s ťahavými muškátmi.
Pravidelná celoplošná deratizácia mesta voči hlodavcom je stálou nákladovou položkou tohto
programu. Prispieva to k tomu, že stavy hlodavcov v našom meste sú na prijateľnej hranici.
Napriek tomu vždy sa objavia lokálne miesta, kde sa tieto hlodavce premnožia. Problematika
túlavých psov a mačiek tiež ročne zaťaží mestský rozpočet, v rámci toho prebieha aj kastrácia
odchytených mačiek na sídliskách.
Ročná prehliadka a následné opravy detských ihrísk tiež patria k pravidelným výdavkom mesta.
Problematika znečisťovania verejných priestranstiev psími výkalmi je stále aktuálnym
problémom mesta, aj napriek tomu, že väčšina majiteľov už pozbiera exkrementy po svojom
miláčiku. Je to riešené naďalej rozdávaním sáčkov na psie exkrementy, sú vyčlenené lokality na
venčenie psov na sídliskách a sú umiestnené aj odpadové nádoby špeciálne na likvidáciu psích
výkalov. V budúcnosti plánujeme aj na ostatných sídliskách vybudovať takéto výbehy pre psov.

17

Odpadové hospodárstvo
Mesto v roku 2017 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 2017 sa podarilo v rámci separovaného zberu vyzbierať na území mesta
celkovo 1675,75 t odpadu. A to z nasledovných komodít:
- kovy

2,50 t

- papier

184,37 t

- sklo

90,97 t

- plasty

47,39 t

- vyradené elektrické zar.

24,00 t

- batérie a akumulátory

1,1 t

- biologicky rozložiteľný odpad

1 300 t

- BRO z kuchýň a reštaurácií

8,12 t

- staré šatstvo

17,30 t

4.1.7 Bezpečnosť
Mestská polícia
Stav príslušníkov MsP Šamorín k 31.12.2017 bolo 14. Všetci
príslušníci MsP
sú držiteľmi osvedčenia o odbornej
spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o
obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného
prostredia, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách
mestská polícia riešila najmä nedovolené skládky odpadu ako aj rôzneho – najmä stavebného
materiálu, znečisťovanie verejných priestranstiev psími
exkrementami, odstraňovanie vrakov motorových
vozidiel, parkovanie na verejnej zeleni ako aj
poškodzovanie majetku sprejerstvom.
Od 01.06.2016 mestská polícia v súčinnosti s mestským
podnikom Area Šamorín s.r.o. kontroluje dodržiavanie
VZN 3/2016 mesta Šamorín o spoplatnenom parkovaní.
Taktiež príslušníci MsP raz týždenne vykonávajú
doprovod zamestnancom podniku Area Šamorín s.r.o.
pri vyberaní finančnej hotovosti z parkovacích
automatov.
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Mestská polícia Šamorín v roku 2017 riešila 12 prípadov porušenia zákazu používania
alkoholických nápojov. Z toho v 1 prípade bol riešený mladistvý, maloleté neboli riešené.
Mestská polícia Šamorín pravidelne monitoruje situáciu pri futbalových stretnutiach na štadióne,
ako aj rôzne kultúrne podujatia organizované najmä v uliciach mesta a prípadne aj v iných
zariadeniach. Pri týchto podujatiach sú využívané podľa potreby aj služobné psy MsP.
Pokiaľ ide o spoluprácu s inými orgánmi, najintenzívnejšia spolupráca je s Obvodným oddelením
Policajného zboru SR v Šamoríne. Spolupráca s Policajným zborom bola najmä pri zadržaní
osôb podozrivých z trestného činu, pri zadržaní osôb v pátraní, pri zabezpečení miesta činu a
zabezpečení premávky pri dopravných nehodách. Ďalšia veľmi významná časť spolupráce je so
súdmi, najmä Okresným súdom v Dunajskej Strede spočívajúca v doručovaní súdnych zásielok
osobám, ktoré ich z rôznych dôvodov neprevzali od poštového doručovateľa, ako aj
poskytovanie informácií o fyzickom pobyte osôb. Túto istú činnosť vykonáva Mestská polícia v
Šamoríne aj pre súdnych exekútorov. Taktiež sú vybavované rôzne dožiadania z útvarov
Policajného zboru SR, ako aj Obvodného úradu v Dunajskej Strede.
Vzhľadom k personálnemu obsadeniu je preventívna činnosť vykonávaná najmä v rámci
hliadkovej činnosti a v prevažnej väčšine na základných školách. Bola vykonaná ukážka
služobných zákrokov so služobnými psami v štyroch materských školách.
Pracovníci MsP navštívili
prezentovali policajnú prácu.

materské

škôlky,

kde

Mestská polícia v Šamoríne disponuje s dvoma
služobným motorovými vozidlami zn. KIA CEED
SW. Obidve vozidlá sú riadne označené a vybavené
výstražným zariadením modrej farby.

Z technických prostriedkov Mestská polícia v Šamoríne používa pri plnení úloh
fotoaparát na dokumentáciu priestupkov, technické zariadenia na zabránenie
odjazdu motorového vozidla.

V roku 2010 bol od júla v meste Šamorín spustený kamerový systém pozostávajúci z piatich
kamier rozložených v centre mesta napojených na stálu službu MsP Šamorín. V roku 2011 až
2012 sa kamerový systém rozšíril o 12 kamier a zmodernizovalo sa aj dohľadové pracovisko v
objekte Mestskej polícii. V roku 2013 pribudli do kamerového systému dve full HD kamery a
došlo k ďalšej modernizácii aj obslužného pracoviska. V roku 2014 bola získaná dotácia z Rady
vlády pre prevenciu kriminality na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému, ale táto bola
realizovaná až v prvom polroku 2015.
Mestská polícia Šamorín disponuje tromi služobnými psami, ktorí sú využívaní pri strážnej a
hliadkovej činnosti najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku.
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Príslušníci MsP svoju činnosť vykonávajú podľa rozvrhu hliadkovej činnosti pracovného dňa.
Mesto je rozdelené na obvody. Za každý obvod zodpovedajú dvaja príslušníci MsP. Počas
služby sa ich činnosť sústreďuje na dodržiavanie verejného poriadku, na ochranu majetku mesta
a občanov, na ochranu životného prostredia a na dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení
mesta Šamorín.
Likvidácia čiernej skládky na Hamuliakovej ceste.

Za rok 2017 bolo Mestskou políciou Šamorín riešených 2 578 priestupkov. Z uvedeného počtu
bolo príslušníkmi MsP zistených 2471 priestupkov a na základe oznámenia občanov 107
priestupkov. V blokovom konaní bolo riešených 2 081 prípadov. Blokové pokuty zaplatené na
mieste boli uložené vo výške 34 185€. Celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom
konaní vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste bolo 141 v hodnote 2505€ Spolu 356
priestupkov bolo riešených pohovorom.
Na OO PZ Šamorín boli predvedené dve osoby. Išlo o osoby podozrivé z páchania trestného
činu, resp. priestupku, alebo predvedených v rámci súčinnosti s OO PZ Šamorín.
Ochrana osôb a majetku
Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín
Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín sídli v zrekonštruovanej Spoločnej hasičskej stanici
s hasičskou zbrojnicou v Šamoríne na Požiarnickej ulici číslo 2.
V súčasnosti Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín (ďalej len DHZ Šamorín) má 102 členov.
Z tejto členskej základne je 23 žien, 79 mužov a z tohto počtu dvadsiati sú členmi Dychovej
hudby. V roku 2017 hasičský krúžok DHZ Šamorín navštevovalo 24 detí vo veku od 6 do 13
rokov a dychovú hudbu 3. Títo mladí hasiči podľa stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa
môžu stať členmi DHZ až po dovŕšení 16 rokov.
Podľa zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov z členov DHZ
Šamorín je zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Šamorín (ďalej len DHZM), čo tvorí
zásahová jednotka DHZ Šamorín. Do tejto hasičskej jednotky bolo v roku 2017 zaradených 35
aktívnych členov, z toho 13 členov tvorilo zálohu.
V roku 2017 hasičská jednotka absolvovala pravidelnú previerku pripravenosti, ktorú u jednotky
vykonalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Trnave. Nakoľko hasičská
jednotka počas previerky pripravenosti splnila všetky časové limity a predpísané podmienky v
roku 2017 bola opäť zaradená do plošného
zaradenia hasičských jednotiek v kategórii „A“.
Zásahová činnosť a represia
Pre členov DHZM Šamorín v roku 2017 bol
vyhlásený poplach v 146 prípadoch. Z tohto počtu
zasahovali v 57 pri požiaroch, dopravných
nehodách, technických zásahoch a v 89 prípadoch
boli v pohotovosti v hasičskej zbrojnici počas
výjazdu príslušníkov Hasičskej stanice v Šamoríne
kvôli skráteniu času výjazdu. Protipožiarnu
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asistenčnú službu hasičská jednotka zabezpečovala na 31 kultúrnych a športových podujatiach v
meste Šamorín, spolu 97 dní.
Členovia DHZ Šamorín, Dychová Hudba DHZ Šamorín a 3 družstvá detského PROFI TEAM-u
sa zúčastnili na množstve súťaží, odborných podujatí a kultúrno-spoločenských akcií, kde
reprezentovali nielen hasičský zbor ale aj mesto Šamorín. Tak to bolo aj v prípade výstavy
historickej hasičskej techniky v ČR v Litomeřiciach, kde hasičský zbor vystavil zrenovovanú
hasičskú techniku hasičského zboru a predviedli niekoľko ukážok. Výstavy sa zúčastnil aj detský
PROFI TEAM, ktorý tiež predviedol niekoľko ukážok.
V roku 2017 finančné prostriedky z rozpočtu boli použité nasledovne:
Z položky mzdy, poistné a odvody vo výške 4.602,00€ bola hradená mzda kuriča, upratovačky,
kapelníka a preventivára.
Z položky energie boli hradené výdavky za plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. K týmto
výdavkom prispieva KR HaZZ Trnava sumou 9.500 € ročne.
Na nákup materiálu, výstroje, výzbroje, zásahových odevov, pracovných polokošiel, zásahových
rukavíc, vyhľadávacieho svetlometu, slávnostných, pracovných a detských uniforiem, hudobných
nástrojov bolo čerpaných 12.948,70 € z čoho 5.000 € tvorila dotácia MV SR.
Z položky dopravné prostriedky, servis údržba bolo čerpaných 15.022,73 € a to na hradenie
poistného, STK, EK, PHM, nákup súčiastok, opravu vozidiel, agregátov, opravu hasičských
čerpadiel PS12/1800 a PS 12/2000, prestavbu svetelnej rampy motorového člna Zodiac PRO 550
a opravu historickej hasičskej cisterny na konský povoz.
Na údržbu a opravu hasičskej zbrojnice bolo čerpaných 4.613,83 Eura a to hlavne na nákup
stavebného materiálu na opravu a údržbu zbrojnice a dokončenie prístavby skladu historickej
hasičskej techniky. Väčšinu prác pri údržbe, oprave hasičskej zbrojnice a stavbe skladu členovia
DHZ vykonali bezplatne.
Iné tovary a služby: 13.138,28 €, z tejto položky boli hradené výdavky na revízie strojov a
zariadení, školenia, psychotesty, poistenie osôb, odvoz odpadu, vyhotovenie propagačných
prostriedkov, telekomunikačné služby, výdavky spojené so súťažou o Putovný pohár primátora
mesta.
Civilná ochrana
Svoje úlohy plní podľa odborného usmernenia Okresného úradu v Dunajskej Strede, odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia. Jej činnosť je zameraná na oblasť civilného núdzového
plánovania, krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva miesta :
- Karta civilnej ochrany mesta bola aktualizovaná a predložená na odbor krízového riadenia
Okresného úradu Dunajská Streda.
- Analýza územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalosti v územnom obvode
Okresného úradu Dunajská Streda bola upresnená a potvrdená.
- Príprava odborných jednotiek bola vykonaná v súlade s plánom prípravy.
- Plány a dokumentácia (podľa vyhlášky MV SR č.533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane
obyvateľstva pre účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov) v priebehu roka
boli aktualizované a predkladané na OKR OU – DS .
- Informácie spojené so zabezpečením zverejňovania informácií podľa § 15 a zákona NR SR
č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov boli obyvateľstvu
podávané na informačných tabuliach priebežne.
- Dokumentácia plán ochrany obyvateľstva pre prípad rozrušenia vodnej stavby Gabčíkovo bola
aktualizovaná v priebehu roka.
- Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva mesta bola pravidelne
vykonávaná.
- Údaje v plánoch varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb boli pravidelne aktualizované.
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- Fyzická inventarizácia materiálu CO so stavom k 31.12.2017 bola riadne vykonaná stanovenou
komisiou.
- Personálne zabezpečenie výdajne odberných oprávnení, počet obyvateľov v meste podľa
vekovej kategórii, prehľady o prevádzkarňach v oblasti obchodu, ktoré v období mimoriadnej
regulačných oparení budú predávať výrobky, alebo tovary na odberné oprávnenia, sú pravidelne
aktualizované.
4.1.8 Výstavba
Zabezpečenie neplánovaných služieb – prostredníctvom mestskej firmy sa podarilo realizovať
vyčistenie pozemku na Čilistovskej ulici – bývalý areál Vodohospodárskych stavieb
Odvrátenie havarijného stavu – z dôvodu nepostačujúcej kapacity rozvodnej skrine pre potreby
mestských trhov sa vybudovala nová 1kV prípojka na Hlavné námestie a osadila sa nová
rozvodňová skriňa.
Projektová príprava Hlavné námestie – po vyhodnotení súťaže na Rekonštrukcie Hlavného
námestia boli zaplatené finančné odmeny pre účastníkov
Projektová príprava ostatné – z tejto položky boli zaplatené dokumentácie hlavne ktoré sa týkali
reorganizácie dopravy, rekonštrukcie dopravných uzlov v Šamoríne resp. nové parkovacie
plochy. Projekt okolia kríža v Čilistove, Rekonštrukcia materskej škôlky na Poľovníckej,
Rekonštrukcia Jazdeckej ulice, Prístavba garáže k PZ v Mliečne, dvojgaráž pri HaZZ v
Šamoríne, projekt pre Denný stacionár spolu so štúdiou, záloha pre projekt rekonštrukcie
Gazdovského radu a ďalšie drobné projekty.
Zmena Územnoplánovacej dokumentácie – na základe zmluvy so spracovateľkou dokumentácie
bola uhradená celá zazmluvnená suma výdavkov za spracovanie Zmien a doplnkov č.3. resp.
náklady odborne spôsobilej osoby, ktorá celý proces zastrešuje.
Výstaba IS Bucsuháza 13 RD – na základe podpísanej Zmluvy o dielo sa realizovala výstavba
miestnej komunikácie. Pred tým ale mesto zabezpečilo vyčistenie pozemku od buriny a rôznych
porastov.
Koncepcia dopravy – Na základe zmluvy s dodávateľom územného generelu dopravy boli
zaplatené faktúry za vystavenie vykonaného prieskumu a predloženého konceptu návrhu.
Kúpa pozemkov – realizovalo sa odkúpenie pozemku pod komunikáciami a parkoviskami v
rámci priemyselného areálu v súvislosti s kolaudáciou výrobnej haly MEVIS a realizovaná
splátka pre pozemok pod budovou MŠ na Školskej ulici
Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov – najväčšími investičnými akciami boli:
vybudovanie chodníka na Dlhej ulici, rekonštrukcia vozovky v Bucsuházi, rekonštrukcia
Požiarnickej ulice pri odbočke, rekonštrukcia prepadnutej vozovky na Gazdovskom rade,
asfaltovanie povrchu vozovky medzi perónmi pri autobusovej stanici.
Asfaltovanie Krížnej ulice – mestská firma ako dodávateľ stavebných prác realizovala
vybudovanie nového chodníka a rekonštrukciu asfaltového povrchu ulice v časti medzi Novou a
Vinohradníckou ulicou vrátane výškovej úpravy cestných obrubníkov
Úprava okolia kríža v Čilistove – v súlade s projektovou dokumentáciou došlo k výstavbe
spevnenej komunikácie okolo pamiatky
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia – bola vybudovaná nová vetva VO v ulici pri
Bratislavskej pri sídle Pôvodia Dunaja
Rekonštrukcia Polikliniky – nakoľko o niektoré miestnosti prejavili záujem noví nájomcovia a
bolo potrebné zrekonštruovať aj priestory prvej lekárskej pomoci mesto pristúpilo k výmene
okenných výplní, k rekonštrukcii elektrického vedenia, povrchových úprav, aby zabezpečilo
vhodné priestory na poskytnutie zdravotníckych služieb.
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Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká – v súlade s projektovou dokumentáciou a pod dohľadom
odboru dopravy sa realizovali rekonštrukčné práce na uvedenej ulici. V súčasnosti pripravujeme
dokumentáciu pre kolaudačné konanie.
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia Hlavná Kláštorná – mestská firma AREA na
základe stavebného povolenia a projektovej dokumentácie realizovala výstavbu nového
verejného osvetlenia vrátane Kláštornej ulice až po kruhový objazd pri kaplnke na Vrbovej ulici.
Rozšírenie parkovísk na Čilistovskej ulici – z dôvodu nedostatočnej kapacity parkovacích plôch
v danej lokalite mesto pristúpilo k rozšíreniu parkovacích miest formou výstavby nového
parkoviska pri bytovom dome (starý vojenský bytový dom).
Finančné prostriedky určené na dopravné značenia boli použité na zlepšenie dopravnobezpečnostnej situácie v meste: zjednosmernenie na Gazdovskom rade, doplnenie chýbajúcich
zvislých dopravných značení pri niektorých priechodoch
pre chodcov, ukľudnenie dopravy v obytnej zóne ulíc
Jazdecká, Vŕbová a Pažitná spôsobom zjednosmernenia a
zavedením obmedzenia prejazdu, umiestnenie dopravných
zrkadiel v neprehľadných úsekoch v Bučuházi, na Jasnej,
Gútorskej, Čilistovskej a Starej ulici, ukľudnenie dopravy
na Kasárenskej ulici umiestnením spomaľovacích prahov,
výmena spomaľovacích prahov na Mliečňanskej ulici, v
Čilistove alebo v Šamote, atď., umiestnenie zákazových značení B34 na miestach, kde časté
nezákonné parkovanie na kraji cesty ohrozovalo bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej
premávky (Kasárenská, Čilistov), prehľadné označenie nebezpečných zákrut na starej
Kvetoslavovskej ceste a v Bučuházi aj zo znížením povolenej rýchlosti pred súkromnou škôlkou,
upozornenie vodičov v troch jazykoch na dodržanie rýchlosti na Čilistovskej ceste umiestnením
TDZ IP30, vyznačenie parkovacích miest na Kováčskej ulici, vymaľovanie parkovacích miest na
Dunajskej 13-19, vyznačenie nových parkovacích miest pre zdravotne ťažko-postihnuté osoby na
Gazdovskom rade, na Veternej, Cintorínskej a na Hlavnej ulici.
Finančné prostriedky určené na opravu a údržbu miestnych komunikácií boli použité nasledovne:
oprava výtlkov asfaltovaním počas jarných a jesenných udržiavacích prác, oprava povrchu
vozovky väčších rozsahov napríklad na Pomlejskej ulici alebo na autobusovej stanici, oprava
prepadnutých úsekov chodníkov zhotovených zo zámkovej
dlažby (na Rybárskej 1,3 a 7, na Hlavnej ulici, za kalvínskym
kostolom, v Mliečne, atď.), jarné a jesenné premaľovanie
vodorovných dopravných značení priechodov
pre chodcov, uloženie uličných vpustí a
napojenie do verejnej kanalizácie alebo do
vsakovacích jám v miestach, kde boli
problémy s odtokom dažďovej vody z povrchu cestného telesa (napríklad na
Kasárenskej alebo Lipovej ulici), odstránenie úzkych miest na sídliskových
komunikáciách na Gazdovskom rade, oprava prepadnutých úsekov ciest (na troch
miestach na Gazdovskom rade, na Hlavnej a na Jabloňovej ulici), atď.
Finančné prostriedky určené na bezbariérovú úpravu chodníkov a miestnych
komunikácií boli použité na nasledovných miestach: Cintorínska ulica pri vchode do veľkého
parkoviska, križovatka Kláštorná-Dunajská, križovatka Pomlejská - Požiarnicka, križovatka
Vodárenská - Jabloňová.
Finančné prostriedky určené na opravu verejného osvetlenia boli
použité nasledovne: na vybudovanie verejného osvetlenia na
Bratislavskej ulici (smerom k sídli Povodiu Dunaja) na
Bratislavskej ceste pred kinom bol opravený vybúraný stĺp VO,
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položenie vzdušných vedení do zeme na Hlavnej a oprava poruchy v podzemnom vedení na
Hlavnej ulici.
Finančné prostriedky určené z kapitálových prostriedkov uvedených v rozpočte pod názvom
"Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov" boli použité nasledovne: asfaltovanie
Požiarnickej ulice s rekonštrukciou parkoviska, rekonštrukcia chodníka na Dlhej ulici v celej
dĺžke - 650m, asfaltovanie ulice v Bučuházi, asfaltovanie sídliskovej komunikácie na
Gazdovskom rade pre bytovým domom 7-9-11 a rekonštrukcia (asfaltovanie, výmena
obrubníkov) prepadnutej cesty a časti chodníka na Gazdovskom rade č. 25-27

4.2. Rozpočtové organizácie založené mestom Šamorín k 31.12.2017, ktoré sú
dcérskymi spoločnosťami mesta a patria do konsolidačného celku:
Názov rozpočtovej Sídlo
rozpočtovej
IČO
organizácie
organizácie
Štatutár
Mgr. Magdaléna Vajasová
riaditeľka školy
RNDr. Gabriella Bugár
riaditeľka školy

4.2.1 ZŠ Mateja Bela

Kláštorná 4, Šamorín

36086568

4.2.2
ZŠ M.Korvína s VJM
4.2.3 Základná
umelecká škola
Š.N.Šamorínskeho
4.2.4 Mestská
knižnica Zs.Zalabaiho
4.2.5 Zariadenie pre
seniorov (DD)
4.2.6 Mestské
kultúrne stredisko

Rybárska ul.,Šamorín

35081001

Parková 4, Šamorín

37847479

PaedDr. Irena Szűcsová
riaditeľka školy

Parková 4, Šamorín

37992228

Vŕbová 2, Šamorín

00655724

Veterná, Šamorín

00059323

Attila Simon
riaditeľ
Mgr. Anna Bodóová
riaditeľka
Myrtil Nagy
riaditeľka
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Prvok 4.2.1. Základná škola Mateja Bela Šamorín
Riaditeľ školy:
Adresa:
Kontakt:

Mgr. Magdaléna Vajasová
Kláštorná 995/4, Šamorín
tel.: 031/562 21 98
Mobil:0905/613 330
e-mail: zssamorin@atlas.sk
web: http://www.zsklasam.sk
Škola zabezpečovala vyučovanie pre 1 122 žiakov.
Súčasťou školy je školská jedáleň, v ktorej sa stravovalo
700 stravníkov a školský klub so 433 žiakmi v 15
oddeleniach.
Škola má hlavnú budovu, prístavbu a dva baraky, v ktorých je 23 tried na I. stupni, 24 tried na II.
stupni. Jedna trieda pracuje s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy a jedna trieda s rozšíreným
vyučovaním anglického jazyka. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 94 s
poruchami učenia, pozorností a správania. Na I. stupni z 527 žiakov neprospel 1 žiak, na druhom
stupni z 595 žiakov neprospel 1 žiak. Zníženú známku zo správania malo 16 žiakov. Pochvalu
riaditeľom dostalo 120 žiakov. Počet žiakov končiacich základnú školu bolo 139.
V budove školy sa nachádza veľká a malá telocvičňa, školská knižnica, štyri triedy výpočtovej
techniky, dve jazykové učebne a učebňa chémie. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 90
pedagogickými zamestnancami (65 učiteľov, 15 vychovávateliek, 2 špeciálni pedagógovia, 7 asistenti
učiteľa a 1 tréner), z nich mali 8 znížený úväzok, 3 boli dôchodcovia, 9 boli nekvalifikovaní a 23
nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa
ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 74 učiteľov. Jednorazových seminárov a akcií sa zúčastnilo 23
pedagógov. Škola je dobre vybavená učebnými pomôckami a modernou didaktickou a výpočtovou
technikou (162 PC, 39 interaktívnych tabúľ, 50 tabletov). V škole sa uskutočnila komplexná
inšpekcia výchovno-vzdelávacieho procesu a riadenia školy.
Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED II. V
rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 6 olympiádach (22 úspešní, 1.miesto,
2.miesto, 3.miesto v rámci okresu), na 15 predmetových súťažiach (1.miesto v rámci SR, 1., 2., a 3.
miesto v rámci okresu), na 18 výtvarných (2. a 3.miesto v rámci kraja, 1.,2. a 3. miesto v rámci
okresu), na 7 športových súťažiach (päťkrát 1., jedenkrát 2. miesto a dvakrát 3. miesto v rámci
okresu, jedenkrát 1., a jedenkrát 3. miesto v rámci kraja, 3.miesto v rámci SR ) na plaveckom a
lyžiarskom výcviku, v škole v prírode, na 21 exkurziách a vzdelávacích výletoch, na 9 výchovných
koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. školské akadémie, zbierka plastových vrchnákov pre
chorého chlapčeka, týždeň knižníc, Deň Zeme, Deň detí, čas premien MP Education, Svetový deň
mlieka atď. Žiaci pracovali vo viacerých záujmových krúžkoch. Škola sa prezentovala vlastnou
webovou stránkou. Škola sa zapojila do 34 projektov napr. Moja prvá škola, Tehlička pre deti v
Afrike, Čitateľský maratón, Moje mesto – zameraný na finančnú gramotnosť – priamy prenos v
televízii TA3, JOJ, Markíza, Infovek2 – bezdrôtové pripojenie školy k internetu.
Na škole pracuje žiacky parlament.

Prvok 4.2.2. Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom

maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Riaditeľ školy:
Adresa:
Kontakt:

RNDr. Gabriella Bugár
Rybárska 1093/2, Šamorín
Somorja, Halász utca 1093/2
tel.: 031/562 22 70
e-mail: sami@zscorvin.sk
web: http://www.zscorvin.sk
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Škola zabezpečovala vyučovanie pre 442 žiakov.
Súčasťou školy je školská jedáleň s počtom stravníkov 350 a školský klub s 182 žiakmi v 6
oddeleniach.
Škola má hlavnú budovu, v ktorej bolo 11 tried na I. stupni, 12 tried na II. stupni. Jedna trieda
pracuje s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka a jedna trieda s rozšíreným vyučovaním
anglického jazyka. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 6. Všetci žiaci
prospeli. Celkový študijný priemer na škole bol 1,48. Počet žiakov končiacich základnú školu
bolo 48. V budove školy sa nachádza veľká a malá telocvičňa, školská knižnica a okrem triedy
výpočtovej techniky aj jazykové laboratórium. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 37
pedagogickými zamestnancami (31 učiteľov, 6 vychovávateliek), všetci majú pedagogickú a
odbornú spôsobilosť a 17 nepedagogickými zamestnancami. Na škole pracoval psychológ,
školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej
spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 23 učiteľov. Škola je dobre vybavená učebnými
pomôckami a modernou didaktickou a výpočtovou technikou (61 PC, 9 interaktívnych tabúľ). V
škole sa uskutočnila komplexná školská inšpekcia, ktorej predmetom bol stav a úroveň
pedagogického procesu, podmienok výchovy a vzdelávania a riadenia školy.
Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED
II. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 6 olympiádach, na 15
matematických, výtvarných, športových a literárnych súťažiach (Matematická olympiáda
Z5,Z6,Z7 - okresné kolo 2. a 3. miesto, olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo 3.miesto,
olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 3. miesto Biblická
olympiáda – 2. miesto, , Pytagoriáda: P4 - 3. miesto, 1 úspešný riešiteľ - 2, , recitačná súťaž
Tompa Mihály - okresné kolo 3.miesto, celoštátne kolo 3.miesto), na plaveckom a lyžiarskom
výcviku, v škole v prírode, na 18 exkurziách a vzdelávacích výletoch, na 7 výchovných
koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. slávnostná imatrikulácia prváčikov, týždeň
zdravotného životného štýlu, futbalový maratón, tanečný venček, športový deň, Deň maďarskej
kultúry,... atď. Škola sa prezentuje vlastnou webovou stránkou. Žiaci pracovali v 15 záujmových
krúžkoch.
Škola sa zapojila do 9 projektov: napr. Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a
literatúry v školách s VJM, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, Deň narcisov,
environmentálny projekt „Studňa Európy“, Do práce na bicykli, Bez hraníc – program so žiakmi
z Maďarska,.. Na škole pracuje od roku 1999 nadácia Fond Podpory -Támaszalap, ktorej účelom
je podpora žiakov základnej školy, respektíve žiakov, ktorí boli žiakmi tejto školy a hlásia sa na
stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium. Nadácia „SOLIDARIS ALFA“ 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:
Adresa:
Kontakt:

PaedDr. Irena Szűcsová
Parková 49/4, Šamorín
tel.: 031/562 23 37
http://www.zussamorin.sk

Škola zabezpečovala vyučovanie pre 549 žiakov.
Škola má hlavnú budovu, v ktorých študovalo 290
žiakov v hudobnom, 165 žiakov v vo výtvarnom a 94
žiakov v tanečnom odbore. V priebehu roka vystúpilo
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z rôznych dôvodov 8 žiakov. Štúdium ukončilo 33 absolventov. V budove školy sa nachádza aj
trieda výpočtovej techniky a veľká koncertná sála. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený
32 pedagogickými zamestnancami (1 bol nekvalifikovaní) a 5 nepedagogickými zamestnancami.
V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 5
učiteľov.
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 9 interných, na 11 verejných, na
4 výchovných, na viacerých medzinárodných a celoslovenských súťažiach. Na medzinárodnej
klavírnej súťaži organizovanej EMCY v San Sebastian (Španielsko), žiačka Villő Varga z triedy
Eriky Domsitzovej získala certifikovaný diplom a reprezentovala Slovensko. Žiačka Miriam
Valenská získala 2. miesto na celoslovenskej speváckej súťaži „Kolárovská lýra“. Na
celoslovenskej klavírnej súťaži v Sládkovičove Annabelle Hecht z triedy Eriky Domsitzovej sa
umiestnila v zlatom pásme a stala sa absolútnym víťazom v tretej kategórii.
Škola sa zapojila do 3 projektov: Hudba nás spája, tvorivé dielne pre žiakov výtvarného odboru,
Architektúra pre žiakov a učiteľov V4.“. Ďalšie aktivity školy boli vystúpenie žiakov na rôznych
podujatiach a koncertoch. Škola sa prezentuje vlastnou webovou stránkou. V ZUŠ nebola
vykonaná inšpekčná činnosť.
Prvok 4.2.4. Mestská knižnica Zs. Zalabaiho Šamorín
Sídlo: Parková ul.4, 931 01 Šamorín
IČO: 37992228
Štatutár: Simon Attila, riaditeľ
web: http://kniznicasamorin.sk
e-mail: kniznicasamorin.sk
tel.: 0315902796
V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica k 31. 12. 2017 nasledovné výsledky:
knižničný fond bol doplnený o 1 671 knižničných jednotiek (773 kúpa, 1898 dar). Knižnica má
2 807 čitateľov, k 31. 12. 2017 zaregistrovala 1 280 čitateľov z toho 525 detí a 755 dospelých.
V roku 2017 mala 16 714 návštevníkov/používateľov,
realizovala 47 102 absenčných výpožičiek a 8 116 prezenčných
výpožičiek. Služby verejných internetových staníc využilo 742
používateľov.
Knižnica pripravila 115 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 6 859
návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo 99
podujatí pre deti.
Knižnica zorganizovala 56 hodín informačnej výchovy
a zúčastnilo sa ich 1 613 detí.
Knižnica k 31. 12. 2017 usporiadala Novoročné posedenie
Klubu slovenských čitateľov, besedu s historikom Zoltánom
Kőrösom : Nyugati fogságban a Americké, britské a
francúzske zajatie, besedu s jazykovedkyňou Luciou Molnár
Satinskou, prednášku o Číne so sprievodkyňou Kingou
Gyökeres, prednášku Nikolety Kertész (Nikdy viac
autizmus), besedu so spisovateľkou a známou maďarskou
mediálnou osobnosťou Juditou Endrei, besedu so
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šamorínskou kineziologičkou
Máriou
Szlovákovou,
klubový večierok s Vierou Gablíkovou s témou Pozitívne
myslenie a psychycké príčiny chorôb, výstavu malieb
Rozálie Móriczovej: Lesy, voda svetlá, besedu
s prekladateľkou Evou Deákovou, besedu a premietanie
dokumentárneho filmu (1956), besedu so spisovateľom
Ottóm Farkasom, besedu a premietanie dokumentárneho
filmu (Nyugati fogságban), výstavu malieb Leontíny
Schanzovej (Môj kreatívny svet), konferenciu Minority
Kids (Deti v menšinách v našom regióne), besedu s poetkou Janou Podrackou, besedu so
spisovateľkou Zsuzsannou Lampl, aktivitu pre škôlkárov na Deň maďarskej kultúry, besedu so
spisovateľom Istvánom Veresom (Posonyi mesék - Széchényi), besedu so spisovateľkou
Zdenkou Kuliškovou (Čáry-máry fuk!), besedu so spisovateľom Elemérom Tóthom, besedu pre
deti s Evou Bolemant (Bratislavské rozprávky), terapiu rozprávkou – tvorivé dielne, Juniales koncert pre deti (Zsapka- Emmer duo), besedu s prozaičkou Kristínou Baluchovou, tvorivé
dielne na rozprávky H.Ch. Andersena, interaktívne rozprávkové podujatie (Šamorínske
rozprávky), multikultúrne detské rozprávky s témou žitnoostrovských rozprávok, podujatie pre
mládež (Tínedžeri čítajú?), Kráľ čitateľov, besedu so spisovateľom Szabolcs Bíró (Sárkányfi
kalandjai – pre skôlkarov), besedu so spisovateľom Szabolcso Bíró (Elveszett csillagok – pre
mládež), terapiu pomocou rozprávok pre škôlkárov s Evou Kantner, Virtuálny Šamorín –
prednášku o Šamoríne, literárnu hodinu a kreatívnu dielňu pre deti zo Špeciálnej ZŠ, besedu so
spisovateľkou: Márta Jakubecz, besedu so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou,
terapiu pomocou rozprávok pre škôlkarov s Evou Kantner, Úniková hru v knižnici pre mládež,
besedu so spisovateľkou Kristínou Baluchovou a besedu so spisovateľom Elemérom Tóthom

V spolupráci s Knižničnou inštitúciou v Budapešti knižnica usporiadala 13.10.2017 odborný
seminár, na ktorom sa zúčastnili knihovníci z okresu Dunajská Streda, Galanta, Nové Zámky
a Komárno.
Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica poskytuje svojim používateľom tieto
služby: kopírovacie služby, internetové služby, tlačenie elektronických dokumentov,
rešeršovanie a medziknižničnú výpožičnú službu.
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Náš knihovnícky tím sa zúčastnil na 4. Knihovníckom Barcampe, na bratislavskej Bibliotéke, na
medzinárodnom knižnom veľtrhu v Budapešti a na odbornej konferencii knihovníkov
v Csongráde (HU).
Pri Mestskej knižnici Klub slovenských čitateľov organizuje rôzne posedenia, podujatia
s mesačnou pravidelnosťou. Moderátorkou je Marta Galbáčová. Aktívne nás navštevuje Klub
čitateľov pri ZŠ Mateja Bela a deti zo špeciálnej ZŠ v Šamoríne.
V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne propagujeme našu činnosť a najnovšie knihy.
Všetky aktivity knižnice sú prístupné na internetovej stránke www.kniznicasamorin.sk,
www.samorin.sk, www.samorincan.sk, www.somorja.sk, www.felvidek.ma a na facebooku.

Prvok 4.2.5. Domov seniorov Ambrózia Idősek Otthona
Sídlo: Vŕbová ul.2, 931 01 Šamorín
IČO: 0065 57 24
Štatutár: Mgr. Anna Bodóová, riaditeľka
Domov seniorov Ambrózia Idősek Otthona k 31.12.2017 poskytoval
sociálnu službu 34 klientom. Poskytovanie sociálnej služby bolo
ukončené u dvanástich klientov z dôvodu úmrtia a boli prijatí 10 klienti
do domova. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená
19 zamestnancami. Zariadenie
zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre siedmich dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska
starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.
V roku 2017 naše zariadenie zahájilo zavedenie procesu „ implementácie kvality podmienok
poskytovateľov sociálnych služieb“ , ktorého cieľom je vyhovieť všetkým štandardom a
podmienkam kvality v zmysle prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Implementácia podmienok kvality vyžaduje nastavenie nových pravidiel a
pracovných postupov pri poskytovaní sociálnej služby a skvalitnenie profesionálnej prípravy
zamestnancov. V súvislosti s realizáciou tohto projektu zamestnanci sa zúčastnili na viacerých
školeniach a metodických dňoch. Niektorí zamestnanci absolvovali aj školenia v súvislosti s
novelami zákona o sociálnych službách ako aj školenie v oblasti účtovníctva.
Pokračujeme v zútulnení priestorov budovy domova seniorov, do izieb klientov sme nakúpili
police a obrazy. Okolie domova sme skrášľovali starostlivosťou o zeleň a vysádzaním okrasných
kríkov a kvetov. Podarilo sa nám získať 8 ks elektricky polohovateľných postelí, čím už všetci
naši klienti majú izbu zariadenú nábytkom vyhovujúcim požiadavkám kvalitnej starostlivosti. Do
konca septembra 2017 sme umožnili jednému zdravotne postihnutému študentovi (autistovi)
vykonávať odbornú prax pri servírovaní jedál klientom. Naše projekty podané na Trnavský
samosprávny kraj v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne
odkázaných občanov“ a v rámci programu „Podpora zdravia a prevencie chorôb v Trnavskom
samosprávnom kraji“ boli úspešné a získali sme 240,- Eur na letný výlet a 710,-Eur na zriadenie
relaxačného ihriska pre seniorov. V auguste boli umiestnené na dvore zariadenia dva stroje –
šlapadlo a stroj na precvičenie ramena.
Pravidelne organizujeme rôzne voľnočasové aktivity pre našich klientov. Za obdobie január december 2017 boli vykonané tieto aktivity: spoločenské hry (človeče nehnevaj sa, kartové hry),
čajové popoludnie, návšteva zariadenia pánom kaplánom, spojená so spoveďou obyvateľov,
sledovanie televíznych programov, počúvania rozhlasu, návšteva mestskej knižnice. Veľký
úspech zožal medzi našimi klientmi fašiangový karneval v rámci ktorého vystúpil Zsolt Horváth,
žiak 6. ročníka základnej školy s hrou na husliach. Spestrením programu karnevalu bolo aj
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vystúpenie skupinky klientov, ktorí v spolupráci so zamestnancami predniesli vtipnú scénu. V
marci sme v spolupráci s Centrom voľného času v Šamoríne oslávili Medzinárodný deň žien a v
máji tiež Deň matiek. V máji sme organizovali aj čajové popoludnie v spolupráci s členmi
reformovanej cirkvi , ktorí k nám prišli krásnym programom. Popri hudbe a grilovaní pochúťok
naši klienti prežili krásne popoludnie. V júni sme organizovali jednodňový výlet do Ostrihomu.
Po prehliadke Baziliky sv. Štefana a blízkeho okolia sme sa pokochali s výhľadom na druhú
stranu Dunaja a na most Márie Valérie. Po obede v Štúrove sme sa unavení ale plní zážitkov
vydali na cestu domov. Počas letných mesiacov sme uskutočnili prechádzky s klientmi do mesta
a do prírody na okraji mesta. V septembri potešili našich klientov so svojim zábavno-tanečným
programom členovia kultúrnej skupiny Csemadoku v Novom Živote – Tonkovce. Október,
mesiac úcty k starším, sme si pripomenuli rôznymi programami, ako hudobné vystúpenie
riaditeľky a jej spolupracovníčky Centra voľného času v Šamoríne a hudobný program pani
Limpárovej. V rámci vianočných príprav sme organizovali rôzne aktivity, ako lúpanie a čistenie
orechov, pečenie drobného pečiva, počúvanie hudby. V decembri nás prekvapili poslanci
mestského zastupiteľstva za SMK, ktorí obdarovali našich klientov s krásnym hudobným
programom a aj vecným darom, chladničkou. Ako každý rok, naše zariadenie navštívil primátor
mesta Šamorín, Gabriel Bárdos a spolu s členkami evanjelickej cirkvi popriali obyvateľom
šťastné, spokojné a veselé Vianoce.
Prvok 4.2.6. Mestské kultúrne stredisko Šamorín
Sídlo: Veterná ul. 8, 931 01 Šamorín
IČO: 00 059 323
Štatutár: Myrtil Nagy, riaditeľka
www.mskssamorin.sk
1. VÝSTAVY
13.1.2017

3.3.2017
7.3.2017
7.4.2017
21.4.2017
28.4.2017
12.5.2017

2.6.2017
11.8.2017
29.9.2017
13.10.2017
7.11.2017

Katalin Bándy: Zsipp-zsupp / Hojda-hojda –
prezentácia 2. časti publikácie a výstava z
ilustrácií
Móricz Rozália: Erdők, vizek, fények /
Lesy, voda, svetlá
Tvoriví pedagógovia / Alkotó pedagógusok
– výstava z tvorby šamorínskych pedagógov
Maľby na sklo, výstava Anikó Simon
Deň zeme – výstava detských prác
Spomienky z dávnych čias –
foto výstava o starom Šamoríne
Panoráma súčasného umenia
(Kortárs Művészeti Panoráma),
medzinárodná výstava
Skrytý odkaz (Rejtett üzenet),
výstava Natálie Práznovskej
Výstava Tibora Somorjai-Kiss
Výstava Leontíny Schanzovej
Výstava Ateliéra Lumier: Stardust
Výstava Tibora Juhásza
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24.11.2017
8.12.2017

Vernisáž na pamiatku vysťahovaných
a odvlečených
Výstava: XVIII. Žitnoostrovské
pastelky

2. DIVADELNÉ A HUDOBNÉ PREDSTAVENIA PRE DETI (D) A DOSPELÝCH
14.1.2017
18.1.2017
29.1.2017
8.2.2017
15.2.2017
17.2.2017
25.2.2017
26.2.2017
5.3.2017
8.3.2017
13.3.2017
15.3.2015
15.3.2017
24.3.2017
25.3.2017
3.4.2017
5.4.2017
9.4.2017
19.4.2017
20.4.2017
20.4.2017

27.4.2017
17.5.2017
3.6.2017
14.6.2017
22.6.2017
26.9.2017
27.9.2017
10.10.2017
14.10.2017

18.10.2017
20.10.2017
8.11.2017

Paci Pac (D)
Dől a lé, avagy pénz áll a házhoz
Novoročný operetný a muzikálový koncert
Klamstvo
Ako čert čertovi plán prekazil, Traja snehuliaci – 2x2 prestavenia Bábkového
divadla Marioneta (D)
Fíha Tralala ROK (D)
Vitéz László, bábkové predstavenie (D)
Smejko a tanculienka – Kde bolo, tam bolo ... (D)
Alma Együttes – koncert (D)
Illatszertár / Parfuméria
Bábkové predstavenia pre ZŠ Mateja Bela (D)
Program žiakov ZŠ Mateja Korvína a Gymnázia Imre Madácha pri príležitosti
výročia revolúcie 1848-49 (D)
Görgey
Program Csali pre Gymnázium Imre Madácha (D)
Illatszertár / Parfuméria – prestavenie pre účastníkov matematickej súťaže (D)
Lordi – divadelné predstavenie
Arany János – literárne predstavenie pre žiakov maď. gymnázia (D)
Pat a Mat (D)
Négy férfi gatyában, divadelné predstavenie
Puss in boots – divadelné predstavenie v anglickom jazyku (D)
Peter
Black
divadelné
predstavenie
v anglickom
jazyku (D)
Stretnutie s poetkou Zsuzsa
Szunyogh
Lepkegyűjtő
Neposlušná ovečka – bábkové divadlo
(D)
Mizantrop
Irány Taiwan – folklórne predstavenie
Prešibaný kocúr v čižmách – 2
predstavenia (D)
Totálny nezmysel (D)
Labutie jazero, balet
Jubilejný galavečer pri príležitosti 40.
výročia založenia Folklórneho súboru
Csalló
1+1=3, divadelné predstavenie Divadla Thália
Divadelné predstavenie Lepkegyűjtő
Koncert skupiny Rómeó vérzik
Ako slepci v bani, divadelné predstavenie Jókaiho Divadla
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13.12.2017
15.12.2017
16.12.2017
17.12.2017
18.12.2017
21.12.2017

Pohľad z mosta, Divadlo Aréna
Interaktívna rozprávka Gyöngyi Écsi (D)
Az angyal énekel... koncoročný program DFS Csali (D)
Adventný koncert
Predstavenie Divadla Dúha pre deti (D)
Vianočný koncert žiakov ZUŠ (D)

3. ZÁBAVNÉ A INÉ PODUJATIA
Diskusné fórum – organizátor mesto Šamorín
Venčekový ples ZŠ Mateja Bela
Darovanie krvi – organizátor SČK Šamorín
Maškarný ples – organizátor CVČ
Výročná schôdza SČK
Ples Zboru Híd – organizátor Csemadok
Maškarný ples – organizátor ZŠ Mateja Korvína
Ples Matice Slovenskej
Výročná schôdza Rybárskeho zväzu
Ples športovcov – organizátor Komisia športu
Výročná schôdza Csemadok
Kladenie vencov pri príležitosti výročia revolúcie 1848-49
Výročná schôdza Zápasníckeho klubu
Schôdza SMK
21.3.2017 Prednáška Smartbook pre ZŠ Mateja
Bela
28.3.2017 Deň pedagógov – organizátor mesto
Šamorín
31.3.2017 Burza šatstva – organizátor SČK
Šamorín
1.4.2017 Burza šatstva – organizátor SČK
Šamorín
4.4.2017 Charitatívny večer s Tomim Kidom
8.4.2017 Deň
Šamorína
–
slávnostné
odovzdávanie cien mesta
11.4.2017 Deň poézie (D)
12.4.2017 Tvorivá dielňa Csali (D)
23.4.2017 Hudba v duši – talentová spevácka
Plagát festivalu Hudobné dni Na Nádvorí Korona
súťaž
17.1.2017
19.1.2017
23.1.2017
27.1.2017
28.1.2017
4.2.2017
5.2.2017
11.2.2017
19.2.2017
10.2.2017
12.3.2017
15.3.2017
18.3.2017
20.3.2017
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Premietanie filmov pre škôlkarov a základný stupeň ZŠ – organizátor OZ
Libertate
29.4.2017
Ples ZŠ Mliečno
1.5.2017
Majáles v Pomlé
4.5.2017
Pocta Štefánikovi – organizátor Matica slovenská
6.5.2017
Ples invalidov – organizátor Zväz invalidov
11.5.2017
Súťaž malých záchranárov – organizátor SČK
11.5.2017
Deň matiek – organizátor CVČ
14.5.2017
Deň matiek – organizátor ZŠ Mateja Bela
18.-20.5.2017 Jarné trhy – kultúrne programy na Hlavnom námestí
22.5.2017
Darovanie krvi - organizátor SČK
15.6.2017
Absolventský koncert ZUŠ
16.6.2017
Dva predstavenia ZUŠ pre žiakov ZŠ
18.6.2017
La Suerte Show – organizátor La Suerte
23.-24.6.2017 Festival Hudobné dni Korona
27.6.2017
Banket žiakov ZŠ Mateja Bela
28.6.2017
Rozlúčka so žiakmi – organizátor ZŠ Mateja Bela
29.6.2017
Hodnotenie školského roka – ZŠ Mateja Korvína
14-20.8.2017 Dni Svätého Štefana – spoluorganizátor ZO Csemadok
25-26.8.2017 Festival Pomlé
25.9.2017
Olympijská kvapka krvi
29.9.2017
Vítanie prvákov ZŠ Mateja Korvína
11.10.2017 Prednáška Pétera Müllera
27.10.2017 Stretnutie s voličmi, organizátor strana SMK
28.10.2017 Festival malých folkloristov Katica
29.10.2017 Stretnutie s voličmi, organizátor strana MOST
17.11.2017 Ples Folklórneho súboru Csalló
20.11.2017 Prednáška profesora Dr. Andrew Vidicha
24-25.11.2017 Burza šatstva, organizátor SČK
28.11.2017 Protidrogové edukačné predstavenie
30.11.2017 Hudobné predstavenie skupiny Deja Vu: Lucifer
1.12.2017
Stužková slávnosť SOŠ
6.12.2017
Tvorivá vianočná dielňa pre deti
8.12.2017
Benefičný koncert pre zakarpatských Maďarov, organizátor: Reformovaná cirkev
9.12.2017
Prednáška o predškolskej pedagogike
15.12.2017 Vianočný program CVČ
21.12.2017 Športovec roka, vyhlásenie cien
22.12.2017 Retro Party
25.4.2017

4. Ďalšia činnosť MsKS
V roku 2017 sa nám podarilo vytvoriť systém online predaja vstupeniek, čo v značnej miere
pomáha pri predaji vstupeniek na podujatia MsKS, a rozširuje cieľovú skupinu.
Pripravili sa plány rekonštrukcie vzduchotechniky celej budovy. V septembri sa dokončili práce
na vzduchotechnickom riešení suterénu MsKS, na budúci rok sa bude pokračovať rekonštrukciou
vzduchotechniky javiska.
Pokračujeme s rekonštrukciou javísk, a to v júni bolo zrekonštruované veľké javisko v divadelnej
sále, a v septembri javisko bábkovej sály.
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V rámci rozvoja bezbariérovosti MsKS sme vyriešili zábradlie pri schodisku do suterénu a tiež
sme zakúpili schodolez na prepravu vozíkov cez schody.
Dokončila sa aj bábková sála, ktorá dostala úplne novú, estetickú formu.

4.3 Obchodné spoločnosti, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami mesta
a patria do konsolidačného celku:
4.3.1 Názov: AREA ŠAMORÍN s.r.o.
Sídlo:
Bratislavská 23/ 88, 931 01 Šamorín
IČO:
36228290
Štatutárny orgán: Jozef Nagy – konateľ
(od 10.6.1998)
Dozorný orgán:
Csaba Orosz – predseda dozornej rady
Márton Domsitz člen, Renáta Varga člen, János
Méry člen, Ľudovít Ürge člen
Dátum založenia:
11.5.1998
Dátum vzniku:
10.6.1998
Výška podielu:
6.639,- € - 100%
Opis hospodárskej činnosti: úprava, obnova ošetrenie verejnej zelene, čistenie, oprava a údržba
miestnych komunikácií, pohrebníctvo, správa prenajatého majetku Mesta Šamorín, verejné
osvetlenie.
Počet zamestnancov :
41 z toho riadiacich 5
Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12. 2017
18.346.- €
Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2017
23.621.- €
Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2017
90.766.- €
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2017
603.313.- €
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.
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Spoločnosť od svojho vzniku pravidelne vytvára zisk. Je vysoko solventný a po ekonomickej,
organizačnej a technickej stránke konsolidovaný. Dlhoročné, jasné pravidlá medzi Mestským
úradom a spoločnosťou vytvárajú stabilné zázemie pre zabezpečenie verejno-prospešných
služieb pre mesto Šamorín. Základným pilierom stability je dostatočne veľký objem finančných
prostriedkov v rozpočte mesta Šamorín na verejno-prospešné práce. Spoločnosť úzko
spolupracuje s mestom pri vytváraní pracovných príležitostí pre sociálne slabšie skupiny občanov
a pri organizácii mestom uskutočnených podujatí v priebehu roka. Všetky popísané podmienky
fungovania spoločnosti platili aj na rok 2017.
Výsledok podniku v porovnaní za predchádzajúce roky (údaje v celých eurách)
2013
2014
2015
2016
2017
Náklady
1.199.956
1.623.014
1.775.670
1.548.397
1.653.399
Výnosy
1.209.273
1.657.339
1.793.058
1.599.102
1.671.745
Hosp. výsl.

+ 9.317

+ 28.995

+12.224

+35.569

+ 18.346

Rok 2018 podnik začína konsolidovane po finančnej, technickej a organizačnej stránke.
Schválený rozpočet mesta Šamorín na rok 2017 zaručuje dostatočnú záruku pre plynulý chod
spoločnosti aj v roku 2018.

4.3.2 Názov:

MPBH ŠAMORÍN s.r.o.
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:

Školská 37, 931 01 Šamorín
36261611
konateľ spoločnosti
do 30.6.2017
Ing. Tibor Pogány –
Od 1.7.2017
Ing. Boris Rozmuš
Dozorný orgán:
Ladislav Czafik – predseda
dozornej rady
Členovia dozornej rady:
Ing. Edit Bauer CSc,
Ing. Tibor Duducz, Erika Šoltésová, Csaba Orosz
Dátum založenia:
24.5.2004
Dátum vzniku:
1.7.2004
Výška podielu:
33.194,- € - 100%
Spoločnosť MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. v roku 2017 vykázala hospodársky výsledok po zdanení 152.306,- €. Tento výsledok ovplyvňuje v najväčšej miere zreálnenie odloženej daňovej
pohľadávky. Táto vznikla v minulých rokoch, keď MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. nezaplatil mestu
Šamorín nájomné z čoho potom zaplatil daň z príjmu. Po konzultácii s audítorom bolo na ťarchu
nákladov v roku 2017 účtovaná suma 101.370,- €, nakoľko v budúcnosti nemožno očakávať
umorovanie základu dane v takej vysokej výške. Spoločnosť eviduje k 31.12.2017 odloženú
daňovú pohľadávku vo výške 25.973,- €.
Tržby podniku naďalej klesajú v dôsledku výrazného poklesu predaja tepla. Medziročne poklesli
tržby z predaja služieb o 103.142,- €. Napriek poklesu tržieb celková pridaná hodnota sa
medziročne znížila len o 15.279,- €. Náklady na hospodársku činnosť sa podarilo medziročne
znížiť o 66.657,- €. Celkové osobné náklady stúpli v porovnaní s rokom 2016 o 28.506,- €.
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Hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením bola v roku 2017 strata vo výške 46.693,- €.
Podnik pri riadení činnosti tepelného a energetického hospodárstva vychádzal zo všeobecných
záväzných pokynov a nariadení týkajúce sa oblasti výroby a distribúcie tepla, s osobitným
prízvukom na dodržanie zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike a vyhlášky ÚRSO 630/2005
o pravidlách rozpočítavanie množstva dodaného tepla v aktuálnom znení.
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0274/2017/T zo dňa 08.12.2016 boli
schválené na rok 2017 nasledovné jednotné ceny tepelnej energie na obdobie 01.01.2017 do
31.12.2021:
- variabilná zložka maximálnej ceny tepla:
0,047 Eur / kWh
- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
130,1416 Eur / kW
OBJEDNANÉ TEPLO SPOLU ZA ODBOBIE ROK 2018
NÁZOV
ZDROJA
TEPLA

Uvedené ceny sú bez DPH.

OBJEDNANÉ
TEPLO
NA ÚK
MWh

OBJEDNANÉ TEPLO
NA TÚV
MWh

OBJEDNANÉ
TEPLO
SPOLU
MWh

Kotolňa K-1

6 445,35

2 963,30

9 408,65

Kotolňa K-2

3 530,97

1 534,88

5 065,85

Kotolňa K-4

5 416,77

2 753,57

8 170,34

SPOLU

15 393,09

7 251,75

22 644,84

Okrem úloh vyplývajúcich zo spoločenského poslania úseku energetického hospodárstva,
ktorá spočíva predovšetkým v bezporuchovom zásobovaní mesta teplom a teplou úžitkovou
vodou vykonávali činnosti slúžiace k príprave na ďalšie vykurovacie obdobie zakotvené v pláne
letných opráv a bežnej údržby vykurovacích a pomocných zariadení na rok 2017.
Súčasťou tohto plánu boli :
- zabezpečenie odborných prehliadok reg. staníc plynu, kontroly tesností, odborné prehliadky
elektrických zariadení a komínov, čistenie kotlov po vykonaní odbornej prehliadky, meranie
a nastavenie spaľovacích hodnôt jednotlivých horákov, oprava prípojov, oprava izolácie odvodov
spalín, kontrola a servis objektových meradiel tepla,
- obnova bezprašných náterov kotolní, oprava dymovodov, overenie hospodárnosti dodávky tepla
za odberným miestom a i.
U vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle § 18 ods. 4 pís. a) zákona č. 657/2004 Z.z.
o tepelnej energetike boli zabezpečené obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie meradiel
tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa a na dodržanie vyhlášky
č. 630/2005 Z.z. na určenie spôsobu rozpočítavania nákladov a množstva dodaného tepla.
Z uvedeného hodnotenia činnosti energetického hospodárstva vyplýva, že pracovníci na tomto
úseku vyvinuli maximálne úsilie za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb,
zabezpečenia tepelnej pohody, technického rozvoja na zmiernenie cenového dopadu
regulovaním, meraním a spravodlivým rozúčtovaním vykurovacích nákladov.
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Vývoj výnosov jednotlivých tepelných zariadení
vyjadrené v tis. Eur bez DPH

ZDROJ
TEPLA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kotolňa
K-1
Kotolňa
K-2
Kotolňa
K-4

938,11

783,9

784,35

738,66

827,41

766,53

615,05

639,28

564,81

565,922

489,41

432,7

429,95

403,07

441,65

410,51

338,19

292,16

345,92

289,696

702,27

663,2

650,95

608,18

681,11

655,38

675,04

663,47

523,14

440,507

SPOLU
:

2129,79

1879,7

1865,25

1749,91

1950,17

1832,42

1628,28

1594,91

1433,87

1296,13

Vývoj výroby
teplej úžitkovej vody
Kotolňa K – 1
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GJ/m3

0,3040

0,2897

0,299

0,310

0,339

0,306

0,304

0,300

0,289

0,030

TÚV
dod. m3
TÚV
ohrev
GJ

42000

39083

37888

36860

33694

36419

35655

34157

33521

33273

12766

11322

11328

11444

11420

11128

10832

10255

9693

10901

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GJ/m3

0,3048

0,2873

0,2628

0,3068

0,318

0,298

0,340

0,322

0,325

0,3

TÚV
dod. m3
TÚV
ohrev
GJ

19134

18535

20032

17948

17397

18400

15249

15728

15512

16054

5832

5325

5263

5506

5537

5485

5181

5068

5037

4755

Kotolňa K – 2
Rok
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Kotolňa K – 4
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GJ/m3

0,3253

0,3253

0,3289

0,3509

0,339

0,332

0,308

0,293

0,275

0,3

TÚV dod. m3

29809

31134

30574

29486

29133

28331

27915

27816

27810

27740

TÚVohrevGJ

9697

10126

10054

10347

9872

9412

8592

8137

7639

7644

Výroba teplej úžitkovej vody po rokoch a kotolniach v m3/rok

Tvorba ceny tepelnej energie v MPBH Šamorín, s.r.o.
Skutočnú kalkuláciu ceny tepelnej energie MPBH v roku 2017 riadil v zmysle Vyhlášky Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví k usporiadaniu nákladov na dodávku tepla za rok 2017. 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 2017 vypočítaná
- variabilná zložka podľa skutočných nákladov: 0,0468 €/kWh bez DPH
- fixná zložka ceny tepla podľa skutočných nákladov: 112,0809 €/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
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na určenie ceny tepla. Do dodávky tepla je zahrnutá aj spotreba dodávateľa vo vlastných
prevádzkach (súčasť objednaného množstva, na ktoré je určená cena tepla).

Prehľad variabilnej zložky ceny tepla – skutočnosť.
v tis. Eur rok 2017
Kotolňa K – 1 Veterná 23, Šamorín
Položka
Tis. Eur

Palivo
367,246

Elektrina
20,56

Voda
0,391

Tech. hm.
0

SPOLU
388,197

Voda
0,195

Tech. hm.
0

SPOLU
213,83

Voda
0,227

Tech.hm.
0

SPOLU
333,976

Kotolňa K – 2 Bratislavská 88, Šamorín
Položka
Tis. Eur

Palivo
206,945

Elektrina
6,69

Kotolňa K – 4 Záhradnícka 3. Šamorín
Položka
Tis. Eur

Palivo
313,189

Elektrina
20,56

Prehľad fixnej zložky ceny tepla – skutočnosť 2017

Údaje sú v tis. €
Položka

Poistné

Revíze
+ audit

Znečisť.

Nájom.

Opravy

Ost.nákl.
3.3

Zisk

Spolu

tis. €

0,706

10,807

0,277

137,573

17,403

184,532

67,456

418,754

Prehľad o spotrebe nosičov energie v kotolniach v rokoch
2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013, 2014 a 2017
v tis. m3/ tis. kWh
ZEMNÝ PLYN v tis. m3
Názov
zdroja
Kotolňa K1

2006

2007

2008

2009

1 754,0

1 579,5

1481,0

1337,8

Kotolňa K2

929,6

815,1

802,7

Kotolňa K4

1187,2

1098,5

3 871,0

3 493,2

SPOLU :

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1403,5 1184,6

1127,4

1075,5

868,6

925,6

902,1

859,756

749,2

781,3

671,8

615,5

555,46

437,4

491,4

471,8

461,659

1153,2

1072,0

1129,3

952,2

915,1

882,123

704,4

776,1

738,4

706,653

3437,1

3159,0

3314,2 2808,6

2658,0

2513,1

2010,4

2193,1

2112,3

2027,968
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ELEKTRICKÁ ENERGIA v tis. KWh
Názov
zdroja
Kotolňa
K1
Kotolňa
K2
Kotolňa
K4
SPOLU :

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

216,0

340,6

398,4

210,3

209,18

196,85

160,79

145,84

134,240

140,708

132,90

147,551

86,5

106,5

129,8

61,2

51,25

53,0

45,463

47,266

41,853

45,112

48,667

53,769

163,9

225,8

262,2

173,0

192,99

159,86

158,278

144,498

126,414

134,676

129,344

137,007

466,5

672,9

790,4

444,5

453,42

409,71

364,531

40

337,604

2014

302,507

2015

320,496

2016

310,911

2017

338,337

Znečisťovanie ovzdušia
plynovými kotolňami v roku 2017
KÓD
ZNEČISŤUJÚCEJ
LÁTKY (ZL)
0.0.01
0.0.02
0.0.03
0.0.04
0.0.05

POPIS
Tuhé znečisťujúce látky
Oxidy síry ako SO2
Oxidy dusíka ako NOx
Oxid uhoľnatý CO
Organické látky – celkový organický uhlík – COU

Úlety znečisťujúcich látok v tonách/rok 2017
Zdroj
znečisťovania

0.0.01

0.0.02

0.0.03

0.0.04

0.0.05

POPLATOK
v €

Kotolňa K – 1

0,065341

0,007841

1,274158

0,514564

0,085761

103

Kotolňa K – 2

0,035089

0,004211

0,684232

0,276324

0,046054

55

Kotolňa K – 4

0,053698

0,006444

1,047112

0,422872

0,070479

84

0,745479

0,018495

3,005502

1,21376

0,202294

242

SPOLU

Množstvo úletov a poplatky v € za znečisťovanie ovzdušia za ostatné roky sú takmer rovnaké –
stav sa nezhoršuje.
Navrhované opatrenia v budúcom období:
V roku 2018-2020 vymeniť rozvody tepla na sídlisku Stred II a vykonať hydraulické
vyregulovanie vykurovania na tomto sídlisku, ako aj v bytových domoch. Správca zabezpečuje
prepracovanie
projektovej dokumentácie (PD) na základe tepelno-technických údajov
o obnovených bytových domov, ktoré boli výnimkou jedného objektu na sídlisku Stred II
(Gazdovský rad) zrealizované. Obnova posledného z objektov sa očakáva v roku 2020. Náklady
na rekonštrukciu tepelných rozvodov v okruhu z kotolne K2 v roku 2014 predpokladali cenu vo
výške 397 tis € bez DPH. Po prepracovaní PD z hľadiska nižších dimenzií potrubných rozvodov
je predpoklad nižších nákladov.
Podľa existujúcej projektovej dokumentácie sú tepelné straty najmä v prípade rozvodov TÚV.
Nie je možné dosiahnuť predpísanú spotrebu tepla na 1m3 v hodnote 0,3 GJ/m3 (pri dodržaní
kvality TUV na výtoku). U odberateľa stúpne merná spotreba tepla v okruhu kotolne K4
a v prípade kotolne K2 sú zvýšené straty z dôvodu zabezpečenia teploty TÚV pre konečného
odberateľa.
Ďalej je nutné:
- dokončiť výmenu tepelných rozvodov z kotolne K1
- medzi MŠ Veterná ulica a MsKS s predpokladaným rozpočtovým nákladom 124 592,40€,
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-

a medzi bytovým domom Veterná 16 a budovou Šermiarne s predpokladaným
rozpočtovým nákladom 73 123,00 €.
- výrobu tepla v kotolni K1 je možné optimalizovať premiestnením zariadení z časti TÚV
a úpravou zapojenia technológie ÚK (podľa možnosti získať finančné prostriedky cez výzvy
MH SR, SIEA alebo EÚ),
- optimalizácia merania dodávky tepla do objektov znížením odberu tepla rekonštrukciou
tepelnej izolácie teplovodov v bytoch (šetrenie),
- na základe zákona 476/2008 Z.z. v aktuálnom znení,
o zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu
v bytových domoch,
o vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou
reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči
v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým
pobytom osôb,
o centrálnou prípravou teplej vody správca musí zabezpečiť a udržiavať hydraulicky
vyregulované rozvody teplej vody,
o presadzovať vlastníkom bytov zásady hospodárnej spotreby tepla (izolovanie
prívodu a odvodu tepla a TÚV, vyregulovanie tepelnej sústavy).
Na objednané množstvo tepla v bytových domoch má výrazný vplyv zníženie energetickej
náročnosti po obnove bytových domov.
Počet bytov v správe panelového typu
Počet bytov v správe správcu
z toho obnovené zateplením do 31.12.2017
percentuálne
Obnova na roky 2019 a ďalšie roky

MPBH ŠAMORÍN
1 280
922
72%
358

Správca
Iný správcovia
1569
1155
73,6
414

Energetická úspora bytových domov po obnove je podľa prepočtu projektantov, špecialistov,
priemerne 35% a väčšia.
Z hodnotenia činnosti energetického hospodárstva vyplýva, že pracovníci na tomto úseku
vyvinuli maximálne úsilie za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb, zabezpečenia
tepelnej pohody, dodávky teplej vody a technického rozvoja na zmiernenie cenového dopadu
regulovaním, meraním a oprávneným rozúčtovaním vykurovacích nákladov.

42

5. Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2017:
5.1. Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ)
Bežné UO 2017
Celkový stav majetku mesta (KÚZ):
Z toho krytý vlastným imaním
Záväzky vo výške
Časové rozlíšenie

30.231.671,61 €
18.086.421,50 €
7.537.313,44 €
4.607.936,67 €

Výsledok hospodárenia (KÚZ)
(+ zisk, - strata)
Z toho HV - mesto a mestom riad. RO
Schválené plenárnym zasadnutím MsZ
dňa 6.4.2017 uzn. číslo 22/2017/IV.
HV obchodných spoločností:
MPBH Šamorín s.r.o.
Schválené valným zhromaždením spoločnosti
AREA Šamorín s.r.o.
Schválené valným zhromaždením spoločnosti

Bezprostr.
30.640.098,30 €
17.973.226,07 €
7.760.265,78 €
4.906.606,45 €

bežné účt.obd.
2017
+114.973,43 €

predchádzajúci
rok
-88.575,11 €

+248.933,48 €

-135.929,76 €

-152.306,03€

+11.785,32 €

+18.345,98 €

+35.569,33 €

Zisk konsolidovaného celku v roku 2017 vo výške +114.973,43 € ukazuje výrazné zvýšenie
oproti predchádzajúcemu roku 2016, kde bol dosiahnutá strata vo výške 88.575,11 €. Medziročné
zvýšenie hospodárskeho výsledku za konsolidovaný celok v nominálnej hodnote činí
203.548,54€. Zisk bol dosiahnutý aj napriek výrazne horším výsledkom hospodárenia v dcérskej
spoločnosti MPBH Šamorín s.r.o., kde medziročne zo zisku 11.785,32 € z dôvodu úpravy
a vyčistenia účtovníctva na základe skutočnej inventarizácií vykázala stratu vo výške
152.306,03€. Medziročný pokles výsledku hospodárenia činí 164.091,35 €. Nižší hospodársky
výsledok bol dosiahnutý aj v druhej obchodnej spoločnosti v rámci konsolidovaného celku v
spoločnosti AREA Šamorín s.r.o. Negatívne vplyvy vyrovnal výrazne lepší hospodársky
výsledok mesta a mestom riadených rozpočtových organizácií, ktorý je však veľmi kolísavý.
Hospodársky výsledok za mesto a mestom riadených RO závisí od miery zadlženosti, od výšky
odpisov, od výšky mzdových a prevádzkových nákladov ako aj od výšky vyrúbených daní
a poplatkov za aktuálny rok. Pozitívne vplýval na hospodársky výsledok fakt, že mesto dokázalo
zo skutočne prijatých bežných príjmov financovať všetky bežné výdavky s úsporou vo výške
579.975,04 €. Z týchto finančných prostriedkov bol vykrytý schodok kapitálového rozpočtu, to
znamená že investície boli hradené z bežných príjmov.
5.2 Výsledky riadnej účtovnej závierky za mesto a mestom riadených rozpočtových
organizácií boli schválené bez výhrad na zasadnutí MsZ Šamoríne, dňa 11.04.2018
uznesením číslo 31/2018/IV. Za konsolidovaný celok údaje sú nasledovné:
Bežné UO 2017 Bezprostr. Pred.UO
rozdiel
celkový stav majetku mesta
27.453.866,02 € 27.728.501,91€
-274.635,89 €
z toho krytý vlastným imaním vo výške 17.462.431,58€ 17.213.498,10€
+248.933,48€
záväzky vo výške
5.404.921,23€ 5.633.131,33€
-228.210,10€
časové rozlíšenie
4.586.513,21€ 4.881.872,48€
-295.359,27€
Účtovný hospodársky výsledok sumárne za konsolidovaný celok (zisk) činí:
+114.973,43 €.
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6. Záverečný účet mesta konsolidovaného celku za rok 2017:
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta a mestom založených
rozpočtových
organizácii a tvorba rezervného fondu (bez obchodných spoločností) – rok 2017
Výsledok z rozpočtového hospodárenia (HRV) v príjmovej časti obsahuje daňové a nedaňové
príjmy mesta, dotácie na zabezpečenie činnosti škôl s právnou subjektivitou (prenesenú
kompetenciu), dotáciu na matričný úrad, na stavebný úrad, životného prostredia a finančné
prostriedky na zabezpečenie činnosti školského úradu a zariadenie pre seniorov. Výsledok
z rozpočtového hospodárenia však neobsahuje príjmy mesta z finančných operácií (FO), ktoré
nesmú ovplyvniť výsledok na daný rok. Bežné a kapitálové príjmy (bez FO) v roku 2017 činia
celkom 11.230.799,69 €.
Výdavková časť rozpočtu mesta obsahuje okrem výdavkov Mestského úradu, Mestskej polície,
dobrovoľných hasičov, opatrovateliek, materských škôlok a k nimi patriace jedálne, centrum
voľného času a školy v Mliečne aj výdavky rozpočtových organizácií (RO) mesta s právnou
subjektivitou. Sú to organizácie: ZŠ M. Bela Kláštorná a ZŠ M. Korvína s VJM Rybárska, ZUŠ
Š.N. Šamorínskeho, Zariadenie pre seniorov, MsKS a Knižnica Zs. Zalabaiho). Hospodársky
výsledok z rozpočtového hospodárenia však neobsahuje výdavky mesta z finančných operácií
(FO), ktoré tiež nesmú ovplyvniť výsledok rozpočtového hospodárenia na daný rok. Sú to
výdavky na splátku istiny úveru. Celkové výdavky mesta a mestom riadených RO bez
výdavkov FO činia celkom 11.133.077,37 €.
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia 97.722,30 €.
Príjmy

Výdavky

Rozdiel

10.744.986,32

10.165.011,28

579.975,04

Bežný rozpočet

968.066,09

-482.252,74

Kapitálový rozpočet

11.230.799,67

11.133.077,37

97.722,30

Výsledok rozp.
hospodárenia

334.368,45

218.229,74

116.138,71

Finančné operácie

11.565.168,12

11.351.307,11

213.861,01

Spolu

485.813,35

Rozdiel medzi
11.565.168,12
11.351.307,11
213.861,01 €
príjmami
a
výdavkami
sa rovná:
Stav pokladne MsÚ
3 101,81 €
Stav BÚ mestom riadených RO (školy, DD, MsKS, knižnica)
236,44 €
Stav bežných účtov a pokladne mesta spolu k 31.12.2017:
210 522,76 €
Na základe výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 rezervný fond v zmysle
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 15 ods.4. po
odpočítaní finančných operácií vykazuje hodnotu 97.722,30 €. Rezervný fond minimálne 10%
t.j. 9.772,23 € sa tvorí v roku 2018 na základe uznesenia pléna MsZ v Šamorín.
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6.1 Rozpočet
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol schválený rozpočet mesta na rok 2017.
Zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 9.2.2017 uznesením č. 20/2017/V.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 29.6.2017 uznesením č. 25/2017/VI.
- druhá zmena schválená dňa 16.11.2017 uznesením č. 28/2017/IV.
- schválená rozpočtovým opatrením, príkazom primátora č. 8/2017 dňa 12.12.2017
Rozpočet obce k 31.12.2017
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

10 737 125,80
702 004,16
614 000,00
12 053 129,96

10 771 977,25
485 611,34
414 368,45
12 053 129,96

10 490 415,96
1 311 965,00
250 749,00
12 053 129,96

10 372 416,83
1 073 791,21
225 749,00
12 053 129,96

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

Gabriel Bárdos
primátor mesta
Prílohy:
Tabuľka 1. - Prehľad zmien vybraných ukazovateľov konsolidovanej súvahy 2017-2016
Tabuľka 2. - Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 2017-2016
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2017
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2017
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Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy
k 31.12.2017
Priložené súčasti:
X

Súvaha

Kons S UJ VS Úč 1-01

X

Výkaz ziskov a strát

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01

X

Poznámky - tab.

Poznámky - tabuľková časť

Za obdobie:

Mesiac
od

0

1

3

0

Rok

Mesiac

2

0

1

7

2

3

7

1

do

Rok

2

2

0

1

7

5

IČO

0

0

5

Názov účtovnej jednotky

Š

a

m

o

r

í

n

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

H

l

a

v

n

á

PSČ

9

3

7

Názov obce

3

1

0

1

Š

a

m

o

r

í

n

Telefónne číslo

0

3

1

Faxové číslo

/

5

9

0

0

4

2

3

e

t

a

r

i

a

t

0

3

1

/

n

.

s

k

1

8

9

0

0

4

0

2

0

1

8

Emailová adresa

s

e

k

r

@ s

a

m

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

o

r

i

0

5

0
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Označenie

Súvaha

STRANA AKTÍV

a

b

Číslo
riadku

2017

2016

Netto

Netto

c

1

2

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117

001

30 231 671,61

30 640 098,30

A.

Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025

002

23 794 093,56

24 043 377,88

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)

003

24 312,50

10 649,70

18 312,50

10 649,70

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

A.II.

004

2. Softvér (013) - (073+091AÚ)

005

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

006

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

007

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

008

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

009

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

010

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)

011

6 000,00

012

21 458 282,30

21 721 229,42

013

3 406 862,95

3 392 714,77

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)

014

105 162,35

105 162,35

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

015

4. Stavby (021) - (081+092AÚ)

016

16 927 615,65

17 473 868,49

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)

017

462 704,29

465 160,37

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)

018

23 986,99

35 520,70

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)

019

71 057,49

71 057,49

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

020

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)

021

26 100,61

29 487,71

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)

022

12 958,54

12 358,02

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)

023

418 156,20

129 222,29

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)

024

3 677,23

6 677,23

025

2 311 498,76

2 311 498,76

7 980,00

7 980,00

2 303 518,76

2 303 518,76

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)
A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ)

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r.026 + r.027 + r.029 až 034)
cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) A.III.1. Podielové
(096AÚ)

026

cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062)
2. Podielové
- (096AÚ)
z toho: goodwill

B.
B.I.

028

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)

029

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

030

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

031

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)

032

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)

033

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

034

Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107

035

6 417 121,08

6 432 348,76

Zásoby súčet (r. 037 až 041)

036

35 898,27

40 741,52

037

35 898,27

40 741,52

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191)

B.II.

027

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

038

3. Výrobky (123) - (194)

039

4. Zvieratá (124) - (195)

040

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

041

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)
odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
B.II.1. Zúčtovanie
zriaďovateľa (351)

042
043

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)

044

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

045

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

046

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

047

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

048
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Označenie

Súvaha

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

2017

2016

Netto

Netto

b

c

1

2

a

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

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)
B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)

B.IV.

050

517 862,93

462 912,00

051

471 556,41

462 912,00

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)

052

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

053

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

054

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

055

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

056

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

057

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

058

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

059

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)

060

11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)

061

13 021,00

33 285,52

z toho: odložená daňová pohľadávka

062

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)

063

3 164 976,79

3 274 171,18

064

2 786 325,08

537 961,56

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)

B.V.

049

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)

065

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

066

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)

067

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

068

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

069

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

070

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

071

132 820,57

110 931,54

z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) 9. Pohľadávky
(391AÚ)

072

106 844,74

97 805,99

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)

073

106 161,46

5 410,00

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

074

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ)

075

26 518,53

79 729,66

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

076

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)

077

3 283,45

7 846,82

15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)

078

194,79

288,67

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

079

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

080

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

081

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

082

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)

083

21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)

084

2 828,17

12 006,33

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ)

085

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

086

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

087

Finančné účty súčet (r. 089 až 100)

2 422 190,61

088

2 698 383,09

2 654 524,06

B.V.1. Pokladnica (211)

089

13 352,16

3 391,73

2. Ceniny (213)

090

10 857,80

10 492,40

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)

091

2 670 949,49

2 634 620,02

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

092

2 974,77

5 733,38

5. Výdavkový rozpočtový účet (222)

093

113,83

103,81

6. Príjmový rozpočtový účet (223)

094

135,04

182,72

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

095

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

096
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Označenie
a

Súvaha

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

2017

2016

Netto

Netto

b

c

1

2

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

B.VI.

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

098

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

099

12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)

100

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

102

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

103

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

104

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

105

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

106

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

107

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

108

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

109

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

110

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

111

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

112

Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)
C.1. Náklady budúcich období (381)

D.

101

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

B.VII.

C.

097

113

20 456,97

114

20 456,97

164 371,66
21 497,58

2. Komplexné náklady budúcich období (382)

115

127 342,95

3. Príjmy budúcich období (385)

116

15 531,13

Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)

117
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Súvaha

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

2017

2016

a

b

c

3

4

A.
A.I.

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188

118

30 231 671,61

30 640 098,30

Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129

119

18 086 421,50

17 973 226,07

Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)

120

126

18 086 421,50

17 973 226,07

127

17 971 448,07

18 061 801,18

128

114 973,43

-88 575,11

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

121

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

122

Fondy súčet (r. 124 + r. 125)

123

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421)

124

2. Ostatné fondy (427)
A.III.

125

Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 +
2. Výsledok
r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)

A.IV.

Podiely iných učtovných jednotiek

129

B.

Záväzky súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178)

130

7 537 313,44

7 760 265,78

B.I.

Rezervy súčet (r. 132 až 135)

131

210 193,70

215 066,20

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

132

B.II.

2. Ostatné rezervy (459AÚ)

133

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)

134

73 448,85

198 878,10

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)

135

136 744,85

16 188,10

136

26 209,24

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)
odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
B.II.1. Zúčtovanie
zriaďovateľa (351)

B.III.

137

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)

138

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

139

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

140

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

141

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

142

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

143

2 709,24

144

3 254 770,57

3 424 235,70

145

3 156 879,57

3 307 089,75

Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)

146

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)

147

4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

148

93 879,00

95 577,87

5. Záväzky z nájmu (474AÚ)

149

4 012,00

21 568,08

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)

150

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

151

8. Predané opcie (377AÚ)

152

9. Iné záväzky (379AÚ)

153

z toho: odložený daňový záväzok

B.IV.

23 500,00

154

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

155

Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)

156

3 778 074,44

3 751 410,65

157

2 724 407,52

245 868,44

B.IV.1. Dodávatelia (321)
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)

158

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)

159

32 115,36

2 165 957,36

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)

160

164 619,21

604 820,80

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)

161

5 743,60

5 887,32

6. Záväzky z nájmu (474AÚ)

162

18 524,07

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

163

8. Predané opcie (377AÚ)

164

9. Iné záväzky (379AÚ)

165

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

166

11. Záväzky voči združeniu (368)

167
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Súvaha

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

2017

2016

a

b

c

3

4

B.V.

12. Zamestnanci (331)

168

171 126,37

203 212,48

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)

169

149 396,33

120 246,26

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)

170

198 675,15

188 702,36

15. Daň z príjmov (341)

171

16. Ostatné priame dane (342)

172

38 533,12

33 892,56

17. Daň z pridanej hodnoty (343)

173

10 231,32

7 198,98

18. Ostatné dane a poplatky (345)

174

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)

175

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)

176

5 947,21

21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)

177

152 587,37

934,78

178

268 065,49

369 553,23

179

196 161,96

285 858,60

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)

180

71 903,53

83 694,63

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

181

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)

182

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

183

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

184
4 607 936,67

4 906 606,45

Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)

C.

D.

Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)

185

8 444,43

C.1. Výdavky budúcich období (383)

186

21 423,46

2. Výnosy budúcich období (384)

187

4 586 513,21

Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)

188

6 / 29

4 906 606,45

00305723 Šamorín

Číslo účtu alebo
skupiny

VZaS

Náklady

a

b

Číslo
riadku

2017
Hlavná činnosť

c

1

Podnikateľská
činnosť
2

Spolu
3

2016
4

50

Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)

001

1 002 228,54

1 188 346,56

501

Spotreba materiálu

002

638 432,91

289 672,96

928 105,87

906 185,49

502

Spotreba energie

003

363 058,18

891 237,06

1 254 295,24

1 410 648,69

503

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

004

737,45

7 436,54

8 173,99

9 110,53

Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť

005

504, 507

2 190 575,10

2 325 944,71

51

Služby (r. 007 až r. 010)

006

1 176 976,78

894 145,89

2 071 122,67

2 687 518,32

511

Opravy a udržiavanie

007

37 053,92

36 794,35

73 848,27

359 396,45

512

Cestovné

008

4 744,16

901,94

5 646,10

5 707,10

513

Náklady na reprezentáciu

009

1 520,81

4 996,85

6 517,66

3 185,22

518

Ostatné služby

010

1 133 657,89

851 452,75

1 985 110,64

2 319 229,55

52

Osobné náklady (r. 012 až r. 016)

011

6 212 301,77

1 016 487,12

7 228 788,89

6 601 896,00

521

Mzdové náklady

012

4 530 647,55

725 116,88

5 255 764,43

4 791 206,88

524

Zákonné sociálne poistenie

013

1 520 092,94

239 669,87

1 759 762,81

1 633 576,75

525

Ostatné sociálne poistenie

014

320,00

998,30

1 318,30

1 031,80

527

Zákonné sociálne náklady

015

141 144,54

50 702,07

191 846,61

157 631,49

528

Ostatné sociálne náklady

016

20 096,74

53

Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)

017

4 930,73

531

Daň z motorových vozidiel

018

532

Daň z nehnuteľnosti

019

538

Ostatné dane a poplatky

020

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r.
028)

541

20 096,74

18 449,08

6 012,15

10 942,88

4 656,64

4 163,45

4 163,45

3 510,74

4 930,73

1 848,70

6 779,43

1 145,90

021

753 293,11

28 415,60

781 708,71

261 861,82

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

022

8 095,94

8 095,94

7 736,20

542

Predaný materiál

023

544

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

024

0,03

3 676,50

3 676,53

80,49

545

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

025

61,90

869,39

931,29

1 257,95

546

Odpis pohľadávky

026

1 069,04

1 069,04

3 594,04

548

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

027

745 135,24

22 800,67

767 935,91

249 193,14

549

Manká a škody

028

55

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

029

1 271 179,36

155 484,61

1 426 663,97

1 511 276,27

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

030

1 122 789,62

155 484,61

1 278 274,23

1 350 753,31

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.
032 až r. 035)

031

148 389,74

148 389,74

160 522,96

552

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

032

553

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

033

120 555,20

120 555,20

106 707,38

557

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

034

558

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

035

27 834,54

27 834,54

28 185,33

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

036

554

Tvorba rezerv z finančnej činnosti

037

559

Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti

038

555

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

039

56

Finančné náklady (r. 041 až r. 049)

040

561

Predané cenné papiere a podiely

041

562

Úroky

042

563

Kurzové straty

043

564

Náklady na precenenie cenných papierov

044

566

Náklady na krátkodobý finančný majetok

045

567

Náklady na derivátové operácie

046

25 630,25
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Číslo účtu alebo
skupiny

VZaS

Náklady

a

b

Číslo
riadku
c

568

Ostatné finančné náklady

047

569

Manká a škody na finančnom majetku

048

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

049

57

Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)

050

572

Škody

051

574

Tvorba rezerv

052

578

Ostatné mimoriadne náklady

053

579

Tvorba opravných položiek

054

58

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.
056 až r. 064)

055

581

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

056

582

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy

057

583

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mimo verejnej správy

058

584

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

059

585

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

060

586

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

061

587

Náklady na ostatné transfery

062

588

Náklady z odvodu príjmov

063

589

Náklady z budúceho odvodu príjmov

064

Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021
+ r.029 + r.040 + r.050 + r.055)

065

2017
2016

Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu

1

2

3

4

31 489,91

24 449,76

16 189,65

16 189,65

16 188,10

16 189,65

16 189,65

16 188,10

22 764,51

8 725,40

313 419,18

3 000,00

316 419,18

264 897,98

313 419,18

3 000,00

316 419,18

264 897,98

10 815 558,60

3 302 188,58

14 117 747,18

13 742 878,07
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Číslo účtu alebo
skupiny

VZaS

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

a

b

Hlavná činnosť

c

1

60

Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)

066

601

Tržby za vlastné výrobky

067

602

Tržby z predaja služieb

068

Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

069

61

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

070

611

Zmena stavu nedokončenej výroby

071

612

Zmena stavu polotovarov

072

613

Zmena stavu výrobkov

073

614

Zmena stavu zvierat

074

604, 607

2017

Číslo
riadku

Podnikateľská
činnosť
2

Spolu
3

2016
4

69 624,26

3 262 798,61

3 332 422,87

3 494 938,24

69 624,26

3 262 171,41

3 331 795,67

3 348 120,53

627,20

627,20

142 879,33

6 965 619,59

6 965 619,59

6 477 059,52

3 938,38

62

Aktivácia (r. 076 až r. 079)

075

621

Aktivácia materiálu a tovaru

076

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

077

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

078

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

079

63

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až
r. 083)

080

631

Daňové a colné výnosy štátu

081

632

Daňové výnosy samosprávy

082

1 644 122,68

1 644 122,68

1 596 616,36

633

Výnosy z poplatkov

083

5 321 496,91

5 321 496,91

4 880 443,16

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r.
090)

084

612 255,11

3 437,75

615 692,86

311 261,09

641

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

085

428 387,27

500,00

428 887,27

185 423,02

642

Tržby z predaja materiálu

086

644

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

087

645

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

088

646

Výnosy z odpísaných pohľadávok

089

648

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

090

145 081,92

65

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

091

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)
652
653

2 780,92

14 660,62

38 785,92

24 442,94

145 238,75

86 734,51

127 965,98

127 965,98

120 339,95

092

127 965,98

127 965,98

120 339,95

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

093

106 707,38

106 707,38

98 802,78

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

094

16 188,10

16 188,10

16 263,07

657

Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

095

658

Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

096

5 070,50

5 070,50

5 274,10

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

097

654

Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti

098

659

Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti

099

655

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

100

66

Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)

101

661

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

102

662

Úroky

103

663

Kurzové zisky

104

664

Výnosy z precenenia cenných papierov

105

665

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

106

666

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

107

667

Výnosy z derivátových operácií

108

668

Ostatné finančné výnosy

109

2 780,92
38 785,92
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1 439,86
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Číslo účtu alebo
skupiny

VZaS

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

Číslo
riadku

b

c

a

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

110

67

Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)

111

672

Náhrady škôd

112

674

Zúčtovanie rezerv

113

678

Ostatné mimoriadne výnosy

114

679

Zúčtovanie opravných položiek

115

68

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

116

681

Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

117

682

Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu

118

683

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy

119

684

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
verejnej správy

120

685

Výnosy z bežných transferov od Európskej únie

121

686

Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie

122

687

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy

123

688

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy

124

689

Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

125

69

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

126

691

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

127

692

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

128

693

Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

694

2017
Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu

1

2

3

2016
4

3 321 398,31

3 321 398,31

3 297 577,67

129

3 017 504,53

3 017 504,53

2 978 072,42

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

130

223 989,74

223 989,74

234 536,36

695

Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej
únie

131

2 330,79

2 330,79

25 000,00

696

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
Európskej únie

132

43 923,84

43 923,84

51 923,84

697

Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

133

2 984,26

2 984,26

698

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy

134

30 665,15

30 665,15

8 045,05

699

Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

135

Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r.
091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)

136

11 096 911,83

3 266 715,25

14 363 627,08

13 702 616,33

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)

137

281 353,23

-35 473,33

245 879,90

-40 261,74

29 536,10

29 536,10

41 843,50

101 370,37

101 370,37

6 469,87

-166 379,80

114 973,43

-88 575,11

591

Splatná daň z príjmov

138

595

Dodatočne platená daň z príjmov

139

Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)
z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných
jednotiek

140

281 353,23

141
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Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku
Názov účtovnej
jednotky

IČO

Druh vzťahu

Právna forma

Podiel na
vlastnom imaní
(%)

Podiel na
hlasovacích
právach (%)

Konsolidovaný
podiel (%)

Súčasťou súhrnného celku
odo dňa

do dňa

Sídlo
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

D - Dcérska
účtovná jednotka

321 - Rozpočtová
organizácia Rozpočtová
organizácia

100,000000

100,000000

100,000000

01.01.2008

31.12.2017

Veterná 8

93101

Šamorín

00305723

D - Dcérska
účtovná jednotka

801 - Obec
(obecný úrad),
mesto (mestský
úrad) - Obec
(obecný úrad),
mesto (mestský
úrad)

100,000000

100,000000

100,000000

01.01.2008

31.12.2017

Hlavná 37

93101

Šamorín

Zariadenie pre
seniorov Ambrózia 00655724

D - Dcérska
účtovná jednotka

321 - Rozpočtová
organizácia Rozpočtová
organizácia

100,000000

100,000000

100,000000

01.01.2008

31.12.2017

Kasárenská 1/A

93101

Šamorín

Základná škola
M.Corvína s VJM

36081001

D - Dcérska
účtovná jednotka

321 - Rozpočtová
organizácia Rozpočtová
organizácia

100,000000

100,000000

100,000000

01.01.2008

31.12.2017

Rybárska 2

93101

Šamorín

Základná škola
M.Bela s VJS

36086568

D - Dcérska
účtovná jednotka

321 - Rozpočtová
organizácia Rozpočtová
organizácia

100,000000

100,000000

100,000000

01.01.2008

31.12.2017

Kláštorná 4

93101

Šamorín

D - Dcérska
účtovná jednotka

112 - Spoločnosť s
ručením
obmedzeným 100,000000
Spoločnosť s
ručením
obmedzeným

100,000000

100,000000

01.01.2008

31.12.2017

Bratislavská 88

93101

Šamorín

36261611

D - Dcérska
účtovná jednotka

112 - Spoločnosť s
ručením
obmedzeným 100,000000
Spoločnosť s
ručením
obmedzeným

100,000000

100,000000

01.01.2008

31.12.2017

Veterná 23/D

93101

Šamorín

ZUŠ
Š.N.Šamorínskeho 37847597

D - Dcérska
účtovná jednotka

321 - Rozpočtová
organizácia Rozpočtová
organizácia

100,000000

100,000000

100,000000

01.01.2008

31.12.2017

Parková 4

93101

Šamorín

Mestská knižnica
Zs. Zalabaiho

D - Dcérska
účtovná jednotka

321 - Rozpočtová
organizácia Rozpočtová
organizácia

100,000000

100,000000

100,000000

01.01.2008

31.12.2017

Parková 4

93101

Šamorín

MsKS, Šamorín

Mesto Šamorín

AREA Šamorín
s.r.o.

MPBH Šamorín
s.r.o.

00059323

36228290

37992228
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Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM
Položka majetku
a

Č. r.
b

Aktivované náklady na vývoj

01

Softvér

02

Oceniteľné práva

03

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok

05

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok

06

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

07

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok

08

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet r. 01 až 08)

09

Položka majetku

Č. r.

a

b

Aktivované náklady na vývoj

01

Softvér

02

Oceniteľné práva

03

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok

05

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok

06

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

07

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet r. 01 až 08)

Obstarávacia cena

Oprávky

2016

Prírastky

Úbytky

Presuny

2017

2016

Prírastky

Úbytky

Presuny

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

59 042,32

15 145,72

10 691,44

63 496,60

48 392,62

23 294,30

23 294,30

23 294,30

6 000,00
82 336,62

7 482,92

10 691,44

45 184,10

23 294,30

6 000,00

21 145,72

10 691,44

92 790,90

71 686,92

7 482,92

10 691,44

Opravné položky

68 478,40

Zostatková hodnota

2016

Prírastky

Úbytky

Presuny

2017

2016

2017

11

12

13

14

15

16

17

10 649,70

18 312,50

0,00

0,00

08

0,00

6 000,00

09

10 649,70

24 312,50
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Položka majetku

Č. r.

a

b

Obstarávacia cena

Oprávky

2016

Prírastky

Úbytky

Presuny

1

2

3

4

40 340,53

26 192,35

Pozemky

10

3 392 714,77

Umelecké diela a zbierky

11

105 162,35

Predmety z drahých kovov

12

Stavby

13

33 732 167,19

543 038,09

Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí

14

3 541 828,54

125 236,34

Dopravné prostriedky

15

Pestovateľské celky trv.porast.

16

Základné stádo a ťaž.zvieratá

17

Drobný dlhodobý hm.majetok

18

114 189,52

Ostatný dlhodobý hm.majetok

19

92 255,77

5 712,00

Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku

20

129 222,29

806 315,06

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný majetok

21

6 677,23

Dlhodobý hmotný majetok
spolu (súčet r. 10 až 21)

22

41 351 787,39

2017

2016

Prírastky

Úbytky

Presuny

2017

5

6

7

8

9

10

3 406 862,95
105 162,35

34 275 205,28

16 258 298,70

1 089 290,93

3 661 700,37

3 076 668,17

127 692,42

166 512,24

166 512,24

130 991,54

11 533,71

71 057,49

71 057,49

108 145,47

84 701,81

3 387,10

97 967,77

79 897,75

5 111,48

19 630 557,97

1 237 015,64

Položka majetku
a

5 364,51

6 044,05

1 520 642,02

Č. r.
b

517 381,15

418 156,20

3 000,00

3 677,23

557 982,06

42 314 447,35

17 347 589,63
5 364,51

3 198 996,08
142 525,25

6 044,05

82 044,86
85 009,23

11 408,56

20 856 165,05

Opravné položky

Zostatková hodnota

2016

Prírastky

Úbytky

Presuny

2017

11

12

13

14

15

2016

2017

16

17

Pozemky

10

3 392 714,77

3 406 862,95

Umelecké diela a zbierky

11

105 162,35

105 162,35

Predmety z drahých kovov

12

Stavby

13

17 473 868,49

16 927 615,65

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

14

465 160,37

462 704,29

Dopravné prostriedky

15

35 520,70

23 986,99

Pestovateľské celky trv.porast.

16

71 057,49

71 057,49

Základné stádo a ťaž.zvieratá

17

Drobný dlhodobý hm.majetok

18

29 487,71

26 100,61

Ostatný dlhodobý hm.majetok

19

12 358,02

12 958,54

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

20

129 222,29

418 156,20

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

21

6 677,23

3 677,23

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)

22

21 721 229,42

21 458 282,30
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Položka majetku

Č. r.

a

b

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej účtovnej
jednotke

23

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom

24

Realizovateľné cenné papiere
a podiely

25

Dlhové cenné papiere držané
do splatnosti

26

Pôžičky účtovnej jednotke v
konsolidovanom celku

27

Ostatné pôžičky

28

Ostatný dlhodobý finančný
majetok

29

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku

30

Dlhodobý finančný majetok
spolu (súčet r. 22 až 30)
Neobežný majetok spolu ( r.
09 + r. 22 + r. 31)

Obstarávacia cena

Oprávky

2016

Prírastky

Úbytky

Presuny

2017

2016

Prírastky

Úbytky

Presuny

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 980,00

7 980,00

2 303 518,76

2 303 518,76

31

2 311 498,76

2 311 498,76

32

43 745 622,77

1 541 787,74

Položka majetku

Č. r.

a

b

568 673,50

44 718 737,01

19 702 244,89

1 244 498,56

22 100,00

20 924 643,45

Opravné položky

Zostatková hodnota

2016

Prírastky

Úbytky

Presuny

2017

2016

2017

11

12

13

14

15

16

17

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

23

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným
vplyvom

24

Realizovateľné cenné papiere a podiely

25

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

26

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

27

Ostatné pôžičky

28

Ostatný dlhodobý finančný majetok

29

Obstaranie dlhodobého finančného majetku

30

Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)

31

2 311 498,76

2 311 498,76

Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)

32

24 043 377,88

23 794 093,56
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Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP
Druh cenného papiera

Názov účtovnej jednotky

Právna forma

Hodnota podielu 2017

Hodnota podielu 2016

a

1

2

3

4

P - Podielové listy
Spolu

Prima banka Slovensko
x

121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť

7 980,00

7 980,00

x

7 980,00

7 980,00
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Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam
Číslo účtu

Názov účtu

Zostatok opravnej položky
2016

Tvorba

Zníženie

Zrušenie

Zostatok opravnej položky
2017

a

b

1

2

3

4

5

318

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom

69 453,58

12 893,58

3 225,47

79 121,69

319

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov

63 772,84

14 940,96

1 845,03

76 868,77

Spolu

x

133 226,42

27 834,54

5 070,50

155 990,46
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Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období
Náklady budúcich období

Zostatok 2017

Zostatok 2016

Nájomné
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru
Predplatné
Predplatné poistné

9 648,10

11 447,52

10 808,87

10 050,06

20 456,97

21 497,58

Ostatné
Spolu

17 / 29

00305723 Šamorín

Pozn Tab

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období
Príjmy budúcich období

Zostatok 2017

Zostatok 2016

Nájomné
Poistné plnenie
Ostatné

15 531,13

Spolu

0,00
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Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie
Názov položky

Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a
záväzkov

Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín

Zákonný rezervný fond

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov

Výsledok hospodárenia

Podiely iných účtovných
jednotiek

a

1

2

3

4

5

6

7

Zostatok 2016

18 061 801,18

Prírastky

-88 575,11
203 548,54

Úbytky

90 353,11

Presun
Zostatok 2017

17 971 448,07
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Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné
Položka rezerv

Číslo
riadku

Zostatok 2016

Presun

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Zostatok 2017

a

b

1

2

3

4

5

6

Rezervy zákonné dlhodobé
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení

01

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov

02

Iné

03

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r.
03)

04

Rezervy zákonné krátkodobé
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení

05

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov

06

Iné

07

198 878,10

125 429,25

73 448,85

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r.
07)

08

198 878,10

125 429,25

73 448,85
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Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné
Položka rezerv

Číslo
riadku

Zostatok 2016

Presun

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Zostatok 2017

a

b

1

2

3

4

5

6

Rezervy ostatné dlhodobé
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení

01

Zamestnanecké požitky

02

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov

03

Prebiehajúce a hroziace súdne spory

04

Iné

05

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)

06

Rezervy ostatné krátkodobé
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení

07

Zamestnanecké požitky

08

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov

09

Nevyfakturované dodávky a služby

10

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej
závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného
účtovného obdobia

11

Prebiehajúce a hroziace súdne spory

12

Iné

13

16 188,10

120 556,75

136 744,85

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)

14

16 188,10

120 556,75

136 744,85
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Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky podľa doby splatnosti

Číslo
riadku

Zostatok 2017

Zostatok 2016

a

b

1

2

Záväzky v lehote splatnosti
v tom:

01

7 025 839,86

7 167 440,21

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

02

3 961 003,52

3 742 606,50

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

03

786 901,45

476 056,62

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

04

2 277 934,89

2 948 777,09

Záväzky po lehote splatnosti

05

7 005,15

8 206,14

Spolu (r. 01 + r. 05)

06

7 032 845,01

7 175 646,35
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Tabuľka č. 16 - Bankové úvery
Charakter
bankového úveru

Poskytovateľ
bankového úveru

a

Mena

b

Úroková sadzba v
%

1

2

Dátum splatnosti
3

Krátkodobá časť

Dlhodobá časť

Zostatok 2017

Zostatok 2016

Zostatok 2017

Zostatok 2016

4

5

6

7

I - Investičný

OTP

EUR

1,5

06.06.2036

2 204,76

2 204,76

36 389,20

38 593,96

I - Investičný

OTP

EUR

1,5

25.12.2037

7 451,88

7 451,88

125 443,19

I - Investičný

VUB

EUR

2,4

20.12.2017

0,00

0,00

0,00

I - Investičný

SZRB

EUR

1,79

21.07.2019

29 472,00

29 472,00

I - Investičný

SZRB

EUR

1,79

21.07.2019

29 472,00

27 016,00

I - Investičný

SLSP

Spolu

EUR
x

2,67
x

x

30.05.2018

3 302,89

17 549,99

x

71 903,53

83 694,63
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Výška istiny 2017

Nákladový úrok za
rok 2017

8

9
2 204,76

257,60

132 895,07

7 451,88

1 568,99

18 640,00

18 640,00

1 155,66

17 200,00

46 672,00

29 472,00

1 867,61

17 129,57

49 057,57

29 472,00

1 651,10

14 256,00

1 172,74

196 161,96

285 858,60

101 496,64

7 673,70

00305723 Šamorín

Pozn Tab

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období
Výdavky budúcich období

číslo riadku

Zostatok 2017

Zostatok 2016

a

b

1

2

Nájomné

01

Ostatné

02

21 423,46

Spolu

03

21 423,46
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0,00

00305723 Šamorín

Pozn Tab

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

číslo
riadku

Zostatok 2017

Zostatok 2016

a

b

1

2

Nájomné

01

Predplatné

02

Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO

03

Zaplatené paušály

04

Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami

05

Transfery

06

Ostatné

07

4 586 513,21

4 906 606,45

Spolu

08

4 586 513,21

4 906 606,45
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00305723 Šamorín

Pozn Tab

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby
Náklady na služby

číslo
riadku

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

Spolu 2017

Spolu 2016

a

b

1

2

3

4

Nákup licencií a licenčné poplatky

01

Doprava, preprava

02

75 032,37

Prenájom (lízing)
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti
Nájomné - dopravné prostriedky

05

14 376,70

Nájomné - iné

06

9 650,00

Právne, ekonomické a iné poradenstvo

07

17 650,40

Poradenstvo - hardware, software

08

24 607,10

Propagácia, reklama, inzercia

09

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia

10

Administratívne a režijné náklady

11

Strážna služba

12 228,60

14 760,31

26 988,91

15 270,60

03

4 230,00

4 230,00

04

7 625,60

7 625,60

4 320,00

17 664,54

32 041,24

14 376,70

9 650,00

7 950,00

14 428,00

32 078,40

1 750,00

19 450,00

44 057,10

4 500,00

4 320,00

786,60

5 106,60

12

11 007,60

4 650,00

15 657,60

56 654,64

Telekomunikačné služby

13

28 809,60

7 710,01

36 519,61

23 635,17

Štúdie, expertízy, posudky

14

16 570,57

7 950,17

24 520,74

Konkurzy a súťaže

15

1 250,00

3 000,00

4 250,00

Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne

16

413,00

Ostatné poštové služby

17

4 100,00

4 000,00

8 100,00

Náklady na overenie účtovnej závierky

18

3 800,00

4 400,00

8 200,00

Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

19

Náklady na súvisiace audítorské služby

20

Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

21

Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

22

Iné služby

23

984 874,32

740 797,52

1 725 671,84

2 100 730,83

Spolu

24

1 133 657,89

851 452,75

1 985 110,64

2 319 229,55

3 670,50
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3 238,74

413,00
8 100,00

00305723 Šamorín

Pozn Tab

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

číslo
riadku

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

Spolu 2017

Spolu 2016

a

b

1

2

3

4

Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody

01

Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom

02

Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom

03

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

04

Členské príspevky

05

Iné

06

Spolu

07
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18 400,00

18 400,00

18 190,00

745 135,24

4 400,67

749 535,91

231 003,14

745 135,24

22 800,67

767 935,91

249 193,14

00305723 Šamorín

Pozn Tab

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady
Ostatné finančné náklady

číslo
riadku

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

Spolu 2017

Spolu 2016

a

b

1

2

3

4

Poistenie nehnuteľností

01

6 729,60

2 279,10

9 008,70

4 691,04

Poistenie dopravných prostriedkov

02

1 245,00

1 001,00

2 246,00

2 213,00

Ostatné poistenie

03

Bankové poplatky

04

1 468,00

3 751,55

5 219,55

2 141,28

Ostatné finančné náklady

05

13 321,91

1 693,75

15 015,66

15 404,44

Spolu

06

22 764,51

8 725,40

31 489,91

24 449,76
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Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

číslo
riadku

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

Spolu 2017

Spolu 2016

a

b

1

2

3

4

Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia

01

Výnosy z prenájmu

02

Poistné plnenia

03

Inventúrne prebytky

04

Náhrada za škodu

05

Ostatné

06

145 081,92

156,83

145 238,75

86 734,51

Spolu

07

145 081,92

156,83

145 238,75

86 734,51
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Prehľad zmeny stavu vybraných Aktív a Pasív za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017
Tabuľka č. 1

Číslo
riadku
v
súvahe

2

Názov AKTÍV

Neobežný majetok

A.

Pomer k
celku

78,71%

Dlhodobý nehmotný maj.

3 A.I.

12 A.II. Dlhodob. Hmotný majetok

25 A.III. Finančný majetok

35

B.

Obežný majetok

B.I.

Zásoby

B.II.

Zúčt.vzťahy sub. Verej.spr.

Stav k 31.12.

2017

2016

Bežné účt. Obd.

Predcháádzajúce účt.
Obd.

21,23%

Rozdiel
(predchádz.obd.bežné účt. obd.)
„ + - „

Číslo
riadku v
súvahe

Názov PASÍV

2017

2016

Bežné účt. Obd.

Predcháádzajúce účt.
Obd.

13 662,80 €

120

Oceň.rozdiely

0,00 €

21 458 282,30 €

21 721 229,42 €

-262 947,12 €

123

Fondy

0,00 €

126

Výsledok
z toho:
hospodárenia
nevysp.výsl.hosp.min.
r.
VH min. rokov

6 417 121,08 €

6 432 348,76 €

35 898,27 €

40 741,52 €

-15 227,68 € 130

Záväzky celkom

24,93%

17 973 226,07 €

„ + - „

10 649,70 €

59,83%

18 086 421,50 €

Rozdiel
(predchádz.obd.bežné účt. obd.)

24 312,50 €

0,00 €

Vlastné imanie

Pomer k
celku

Stav k 31.12.

24 043 377,88 €

2 311 498,76 €

-249 284,32 € 119

Stav k 31.12.

23 794 093,56 €

2 311 498,76 €

B.III. Dlhodobé pohľadávky

113

Stav k 31.12.

113 195,43 €

18 086 421,50 €

17 973 226,07 €

113 195,43 €

17 971 448,07 €

18 061 801,18 €

-90 353,11 €

114 973,43 €

-88 575,11 €

203 548,54 €

7 537 313,44 €

7 760 265,78 €

-222 952,34 €

210 193,70 €

215 066,20 €

-4 872,50 €

-4 843,25 €

131

Rezervy

0,00 €

136

Zúčt.medzi su.VS

26 209,24 €

26 209,24 €

517 862,93 €

462 912,00 €

54 950,93 €

144

Dlhodobé záväzky

3 254 770,57 €

3 424 235,70 €

-169 465,13 €

B.IV. Krátkodobé pohľadávky

3 164 976,79 €

3 274 171,18 €

-109 194,39 €

156

Krátkodobé záväzky

3 778 074,44 €

3 751 410,65 €

26 663,79 €

B.V. Finačné účty

2 698 383,09 €

2 654 524,06 €

43 859,03 €

178

Bankové úvery

268 065,49 €

369 553,23 €

-101 487,74 €

B.VI. Posk. Fin. výp. - dlhod.

0,00 €

0,00 €

B.VII
Poskytnuté krátkod. výp.
.

0,00 €

0,00 €

C

Časové rozlíšenie

Spolu AKTÍVA

0,07%

100%

20 456,97 €

164 371,66 €

30 231 671,61 €

30 640 098,30 €

-143 914,69 € 185

-408 426,69 €

Časové rozlíšenie

Spolu PASÍVA

15,24%

4 607 936,67 €

4 906 606,45 €

-298 669,78 €

100%

30 231 671,61 €

30 640 098,30 €

-408 426,69 €

Zloženie nákladov konsolidovaného celku za r. 2013
0%
10% 1% 2%
6%

15%

0%

15%
51%

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

Materiál
Služby
Osobné N
Dane a popl.
Ost.prev.N
Odpisy, rezervy a opr. Pol.
Finančné N
Mimoriadne N
Transfery

3

4

5

6

7

8

9

Tabuľka č. 2

Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok Mesta Šamorín (rok 2017 a 2016)

údaje v eurách

Konsolidované za Bežné účtovné obdobie - r. 2017

Číslo účtu
alebo
skupiny

Text

a

b

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

Spolu

c

d

e

Rozdiel nákladov a výnosov (2017 - 2016)

Konsolidované za predchádzajúce účtovné obdobie r. 2016

Podiel
k celku v %
f

Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu

g

h

i

Podiel
k celku v %
j

P
o
k

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

Spolu

HČ 2016-2015

PČ 2016-2015

2016 - 2015

c

50

Spotrebované nákupy

1 002 228,54

1 188 346,56

2 190 575,10

15,52%

1 079 278,84

1 246 665,87

2 325 944,71

16,92%

-77 050,30

-58 319,31

-135 369,61

51

Služby

1 176 976,78

894 145,89

2 071 122,67

14,67%

1 817 584,22

869 934,10

2 687 518,32

19,56%

-640 607,44

24 211,79

-616 395,65

52

Osobné náklady

6 212 301,77

1 016 487,12

7 228 788,89

51,20%

5 650 861,07

951 034,93

6 601 896,00

48,04%

561 440,70

65 452,19

626 892,89

53

Dane a poplatky

4 930,73

6 012,15

10 942,88

0,08%

1 092,24

3 564,40

4 656,64

0,03%

3 838,49

2 447,75

6 286,24

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

55

Odpisy, rezervy a opravné položky

56

753 293,11

28 415,60

781 708,71

5,54%

220 137,23

41 724,59

261 861,82

1,91%

533 155,88

-13 308,99

519 846,89

1 271 179,36

155 484,61

1 426 663,97

10,11%

1 352 888,60

158 387,67

1 511 276,27

11,00%

-81 709,24

-2 903,06

-84 612,30

Finančné náklady

65 039,48

10 296,65

75 336,13

0,53%

64 250,48

4 387,75

68 638,23

0,50%

789,00

5 908,90

6 697,90

57

Mimoriadné náklady

16 189,65

16 189,65

0,11%

16 188,10

16 188,10

0,12%

1,55

0,00

1,55

58

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov

264 897,98

1,93%

48 521,20

3 000,00

51 521,20

Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet

313 419,18

3 000,00

316 419,18

2,24%

264 897,98

10 815 558,60

3 302 188,58

14 117 747,18

100,00%

10 467 178,76

3 275 699,31

13 742 878,07

100,00%

348 379,84

26 489,27

374 869,11

69 624,26

3 262 798,61

3 332 422,87

23,20%

738 139,06

2 756 799,18

3 494 938,24

25,51%

-668 514,80

505 999,43

-162 515,37

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

61

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

62

Aktivácia

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

63

Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov

6 965 619,59

48,49%

6 477 059,52

6 477 059,52

47,27%

488 560,07

0,00

488 560,07

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

612 255,11

615 692,86

4,29%

271 091,97

311 261,09

2,27%

341 163,14

-36 731,37

304 431,77

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek

127 965,98

127 965,98

0,89%

120 339,95

120 339,95

0,88%

7 626,03

0,00

7 626,03

66

Finančné výnosy

527,47

0,00%

223,06

1 439,86

0,01%

-174,48

-737,91

-912,39

67

Mimoriadne výnosy

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

68

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v PO

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

69

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

3 321 398,31

23,12%

3 297 577,67

3 297 577,67

24,07%

23 820,64

0,00

23 820,64

Účtová trieda 6 celkom

Výsledok hospodárenia pred zdanením
591
595

6 965 619,59

48,58

478,89

3 321 398,31

40 169,12

1 216,80

11 096 911,83

3 266 715,25

14 363 627,08

100,00%

10 904 431,23

2 798 185,10

13 702 616,33

100,00%

192 480,60

468 530,15

661 010,75

281 353,23

-35 473,33

245 879,90

1,71%

437 252,47

-477 514,21

-40 261,74

-0,29%

-155 899,24

442 040,88

286 141,64

29 536,10
101 370,37

29 536,10
101 370,37

2,91

41 840,59
6 469,87

41 843,50
6 469,87

-2,91
0,00

-12 304,49
94 900,50

-12 307,40
94 900,50

-166 379,80

114 973,43

437 249,56

-525 824,67

-88 575,11

-155 896,33

359 444,87

203 548,54

Splatná daň z príjmov
Dodatočne platená daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

3 437,75

281 353,23

0,80%

-0,65%

Analýza údajov
konsolidovanej Súvahy Mesta Šamorín k 31.12.2017
Tabuľka č. 1 Prehľad zmien stavu vybraných Aktív a Pasív za obdobie od 1.1.2017 do
31.12.2017 nastali iba nevýznamné zmeny. Aktíva, ktoré sa znížili medziročne o 31.214,68€.
Najvýraznejšia zmena nastala v neobežnom majetku u Dlhodobom hmotnom majetku, kde sa
oproti minulému roku znížil stav o 249.284,32 €. Dôvodom tejto zmeny boli odpisy, ktoré
prevyšovali zaradenie investičných akcií do evidencie majetku a tak celkovo vykazujeme
nižšiu hodnotu zostatkových cien. Na strane aktív teda zaznamenávame mierne zníženie, ale
tiež na strane pasív môžeme konštatovať zníženie záväzkov tak z dlhodobých záväzkov voči
ŠFRB, ako aj zníženie bankových úverov. Obežný majetok vykazuje iba nevýrazné
medziročné zníženie z 6.432.348,76 € na 6.417.121,08 € t.j. 15.227,68 €, kde sa znížili zásoby
a krátkodobé pohľadávky. Mierne sa zvýšili dlhodobé pohľadávky a finančné účty. Výška
finančných prostriedkov konsolidovaného celku vykazujeme v celkovej výške 2.698.383,09 €.
Výrazné zmeny finančných prostriedkov nezaznamenávame ani pri jednotlivých druhov
finančných účtov.
Prepočítaním pomerov jednotlivých častí aktív Súvahy k celkovému stavu aktív
vyplýva, že najväčší podiel na aktívach predstavuje neobežný majetok, a to 78,71% (2016
78,47%) z celkových aktív. Obežný majetok v nominálnej hodnote vykazuje výšku
6.417.121,08 €. Pomer k celkovým aktívam obežný majetok predstavuje 21,23% (2016 20,99
%). Medziročné mierne zníženie bolo spôsobené z dôvodu zníženia krátkodobých
pohľadávok o 109.194,39 € aj keď finančné prostriedky sa medziročne v konsolidačnom
celku mierne zvýšili o 43.859,03 €. Tretia časť – časové rozlíšenie na strane aktív zaberie
nepatrných 0,07% (2016 0,54%).
Na strane pasív výrazná zmena nenastala. Vo vlastnom imaní, presnejšie vo výsledku
hospodárenia sa odzrkadľuje zmena HV z minulého roka strata -88.575,11€ sa zmenila na
zisk vo výške 114.973,43 €. Dôvodom zmeny sú iba zúčtované výsledky hospodárenia za
predchádzajúce obdobie.
Na strane pasív zloženie jednotlivých častí pasív pomere k celkovým pasívam je
nasledovný: Celkový stav majetku je krytý vlastným imaním vo výške 18.086.421,50 € (v
r.2016 činí 17.973.226,07 €). Pomer k celkovým pasívam činí 59,83% (v r. 2016 58,66%).
Medziročne v konsolidovanom celku došlo k zvýšeniu vlastného imania celkovo o 113.195,43
€ oproti stavu k 31.12.2016 (pomerovo medziročné zvýšenie k celkovým pasívam o 1,17%).
Na strane Pasív sa znížil krytie majetku z cudzích zdrojov o 222.952,34 (v r. 2016
7.760.265,78€. Pomer cudzích zdrojov sa oproti minulému roku k celkovým pasívam zmenil
iba nepatrne, vykazuje 24,93% (2016 25,33%). V tretej časti v pasívach výrazne znížili
časové rozlíšenia, celkove o 298.669,78€. Hlavným dôvodom tohto zníženia sú odpisy
z cudzích zdrojov a fakt, že v aktuálnom roku neboli zaradené žiadne investície obstarané
z dotácií a z cudzích zdrojov.
Celková výška eliminácie tak na strane Aktív ako aj na strane Pasív predstavuje
hodnotu 2.181.458,56 (v roku 2016 výška eliminácií činila 2.282.147,56€). Hlavným
dôvodom týchto zásahov boli vzťahy medzi materskou účtovnou jednotkou a mestom
založených obchodných spoločností, a to pohľadávky mesta (dlhodobého finančný majetok)
voči s.r.o. z titulu kapitálových vkladov a odberateľsko-dodávateľských vzťahov medzi
materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi organizáciami a medzi dcérskymi organizáciami
navzájom.
Celkový stav konsolidovanej Súvahy na strane Aktív aj Pasív medziročne vykazuje
zníženie o 408.426,69 €. Konsolidovaná súvaha tak dosiahla celkovú hodnotu 30.231.671,61€
(v roku 2016 výška konsolidovanej súvahy predstavoval 30.640.098,30€).
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Tabuľka č. 2 Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok ukazuje
určité rozdiely v absolútnych hodnotách porovnaním údajov roku 2017 oproti roku 2016.
Zmeny nastali aj na strane nákladoch ako aj v konsolidovaných výnosoch. Medziročné
konsolidované náklady sa zvýšili o
374.869,11 €. Výnosy sa zvýšili medziročne
o 661.010,75€. Celkový konsolidovaný výsledok hospodárenia sa zmenil zo straty 88.575,11€ na zisk vo výške +114.973,43€. Dôvodom tejto zmeny sú viaceré faktory ako:
prebytok bežného rozpočtu, zvýšenie daňových výnosov a ostatných prevádzkových výnosov
v konsolidovanom celku. Najväčšie zvýšenie v porovnávacej tabuľke konsolidovaných
nákladov a výnosov za roky 2017 a 2016 je v riadku 52 – Osobné náklady, kde medziročne sa
zvýšili náklady o 626.892,89 € celkovo o 9,5% a v riadku 54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť, medziročné zvýšenie predstavuje čiastku 519.846,89 €. Zníženie
zaznamenávame v riadku 51 – Služby, medziročný pokles nákladov za konsolidovaný celok
činí 616.395,65€. Dôvodom tejto výraznej zmeny je hlavne jediný účtovný prípad a to
posledná splátka koncesnej zmluvy vo výške 497.433,60 € na základe odporúčania audítora
v roku 2017 bol zaúčtovaný na účet 548. V roku 2016 táto čiastka bola zaúčtovaná na účte
518. Celkové konsolidované náklady sú o 374.869,11 € vyššie, ako v roku 2016.
Ďalším významným prvkom výnosov sú daňové výnosy. V absolútnej hodnote za rok
2017 sú vykázané vo výške 6.965.619,59 € (r.2016 6.477.059,52 €), v pomere k celkovým
výnosom činia 48,48%. Sú to výnosy výlučne materskej účtovnej jednotky – Mesta Šamorín
za vyrubené dane a poplatky za rok 2017 (bez ohľadu na výšku ich úhrad). Hodnota daňových
výnosov a výnosov z poplatkov medziročne vzrástol o 488.560,07 (zvýšenie za
predchádzajúce obdobie 2016 – 2015 bolo 953.072,43€). Dôvodom tohto zvýšenia bolo
zvýšenie výrubu dane z nehnuteľnosti za rok 2017 (X-bionic sphere – skolaudované stavby),
ďalej zvýšenie podielových daní fyzických osôb od finančného riaditeľstva celkom
o 418.853,96€ (2017 4.779.475,-€ a 2016 4.360.621,04€). Medziročná percentuálna zmena
daňových výnosov a poplatkov v pomere k celkovým výnosom sa medziročne zvýšil
z 47,27% na 48,49% to znamená, že v konsolidovanom celku takmer polovica výnosov je
z výberu daní a poplatkov. Celkové konsolidované výnosy sú vyššie o 661.010,75€ oproti
r.2016.
Najväčší podiel v nákladoch k pomere celkovým nákladom činia osobné náklady a to
51,20% (v roku 2016 48,04%), ktoré obsahujú všetky náklady súvisiace so mzdami: hrubá
mzda, odvody do zdravotnej aj sociálnej poisťovne. Výška týchto nákladov za rok 2017
v konsolidovanom celku činí 7.228.788,89€ (r.2016 to je 6.601.896,-€). V absolútnej hodnote
je to o 626.892,89€ viac ako v roku 2016, pomerovo k celkovým nákladom je to o 3,16% viac
ako v roku 2016. Pomer k celkovým nákladom sa zmení práve po konsolidačných operáciách,
a to po eliminácii nákladov (služby) zo strany materskej účtovnej jednotky voči obchodným
spoločnostiam za činnosť (výnosy u obchodných spoločností) za vykonané práce. Taktiež sú
eliminované výnosy u obchodných spoločností, ktoré fakturovali dcérskym firmám
v konsolidovanom celku a tým eliminované náklady na opravu a údržbu, na dodávku tepla
alebo služieb. Po eliminácii týchto vzťahov v rámci konsolidovaného celku však zostávajú
osobné náklady nedotknuté aj na strane materskej účtovnej jednotky – Mesta Šamorín, ako aj
na strane dcérskych spoločností.
Pri konsolidačných operáciách vo výkaze ziskov a strát môžeme konštatovať, že zisky
obchodných spoločností sa menia na stratu z dôvodu eliminácie vykonaných prác prospech
mesta a mestom zriadených rozpočtových organizácii. Výška týchto zásahov v roku 2017 činí
2.792.793,22 €.
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