
Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2005 
 
 

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnení záverečný účet mesta obsahuje údaje o 
plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o 
hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých zárukách, údaje o 
nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, ako aj údaje o výške a použití prostriedkov peňažných 
fondov a správu o inventarizácii majetku mesta. 
 
 
Podstatné zmeny v hospodárení oproti roku 2004 
 

 
1. V súlade s programovým vyhlásením vlády ministerstvo financií pripravilo nový systém 

financovania obcí. Podstatou tohto procesu je prechod od poskytovania dotácií územnej 
samospráve zo štátneho rozpočtu, na financovanie kompetencií prostredníctvom daňových 
príjmov. Predmetom decentralizácie sú zatiaľ iba originálne kompetencie samospráv. 
Kompetencie, ktoré obce vykonávajú v režime preneseného výkonu štátnej správy, budú naďalej 
financované dotáciami zo štátneho rozpočtu. Na základe uvedených skutočností bol v roku 2005 
zmenený systém poskytovania prostriedkov cez daňový úrad, t. j. mesto už nedostávalo 
percentuálny podiel z cestnej dane a dane z príjmov právnických osôb, ale len podiel na dani z 
príjmov fyzických osôb, ktorý však bol podstatne zvýšený, nakoľko tieto financie mali vystačiť 
aj na financovanie činnosti materských škôl, školských jedální a školských klubov, základnej 
umeleckej školy, administratívy v oblasti školstva, opatrovateľstva a pod. 

 
 

2. Uznesením č. 320/2004-MZ zo dňa 16. 11. 2004 bolo odsúhlasené zrušenie príspevkovej 
organizácie mesta: Technické služby mesta Hurbanovo ku dňu 31. 12. 2004. Majetok tejto 
organizácie bol začlenený do účtovnej evidencii mestského úradu a všetky nevyhnutné činnosti, 
ktoré doteraz vykonávali technické služby sú vykonávané v pôsobnosti mestského úradu, vrátane 
podnikateľskej činnosti. Vzhľadom k tomu, že pri takto rozšírenom podnikaní bol v marci 2005 
prekročený obrat v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, s termínom 
od 1. 5. 2005 je mesto platcom DPH v oblasti podnikateľskej činnosti. 

 
 
 
Plnenie rozpočtu mesta za rok 2005 
 
        (údaje v tis. Sk) 

Ukazovateľ Rozpočet 2005 Skutočnosť 2005 
bežné príjmy 

kapitálové príjmy 
finančné operácie 

s p o l u 

96 455  
27 473  
24 572  
148 500  

97 875    
25 311 
24 572 

147 758 
bežné výdavky 

kapitálové výdavky 
finančné operácie 

prevody do RO mesta 
s p o l u 

53 789 
53 975 
3 726 

37 010 
148 500 

55 139 
52 318 
3 716 

37 394 
148 567 

Výsledok hospod. 0 - 809  

 
 



A/ OBLASŤ PRÍJMOV   
 
I. Bežné príjmy 
 V roku 2005 mesto dostalo vo forme podielu na daniach z príjmov fyzických osôb celkom 40.848 
tis. Sk.  Príjem  z  dane  z   nehnuteľností   bol   rozpočtovaný  vo  výške 8 700 tis. Sk.  a k 31. 12. 2005 bola 
uhradená daň z nehnuteľností v celkovej sume 9 076 tis. Sk, to znamená, že rozpočet je plnený v tejto oblasti 
na 104,3 %.  
 Z ostatných daní ( za psa, za užívanie verejného priestranstva, za zábavné hracie prístroje, predajné 
automaty a pod.) sa dosiahol celkový príjem vo výške 355 tis. Sk a rozpočtované boli vo výške 336 tis. Sk.  

Nedoplatky na daňových príjmoch mesta spolu činia 2 727 tis. Sk, z toho 1 977 tis. Sk činia 
nedoplatky voči subjektom v konkurze, ktoré boli uplatnené u jednotlivých správcov konkurznej podstaty. 

Ďalším zdrojom príjmov je poplatok za odpad, ktorý bol vyrubený pre fyzické a právnické osoby 
platobným výmerom, resp. príkazom na úhradu poplatku pre tých, ktorý sa zapojili do množstvového zberu 
odpadu a jeho separácie. Celkový príjem vrátane príjmu z predaja vyseparovaných zložiek odpadu činil 3 
154 tis. Sk. Uvedená finančná čiastka však obsahuje aj príjem vo výške 232 tis. Sk, ktorý sa týka už roka 
2006, nakoľko v decembri 2005 boli doručené obyvateľom  príkazy na úhradu poplatku na rok 2006 a tieto 
poplatky bolo možné zaplatiť už v r. 2005. 
 Príjem zo správnych poplatkov predstavoval 2 899 tis. Sk. Hlavným zdrojom týchto poplatkov sú 
správne poplatky za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov. Mimo uvedených príjmových položiek 
zdrojom príjmov boli: nájomné a s tým súvisiace príjmy, poplatky za KTV, úroky, pokuty, výťažok z lotérií, 
z predaja odpadových nádob, príjmy za opatrovateľskú službu a pod.  

Okrem vlastných príjmov mesto hospodárilo aj s finančnými prostriedkami zo ŠR a z iných zdrojov. 
Jedná sa predovšetkým o decentralizačné dotácie, ako aj dotácie a príspevky z iných zdrojov: 
 
1. decentralizačné dotácie: 

• Matrika        470 tis. Sk, 
• školstvo (na neinv. aj inv. výdavky)     20 201 tis. Sk, 
• spoločný školský úrad       560 tis. Sk, 
• sociálne služby (DPD a DD Hurbanovo)    5 351 tis. Sk, 
• spoločný stavebný úrad       453 tis. Sk, 
• na školské stravovanie       309 tis. Sk, 
• na dopravu do školy       157 tis. Sk, 
• na školské potreby       89 tis. Sk, 
• na štipendium        48 tis. Sk, 

 
2. ďalšie dotácie, úvery,  príspevky a platby:  

• Recyklačný fond – dotácia za separovaný zber odpadu   427 tis. Sk, 
• Recyklačný fond – vyúčtovanie inv. dotácie z r. 2004   43 tis. Sk, 
• úrad práce - dotácia na aktivačnú činnosť    949 tis. Sk, 
• príjem od obyvateľov v DPD a DD Hurbanovo    3 487 tis. Sk, 
• vlastné príjmy MŠ a CVČ      401 tis. Sk, 
• vlastné príjmy škôl       637 tis. Sk, 
• príspevok iných subjektov na chod MŠ     4 tis. Sk, 
• príspevok iných subjektov na chod DPD a DD    10 tis. Sk, 
• rodinné prídavky       134 tis. Sk, 
• dobropisy        188 tis. Sk, 
• príspevky od obcí na krytie výdavkov spoločného úradu  79 tis. Sk, 
• št. prostriedky na financovanie volieb do VÚC    161 tis. Sk. 

 
II. Kapitálové príjmy 
         Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja pozemkov vo výške 5 510 tis. Sk, z predaja bytov 268 
tis. Sk a štátne účelové dotácie na investičný rozvoj mesta, a to konkrétne na prestavbu budovy na bytové 
jednotky – 16 b. j. vo výške 2 225 tis. Sk, na výstavbu bytového domu s 24 b. j. – 9 308 tis. Sk a na 
budovanie inžinierskych sietí k novému výrobnému areálu – 8 000 tis. Sk. 



 
III. Finan čné operácie 

Finančné operácie zahŕňajú úverové zdroje na: 
- výstavbu nájomných bytov – 24 b. j. vo výške 8 267 tis. Sk, 
- prestavbu budovy na bytové jednotky – 16 b. j. vo výške 9 152 tis. Sk, 
- rekonštrukciu školských budov, nebyt. priestorov a na spolufinancovanie výstavby kanalizačnej siete 

na území mesta - 7 152 tis. Sk.  
 
B/ OBLASŤ VÝDAVKOV   
 
I. Kapitálové výdavky predstavujú výdavky v nasledovnom členení: 
 
Výstavba bytového domu – 24 b. j.     8 267 tis. Sk - dlhodobý št. úver 

8 412 tis. Sk - št. dotácia  
242 tis. Sk - vl. prostr. mesta 

 
Výstavba inž. sietí k bytovému domu – 24 b. j.    896 tis. Sk - št. dotácia 

170 tis. Sk - vl. prostr. mesta 
 
Rekonštrukcia stavby na bytové jedn. – 16 b. j.    9 152 tis. Sk - dlhodobý št. úver 

2 225 tis. Sk - št. dotácia 
133 tis. Sk - vl. prostr. mesta 

Spolufinancovanie výstavby kanalizačnej siete na   
území mesta, akcia je financovaná z európskych fondov  
cez KOMVAK, s. r. o., Komárno     1 999 tis. Sk - bankový úver 

32 tis. Sk - vl. prostr. mesta 
 
Spolufinancovanie projektu osadenia terminálov na území mesta, 
akcia je financovaná z európskych fondov cez VÚC Nitra  26 tis. Sk - vl. zdroje mesta 
 
Stavebné práce týkajúce sa výrobného areálu – Nuritech, s. .r. o. 
(stavebné úpravy na štátnej ceste, chodník pre cyklistov, stavebné  
úpravy mimo štátnej cesty, odkanalizovanie výr. areálu, vodovodná 
prípojka a šachta, plynová prípojka, prekládka vysokého napätia) 8 000 tis. Sk - št. dotácia 

5 504 tis. Sk - vl. zdroje 
 
Rozšírenie vodovodnej siete v meste – osadenie nových vodomerov, 
nové prípojky a pod.       736 tis. Sk - vl. zdr. mesta 
 
R e k o n š t r u k c i a   š k o l s k ý c h   b u d o v :  
Rekonštrukcia a modern. sociálnych zariadení – ZŠaMŠsVVJM  997  tis. Sk – úverové zdroje 
Rekonštrukcia strechy na starej budove – ZŠ slov.   420 tis. Sk – št. dotácia 

1 286 tis. Sk – úverové zdroje 
Výstavba spojovacej chodby pri starej budove – ZŠ slov.  1 698 tis. Sk – úverové zdroje 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a zateplenie starej 
 budovy – ZŠ slov.       440 tis. Sk – úverové zdroje 

169 tis. Sk – vl. zdroje mesta  
Rekonštrukcia strechy – ZŠaMŠsVVJM     400 tis. Sk – úverové zdroje 
 
Ďalšie investičné výdavky -  z vlastných zdrojov mesta 
- nákup výpočtovej techniky      270 tis. Sk 
- betónová žumpa v areáli prekládkovej stanici TKO   31 tis. Sk 
- nákup predajných stánkov      180 tis. Sk 
- nákup pozemkov pod ľadovou plochou – časť    127 tis. Sk 
 



Projekčné práce – z vlastných zdrojov mesta 
- smerný územný plán      86 tis. Sk 
- projekty na inžinierske stavby k výr. areálu    380 tis. Sk 
- spojovacia chodba – ZŠ slov.     30 tis. Sk 
- ostatné projekčné práce        10 tis. Sk 
 
II. Bežné výdavky mesta boli nasledovné: 
 
- splátky úrokov z úveru        208 tis. Sk 
- činnosť požiarnej ochrany        297 tis. Sk 
- výd. týkajúce sa odpadu - odvoz, likvid.      3 522 tis. Sk 
- výdavky na separáciu odpadu (mzdy a ostatné výd.     787 tis. Sk 
- nákup kontajnerov a odpadových nádob      208 tis. Sk 
- verejné osvetlenie - el. energia       2 192 tis. Sk 
- oprava a údržba verejného osvetlenia a MR      274 tis. Sk 
- údržba verejnej zelene, miestnych komunikácií 
- a verejných priestranstiev        6 561 tis. Sk 
- oprava ciest a chodníkov, inf. Značky      472 tis. Sk 
- príspevok pre MsBPaĽP na činnosť ľadovej plochy     1 216 tis. Sk 
- príspevok pre MsKS        1 950 tis. Sk 
- príspevky neziskovým organizáciam – športová činnosť    585 tis. Sk 
- údržba KTR a výdavky na mestské vysielanie     1 388 tis. Sk 
- organizovanie kult. podujatí, nákup mat. a pod.     997 tis. Sk 
- činnosť klubu dôchodcov        139 tis. Sk 
- starostlivosť o starých občanov a deti (stravovanie, dávky)    264 tis. Sk 
- zabezpečenie činnosti mestskej polície      2 504 tis. Sk 
- odmeny pre poslancov        174 tis. Sk 
- verejná správa         12 488 tis. Sk 
- výdavky na audit         31 tis. Sk 
- oprava, údržba budov, zariadení, výpočtovej techn     2 989 tis. Sk 
- geodetické práce         226 tis. Sk 
- výdavky na údržbu školských zariadení      221 tis. Sk 
- realizácia nákupov pre deti z prijatých prídavkov na deti    98 tis. Sk 
- poplatky banke         55 tis. Sk 
- transféry na zabezpečenie chodu šport. Štadióna     780 tis. Sk 
- členské príspevky         54 tis. Sk 
- príspevky občianskym združeniam a cirkvi      439 tis. Sk 
- aktivačná činnosť         1 016 tis. Sk 
- údržba kanalizácie         61 tis. Sk 
- výdavky na opatrovateľskú starostlivosť      1 293 tis. Sk 
- výdavky na školstvo – administratívu      288 tis. Sk 
- výdavky na materské školy        6 428 tis. Sk 
- výdavky na školské jedálne pri MŠ       973 tis. Sk 
- výdavky na CVČ         1 675 tis. Sk 
- prísp. pre ZRPŠ za zber papiera       42 tis. Sk 
- ostatné výdavky         32 tis. Sk 
- zabezpečenie činnosti matriky       473 tis. Sk 
- zabezpečenie činnosti stavebného úradu      585 tis. Sk 
- spoločný školský úrad        668 tis. Sk 
- dotácia na štipendium, šk. potreby, stravovanie, dopr.    325 tis. Sk 
- výdavky na zabezpečenie volieb do VÚC      61 tis. Sk 
 
 
 
 



III. Finan čné operácie vo výške 3 716 tis. Sk predstavujú splátky úverov v r. 2005. 
 
 
IV. Prevody pre rozpočtové organizácie mesta boli nasledovné: 
- prevod vlastných príjmov – ZŠ slov.      259 tis. Sk 

o – ZŠsMŠsVVJM    125 tis. Sk 
o – ZUŠ      281 tis. Sk 
o – DPDaDD     4 043 tis. Sk 

- št. dotácia pre školy s práv. subjekt       9 654 tis. Sk 
- št. dotácia pre DPD a DD        5 351 tis. Sk 
- dotácia pre ZUŠ z vl. zdrojov mesta       3 496 tis. Sk 
- dotácia pre ZŠ z vl. prostriedkov mesta      122 tis. Sk 
- dotácia pre šk. kluby, šk. stravovanie a MŠ pri ZŠ z vl. zdrojov mesta  3 804 tis. Sk 
- št. dotácia na štipendium, šk. potreby, stravovanie, dopr. – školy   259 tis. Sk 
 
 

V rámci údržby budov a zariadení boli v roku 2005 vykonané nasledovné práce: 
 
Prestavba sociálnych zariadení a ďalších miestností v kultúrnom 
dome (maliarske, elektroinštalačné, sanitárne práce, zateplenie  
miestností, úprava podlahy, oprava strechy a pod.)     1 965 tis. Sk 
Prestavba sociálnych zariadení, maliarske a údržbárske práce 
v bývalej administratívnej budove       300 tis. Sk 
Údržba štadióna (oprava podlahy šatne, vchodovej brány do štadióna, 
výmena čerpadla, klampiarske práce, kanalizačná prípojka)    277 tis. Sk 
Oprava strešnej krytiny na budove požiarnej zbrojnici     104 tis. Sk 
Údržba budovy bývalých technických služieb      45 tis. Sk 
Zateplenie  školskej budovy – časť       151 tis. Sk 
Izolácia strešnej krytiny, maliarske a natieračské práce – MŠ  
Árpáda Fesztyho         370 tis. Sk 
Izolácia strešnej krytiny, maliarske a natieračské práce, výmena 
vchodových dverí – MŠ Nový Diel       364 tis. Sk 
Izolácia podkrovnej miestnosti, stolárske a klampiarske práce – ZUŠ   43 tis. Sk 
Oprava schodov do budovy, klampiarske práce a maliarske  
potreby – CVČ         64 tis. Sk 
 
Vyčíslenie významných rozdielov medzi rozpočtom a jeho plnením podľa funkčnej klasifikácii  
 

V oblasti vlastných príjmov mesta (účet 235) boli skutočné príjmy vyššie ako rozpočtované  celkom 
o 1 548 tis. Sk, jedná sa o vyššie plnenie najmä v oblasti dane z nehnuteľnosti, poplatku za komunálne 
odpady, správne poplatky a pod. V oblasti príjmov z iných zdrojov (účet 217), rozpočet nebol dočerpaný 
v celkovej výške 2 290 tis. Sk, predovšetkých z titulu nedočerpania priznanej dotácie na výstavbu nájomných 
bytov a na vypracovanie smerného územného plánu. Čerpanie týchto dotácií bude v roku 2006. 

V oblasti výdavkov je nižšie čerpanie pri investičných výdavkoch na výstabu bytového domu – 16 b. 
j. a na vypracovania smerného územného plánu, nakoľko zo strany dodávateľov neboli vyfakturované práce, 
ktoré mali byť hradené z dotácií v roku 2005 - budú realizované a uhradené v roku 2006. Pri ostatných 
výdavkových skupinách v členení podľa funkčnej klasifikácie nebolo výrazné prekročenie rozpočtovaných 
výdavkov. 
 
Bilancia aktív a pasív 
 

Celková výška aktív  a pasív (vrátane  podnikateľskej činnosti) je 321 431 tis. Sk, pričom aktíva 
tvorí hmotný a nehmotný majetok, ktorého zostatková hodnota je 310 778 tis. Sk, finančný majetok je vo 
výške 400 tis. Sk, stav zásob bol 450 tis. Sk, pohľadávky boli evidované vo výške 3 759 tis. Sk, nadmerný 
odpočet DPH činil 20 tis. Sk, finančná hotovosť v pokladni podnikania bola 88 tis. Sk, na bakových účtoch 



mesta k 31. 12. 2005 bolo celkom 2 370 tis. Sk, na účte sociálneho fondu bolo 181 tis. Sk, na depozitnom 
účte mesta bolo 2 752 tis. Sk a ostatné aktíva činili 633 tis. Sk. 

 
Stranu pasív predstavujú fondy na krytie majetku v celkovej výške 280 217 tis. Sk, záväzky 

z prenájmu (leasing) činili 147 tis. Sk, záväzky z obchodného styku k 31. 12. 2005 predstavovali 1 023 tis. 
Sk, mzdové záväzky, odvody za december 2005 a ostatné záväzky činili 2 886 tis. Sk, sociálny fond bol vo 
výške 181 tis. Sk a bankové úvery predstavovali 36 977 tis. Sk. 
 

Hodnota nehmotného a hmotného majetku v účtovnej evidencii mesta sa zvýšila v roku 2005 oproti 
roku 2004 nielen zaradením nových investícií do užívania, ale aj o majetok, ktorý bol do 31. 12. 2004 
v účtovnej evidencii TS mesta, nakoľko táto organizácia bola k 31. 12. 2004 zrušená a jej majetok prešiel do 
účtovnej evidencie zriaďovateľa.  
 
Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 

1. V roku 2004 mesto Hurbanovo uzatvorilo s Dexia bankou Slovensko, a.s., Žilina zmluvu o úvere na 
sumu 10 500 000 Sk. Z uvedenej sumy bolo v roku 2004 čerpané 2 000 tis. Sk na krytie krátko-
dobého úveru, ktorý bol koncom roka 2003 prijatý na nákup budovy študentského domova a 1 348 
tis. Sk na budovanie inžinierskych sietí k budovanému bytovému domu – 24 b. j. Úver sa spláca v 
pravidelných mesačných splátkach, počnúc septembrom 2004. Amortizácia úveru je 26. júla 2016.  

2. V roku 2004 bola splatená čiastka 293 680,- Sk. Vroku 2005 sa pokračovalo v čerpaní úveru 
v súlade s prijatými uzneseniami týkajúcimi sa zmeny účelu použitia úverových prostriedkov (uzn. č. 
288/2004-MZ, zo dňa 28. 7. 2004 a uzn. č. 437/2005-MZ, zo dňa 8. 9. 2005). Finančné prostriedky 
boli použité na financovanie 5 %-nej spoluúčasti pri budovaní kanalizácie na území mesta zo 
štrukurálnych fondov a na rekonštrukciu a údržbu školských budov a nebytových priestorov 
v majetku mesta v celkovej výške 7 152 313,70 Sk. V roku 2005 bolo z úveru splatených celkom 
881 040,- Sk.   

 
3. V roku 2004 mesto uzatvorilo zmluvu o poskytnutí podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo 

forme úveru na financovanie výstavby nájomných bytov - bytový dom s 24 b. j. Úroková sadzba je 
1,2 %, doba splatenia úveru je 30 rokov. Celková výška úveru je 19 627 000,- Sk. V roku 2004 bolo 
vyčerpaných 11 360 121,10 Sk. Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach, počnúc 
septembrom 2004. V r. 2004 bola uhradená suma 259 792,- Sk.V roku 2005 bolo čerpaných celkom 
8 266 878,90 Sk a splatených 779 376,- Sk.  

 
4. Ďalej v roku 2005 mesto uzatvorilo zmluvu o poskytnutí podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

vo forme úveru na financovanie prestavby budovy na bytový dom – 16 nájomných bytových 
jednotiek. Úroková sadzba je 1 %, doba splatenia úveru je 30 rokov. Celková výška úveru je 9 152 
tis. Sk. Celý úver bol vyčerpaný v r. 2005. Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach 
počnúc októbrom 2005. V roku 2005 bola uhradená suma 88 311,- Sk. 

 
Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
 

Mesto neposkytlo žiadne záruky (na úver, pôžičku a pod.) pre fyzické alebo právnické osoby. 
 
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 

V rámci mesta sa vykonáva podnikateľská činnosť na základe dvoch živnostenských listov, ktoré sú 
vydané na vykonávanie závodného stravovania a od 4. 1. 2005 aj na vykonávanie ďalších činností, ako sú 
čistenie žúmp a septikov, vývoz odpadovej vody, maloobchodná činnosť s pohrebnými potrebami, 
poskytovanie pohrebných služieb a ďalších služieb na úseku údržby pozemných komunikácií a zelene. 

Pri závodnom stravovaní strata vo výške 5 363,91 Sk bude vykrytá z kladného výsledku 
hospodárenia z minulých rokov a pri podnikaní v oblasti ďalších činností zisk vo výške 423 524,39 Sk sa 
použije na investičný rozvoj v oblasti podnikania. 
 



Stav peňažných fondov  
 
Celková výška fondov k 1. 1. 2005 bola: 2 845 954,16 Sk 
V členení rezervný fond:   2 643 129,75 Sk, 

fond bývania:      202 824,41 Sk. 
Hospodársky výsledok za rok 2005 je schodok vo výške 809 406,60 Sk, ktorý by mal byť vykrytý 

z finančných fondov mesta po schválení mestským zastupiteľstvom nasledovne: z fondu bývania vo výške 
202 824,41 Sk a z rezervného fondu vo výške 606 582,19 Sk. Po vykrytí straty na rezervnom fonde mesta 
zostane suma: 2 036 547,56 Sk. 

O použití rezervného fondu mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo (§ 15, ods. 2 zákona č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).  
 
Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií v pôsobnosti mesta 
 
V pôsobnosti mesta fungujú štyri rozpočtové organizácie: 
- Základná škola Hurbanovo 
- Základná škola s materskou školou s výchovným a vyuč. jazykom maďarským  Hurbanovo  
- Základná umelecká škola Hurbanovo 
- Dom penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Hurbanovo. 

 
Uvedené organizácie sú v plnej miere napojené na rozpočet mesta, všetky príjmy ktoré sa týkajú ich 

činnosti, sú príjmom mesta a poskytujú sa pre nich finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti 
organizácie. 
 

Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých zdrojov a organizácií v r. 2005 bolo 
nasledovné (údaje v tis. Sk): 
 
Organizácia štátna vl. zdroje vl. zdroje št.dotácia na S p o l u

dotácia organizácie mesta sociál. dávky

ZŠ slov. 13448 259 2710 114 16531

ZŠsMŠsVVJM 6206 125 1216 145 7692

ZUŠ 0 281 3496 0 3777

DPDaDD 5351 4043 0 0 9394  
 
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta 
 
V pôsobnosti mesta fungujú dve príspevkové organizácie: 
- Mestské kultúrne stredisko Hurbanovo 
- Mestská Poliklinika Hurbanovo.  
 
Údaje o ich hospodárení tvoria samostatné materiály prerokované v mestskom zastupiteľstve. 
 
Inventarizácia majetku mesta a jej súpis k 31. 12. 2005 
 

Na základe uznesenia MZ č. 452/2005-MZ, zo dňa 10. 11. 2005 sa vykonala riadna ročná 
inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2005 v súlade so zákonom o účtovníctve. Dielčie inventarizačné 
komisie vykonali inventarizáciu majetku mesta, odovzdali inventúrne súpisy ústrednej inventarizačnej 
komisii, ktorá po vyhodnotení doručených podkladov konštatovala, že pri fyzickej a dokladovej inventúre 
neboli zistené inventarizačné rozdiely a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve 
zodpovedá skutočnosti.  
 

Ing. Edita Gogolová,  
V Hurbanove, 24. 3. 2006          ved. finanč. odd. 


