
Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2007 
 
 

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 správu o inventarizácii majetku mesta. 
 
Plnenie rozpočtu mesta za rok 2007 
                  údaje v tis. Sk  
Druh rozpočt.            rozpočet        skutočnosť k 31. 12. 2007  
položky príjmy výdavky príjmy výdavky rozdiel 
bežný- mesto 
         -rozp.org. 

            112 967 
 

63 113 
41 911 

114 474 
 

60 188 
42 219 

              12 067 

kapitál.-mesto 
         -rozp.org. 

6 906 
 

14 799 
1 152 

6 936 
 

16 892 
1 168 

            - 11 124 

spolu 119 873 120 975 121 410 120 467  943 
finanč. operácie 3 849 2 747  3 883 2 752 1 131 
spolu 123 722 123 722 125 293 123 219 2 074 
 
          Rozpočet mesta na rok 2007 bol schválený uznesením č. 594/2006-MZ dňa 23. 11. 2006. 
V roku 2007 boli vykonané 2 úpravy rozpočtu v súlade s nasledovnými uzneseniami: 
- 66/2007-MZ, zo dňa 10. 5. 2007, 
- 158/2007-MZ, zo dňa 14. 12. 2007. 
         Celková výška rozpočtu po druhej úprave bola 123 722 tis. Sk.Na základe čísel uvedených v tabuľke 
možno konštatovať, že skutočné príjmy sú celkovo o 1,27 % vyšie ako rozpočtované. Pri všetkých typoch  
príjmov je vyššia skutočnosť oproti rozpočtu. Najvyšší nárast je pri bežných príjmoch z titulu vyšších 
príjmov z podielových daní, zo správnych poplatkov a z dane z nehnuteľností. Celkovo skutočné príjmy sú 
vyššie oproti rozpočtu o 1 571 tis. Sk. 
          V oblasti výdavkov je rozpočet plnený na 99,6 %. Pri analýze podľa jednotlivých typov možno 
konštatovať, že významne sú prekročené iba kapitálové výdavky a to o 2 109 tis. Sk, čo predstavuje použitie 
rezervného fondu na investičný rozvoj v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 58/2007-MZ. 
 
A/ OBLASŤ PRÍJMOV   
 

I. Bežné príjmy 
 V roku 2007 mesto dostalo vo forme podielu na daniach z príjmov fyzických osôb celkom 50.304 
tis. Sk.  Daň  z   nehnuteľností   k 31. 12. 2007 bola uhradená v celkovej sume 10 539 tis. Sk. Z ostatných 
daní (za psa, za užívanie verejného priestranstva, za zábavné hracie prístroje a predajné automaty) sa 
dosiahol celkový príjem vo výške 316 tis. Sk. Celkové nedoplatky na daňových príjmoch mesta spolu činia 
3 143 tis. Sk, z toho 1 878 tis. Sk sú nedoplatky voči subjektom v konkurze z rokov 1997 až 2004, 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 
a príspevku za separáciu odpadu činil 3 344 tis. Sk. 
 Príjem zo správnych poplatkov predstavoval 3 548 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 káblovú televíziu, úroky, pokuty, 
výťažok z lotérií, z predaja odpadových nádob, príjmy za opatrovateľskú službu, platby od zamestnancov za 
stravné lístky a pod.  
 



Okrem vlastných príjmov mesto hospodárilo aj s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a z 
iných zdrojov. Jedná sa predovšetkým o finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy, ako aj dotácie a príspevky z iných zdrojov: 
 
1. finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa jednotlivých 
činností: 

• matrika                         237 tis. Sk, 
• školstvo                                                                                                      21 104 tis. Sk, 
• spoločný školský úrad           689 tis. Sk, 
• neštátne školské inštitúcie                                                                                80   tis. Sk, 
• starostlivosť o život. prostr.                                                                             32   tis. Sk, 
• hlásenie pobytu občanov a register obyv.                                                        81   tis. Sk, 
• sociálne služby (DPD a DD Hurbanovo)     5 661 tis. Sk, 
• spoločný stavebný úrad           656 tis. Sk, 

 
2. štátna dotácia na: 

• stravovanie žiakov v šk. zariad.                      272 tis. Sk, 
• dopravné pre žiakov do školy          140 tis. Sk, 
• školské potreby                           57 tis. Sk, 
• štipendium               53 tis. Sk, 

 
3. ďalšie dotácie, príspevky a platby:  

• úrad práce - dotácia na aktivačnú činnosť        710 tis. Sk, 
• príjem od obyvateľov v DPD a DD Hurbanovo     3 627 tis. Sk, 
• vlastné príjmy MŠ a CVČ           444 tis. Sk, 
• vlastné príjmy škôl            648 tis. Sk, 
• príspevok iných subjektov na chod DPD a DD           41 tis. Sk, 
• rodinné prídavky             70 tis. Sk, 
• neinv. dotácia z Min. školstva SR na elektron. a revital. škol. knižníc          100  tis. Sk, 
• príspevky od obcí na krytie výdavkov spoločného úradu       220  tis. Sk, 
• št. prostriedky na vypracovanie smerného územného plánu mesta                421  tis. Sk,   
• ostatné príjmy                                                                                                   46  tis. Sk. 

 

II. Kapitálové príjmy 
         Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja pozemkov vo výške 6 362 tis. Sk, z predaja bytov 
a ostatného inv. majetku vo výške 59 tis. Sk, štátne účelové dotácie na investičný rozvoj, a to konkrétne na 
rekonštrukciu kotolne v ZŠ na nám. Konkolyho vo výške 150 tis. Sk a na inv. výdavky pre penzión pre 
dôchodcov a domov dôchodcov  vo výške 366 tis. Sk.  
 

III. Finan čné operácie 
Finančné operácie zahŕňajú úverové zdroje vo výške 3 597 tis. Sk na financovanie rekonštrukcie 

verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, vrátenú pôžičku od MsBPaĽP, s. r. o. vo výške 93 tis. Sk 
a prevod zostatku štátnych prostriedkov z minulého roka vo výške 193 tis. Sk, táto suma bola zahrnutá do 
použitia rezervného fondu v roku 2007 (vyúčtovanie volieb za rok 2006, nevyplatené odchodné v škole a 
rodinné prídavky zaslané na účet mesta, prevod dotácie z úradu práce z roku 2006 na vytvorené pracovné 
miesto v ZŠ a pod.). 
 
B/ OBLASŤ VÝDAVKOV   
 

I.  Kapitálové výdavky predstavujú výdavky v nasledovnom členení: 
 
Budovanie optického kábla na internet                                                         1 094 tis. Sk – vl. prostr. mesta 
                                                                                                                          826 tis. Sk – refakt. pre Orange  



 
Rozšírenie vodovodnej siete v meste – osadenie nových vodomerov             106 tis. Sk - vl. prostr. mesta 
 
Budovanie  kanalizačnej siete mesta (ul. Orgovánová,  
Jilemnického, Gy. Klapku, časť 28. okt.)                                                       2 105  tis. Sk -  vl. prostr. mesta 
  
Budovanie miestnej komunikácie k priemysel. parku (časť)                             915 tis. Sk - vl. prostr. mesta 
 
Nákup vozidla na zber tuhého komunálneho odpadu                                      4 575 tis. Sk - vl. prostr. mesta 
 
Vysporiadanie pozemkov pod čističkou odpadových vôd                               1 081 tis. Sk – vl. prostr. mesta 
 
Vysporiadanie pozemkov v areáli cintorína                                                        463 tis. Sk – vl. prostr. mesta 
 
Rekonštrukcia kotolne v MŠ Á. Fesztyho                                                           440 tis. Sk – vl. prostr. mesta 
 
Vklad do spoločnosti MsBPaĽP, s. r. o. na rekonštrukciu VO a MR              3 597 tis. Sk – úverové zdroje 
 
Ďalšie investičné výdavky -  z vlastných zdrojov mesta 
- nákup výpočtovej techniky, prevádz. strojov a zariad.            207 tis. Sk 
- osadenie hliník. steny s posúv. dverami na budove MsÚ           214 tis. Sk 
- nákup osobného auta pre odd. služieb                                            180 tis. Sk 
- nákup rotačnej kosačky                                                                                     102 tis. Sk 
- nákup ohriev. pultu do závodnej kuchyne (dotácia mesta)                                 51 tis. Sk 
- osadenie nových autobusových čakární                                                            165 tis. Sk 
- zhotovenie podstavca pod sochu Dr. Konkolyho                                              185 tis. Sk  
 
Výdavky na projekty  a súvisiace výdavky – z vlastných zdrojov mesta 
- „Hurbanovo, št. cesta – zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechodoch“        59 tis. Sk      
- projekt budovania optickej siete                                                                    170 tis. Sk     
- Hurbanovo – priemyselný park, zákl. vybavenosť územia                           132 tis. Sk     
- ostatné projekčné práce                                                                                   42 tis. Sk    

 
Kapitálové výdavky v rozpočtových organizáciach mesta 
 
Kapitálové výdavky  v DPDaDD Hurbanovo (hliníková stena s posúv. 
dverami, hygienická stolička, plynový sporák)                                                  366 tis. Sk – št. dotácia 
                                                                                                                              39 tis. Sk – prostr. organizácie 
   
Rekonštrukcia kotolne v  ZŠ slov.                                                                     150 tis. Sk – št. dotácia 
                                                                                                                              50 tis. Sk - vl. prostr. mesta 
                                                                                                                              16 tis. Sk – vl. prostr. školy 
 
Vybudovanie viacúčelového šport. ihriska v areáli ZŠ slov.                             730 tis. Sk – vl. prostr. mesta 
 

 

II. Bežné výdavky mesta boli nasledovné: 
 
- splátky úrokov z úveru         1382 tis. Sk 
- činnosť požiarnej ochrany           151 tis. Sk 
- výd. týkajúce sa odpadu - odvoz, likvid.      3 073 tis. Sk 
- výdavky na separáciu odpadu (mzdy a ostatné výd.)        902 tis. Sk 
- nákup kontajnerov a odpadových nádob         292 tis. Sk 
- verejné osvetlenie - el. energia                   1 768 tis. Sk 



- oprava a údržba verejného osvetlenia a MR           70 tis. Sk 
- dotácia pre MsBPaĽP, s. r. o.  na prevádzku VO                                                              200   tis. Sk 
- údržba verejnej zelene, miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev        7 686 tis. Sk 
- údržba cintorínov a domov smútku                                                                                   79     tis. Sk 
- oprava ciest a chodníkov, inf. a dopravné značky       550 tis. Sk 
- príspevok pre MsBPaĽP, s. r. o. na športovú činnosť a vykrytie straty                       1 170 tis. Sk 
- príspevok pre kultúrne stredisko       2 300 tis. Sk 
- príspevky neziskovým organizáciam – športová činnosť    1 381    tis. Sk 
- údržba KTR a výdavky na mestské vysielanie                2 160 tis. Sk 
- organizovanie kult. podujatí, nákup mat. a pod.                1 342    tis. Sk 
- činnosť klubov dôchodcov          300 tis. Sk 
- starostlivosť o starých občanov a deti (stravovanie, jednorázové dávky)           487 tis. Sk 
- zabezpečenie činnosti mestskej polície                 2 770 tis. Sk 
- odmeny pre poslancov          398 tis. Sk 
- verejná správa                  15 039 tis. Sk 
- výdavky na audit a poplatky banke                       90 tis. Sk 
- oprava, údržba budov, zariadení, výpočtovej techn.                        785 tis. Sk 
- geodetické práce           135 tis. Sk 
- výdavky na údržbu školských zariadení a interiér. vybavenie     254 tis. Sk 
- realizácia nákupov pre deti z prijatých prídavkov na deti      100 tis. Sk 
- členské príspevky             33 tis. Sk 
- príspevky občianskym združeniam a cirkvi        813 tis. Sk 
- príspevky pre Súkromnú špeciálno-pedagogickú poradňu                                              160    tis. Sk 
- aktivačná činnosť            711 tis. Sk 
- výdavky na opatrovateľskú starostlivosť      1 643 tis. Sk 
- výdavky na materské školy        5 301 tis. Sk 
- výdavky na školské jedálne pri MŠ       1 077    tis. Sk 
- výdavky na CVČ         2 057 tis. Sk 
- zabezpečenie činnosti matriky          260 tis. Sk 
- zabezpečenie činnosti stavebného úradu         991 tis. Sk 
- spoločný školský úrad           767 tis. Sk 
- dotácia na štipendium, šk. potreby, stravovanie, dopr.       307 tis. Sk 
- výdavky na vyúčtovanie volieb z r. 2006                                      28    tis. Sk 
- smerný územný plán                                                                                                         893    tis. Sk 
- dotácia na vydanie knihy o Hurbanove                                                                             100   tis. Sk 
- tlačiarenské služby, publikácie                                                                                          122   tis. Sk 
- ostatné výdavky               61   tis. Sk 
 
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciach mesta podľa zdrojov 
 
- št. dotácia pre zákl. školy s práv. subjektivitou               21 212 tis. Sk 
- št. dotácia pre DPD a DD Hurbanovo                                                                5 661 tis. Sk 
- dotácia pre ZUŠ z vl. zdrojov mesta       4 475 tis. Sk 
- dotácia pre zákl. školy z vl. prostriedkov mesta                          185 tis. Sk 
- dotácia pre šk. kluby, šk. stravovanie a MŠ pri zákl. školách z vl. zdrojov mesta 6 024 tis. Sk 
- št. dotácia na štipendium, šk. potreby, stravovanie, dopravné pre zákl. školy     202 tis. Sk 
- dotácia školy od ZRPŠ na schválený projekt                                                                     41    tis. Sk 
- prevod vlastných príjmov organizácií:                    

o – ZŠ slov.                                                                      181    tis. Sk 
o – ZŠsMŠ ÁFsVJM                                              96 tis. Sk 
o – ZUŠ                                  353 tis. Sk 
o – DPDaDD                                           3 789 tis. Sk 

 
            



III. Finan čné operácie v celkovej výške 2 752 tis. Sk predstavujú pôžičku pre MsBPaĽP, s.r.o., (34 
is. Sk),  splátky úverov (2 639 tis. Sk) a splátku leasingu na osobné auto mestskej polície (79 tis. Sk). 
 
 
Celkové hospodárenie mesta za rok 2007 
 
        K 1. 1. 2007 boli finančné prostriedky mesta v celkovej výške 3 676 441,75 Sk, z toho nevyčerpané 
účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR v roku 2006, ale čerpané v r. 2007 činia: 193 075,94 Sk, teda 
použiteľná výška rezervného fondu činí: 3 483 365,81 Sk. K 31. 12. 2007 bežné príjmy mesta činili 
114 473 967,84 Sk a kapitálové príjmy: 6 935 989 Sk, bežné výdavky boli vo výške 102 407 594,89 Sk 
a kapitálové výdavky boli 18 060 027,13 Sk. Z uvedených príjmov a výdavkov  vzniká prebytok vo výške 
942 334,82. Sk. Po započítaní finančných operácií v oblasti príjmov vo výške 3 883 436,74 Sk (prijatý úver 
v r. 2007 – uzn. č.581/2006-MZ zo dňa 31. 8. 2006, vrátená pôžička od MsBPaĽP, s. r. o. a prevod 
prostriedkov z r. 2006) a finančných operácií v oblasti výdavkov vo výške 2 752 038,63 (splátky úverov, 
leasing, poskyt. pôžička pre MsBPaĽP, s. r. o.) je celkový prebytok rozpočtu mesta za rok 2007 vo výške 
2 073 732,93 Sk. V zmysle § 16 ods. 6  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy ak možno použiť v ďalšom rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR 
z predchádzajúceho roka, tieto prostriedky sa vylučujú z prebytku hospodárenia za prechádzajúci rok. 
V prípade mesta táto čiastka činí 134 572,80 Sk, z čoho vyplýva, že celkový prebytok mesta je 1 939 160,13 
Sk. 
         Celková suma finačných prostriedkov, ktoré má mesto v rámci svojej hlavnej činnosti k 31. 12. 2007 
činí 5 422 525,94 Sk, z toho 3 483 365,81 Sk tvorí rezervný fond z minulých rokov a 1 939 160,13 Sk je 
prebytok hospodárenia roka 2007. O ich prerozdelení a použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
 
Bilancia aktív a pasív 
 

Celková výška aktív  a pasív (vrátane  podnikateľskej činnosti) je 456 137 tis. Sk, pričom aktíva 
tvorí hmotný a nehmotný majetok, ktorého zostatková hodnota je 427 677 tis. Sk, finančný majetok je vo 
výške 14 400 tis. Sk (vklad do vlastných spoločností), stav zásob bol 488 tis. Sk, daňové a nedaňové 
pohľadávky boli evidované vo výške 4 498 tis. Sk, ostatné pohľadávky činili 560 tis. Sk, poskytnutá návratná 
finančná výpomoc (MsBPaĽP, s. r. o.) bola 104 tis. Sk, finančná hotovosť v pokladni podnikania bola 25 tis. 
Sk, na bankových účtoch mesta k 31. 12. 2007 bolo celkom 5 762  tis. Sk, na účte sociálneho fondu bolo 3 
tis. Sk, na depozitnom účte mesta bolo 2 603 tis. Sk a ostatné aktíva činili 17 tis. Sk. 

Stranu pasív predstavujú fondy na krytie majetku v celkovej výške 403 228 tis. Sk, záväzky 
z obchodného styku k 31. 12. 2007 predstavovali 1 855 tis. Sk, mzdové záväzky, odvody za december 2007 
a ostatné záväzky činili 3 193 tis. Sk, výnosy budúcich období činia 828 tis. Sk, sociálny fond bol vo výške 3 
tis. Sk a bankové úvery predstavovali 47 030 tis. Sk. 
 
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. Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach, počnúc septembrom 
2004. Amortizácia úveru je 26. júla 2016.  Z uvedenej sumy bolo v roku 2004 čerpané 2 000 tis. Sk 
na krytie krátkodobého úveru, ktorý bol koncom roka 2003 prijatý na nákup budovy študentského 
domova a 1 347 686,30 Sk na budovanie inžinierskych sietí k budovanému bytovému domu – 24 b.j.  
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 – 1 998 864,- Sk a na rekonštrukciu a 
údržbu školských budov a nebytových priestorov v majetku mesta v celkovej výške 5 153 449,70 Sk, 
čím bola vyčerpaná celá výška úveru. V roku 2007 bolo z úveru splatených celkom 881 040,- Sk.  
K 31. 12. 2007 je z úveru celkovo splatených 2 936 800,- Sk. 

 
 



2. 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. Úver sa spláca 
počnúc septembrom 2004 v pravidelných mesačných splátkach, ktoré obsahujú splátku úveru aj 
úrok. Výška mesačnej splátky je 64 948,- Sk. V roku 2007 bolo z úveru splatených celkom 
558 593,08 Sk. K 31. 12. 2007 je z úveru celkovo splatených 1 784 017,81 Sk. 

3. 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, ktoré 
obsahujú splátku úveru aj úrok, počnúc októbrom 2005. Výška pravidelnej mesačnej splátky je 
29 437,- Sk. V roku 2007 bolo z úveru splatených celkom 266 232,75 Sk. K 31. 12. 2007 je z úveru 
celkovo splatených 595 303,07 Sk. 

 
4. V roku 2006 mesto uzatvorilo zmluvu o úvere na sumu 14 mil. Sk s OTP Bankou Slovensko, a. s. 

Z uvedeného úveru bolo čerpaných v decembri 2006 celkom 10 402 369,30 Sk. Splácanie úveru 
bude od januára 2007 v pravidelných mesačných splátkach vo výške 77 770,- Sk. Amortizácia úveru 
je 25. 12. 2021. V roku 2007 sa pokračovalo v čerpaní úveru v celkovej výške 3 597 629,80 Sk 
a splátky úveru v r. 2007 činili 933 240,- 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  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 je zisk vo výške 1 015,02 Sk a pri podnikaní v oblasti ďalších činností je 
strata vo výške 17 377,66 Sk. 
 
 
Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií v pôsobnosti mesta 
 
V pôsobnosti mesta fungujú štyri rozpočtové organizácie: 
- Základná škola Hurbanovo, 
- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s  vyučovacím 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. 2007 bolo 

nasledovné (údaje v tis. Sk): 
 
Organizácia štátna vl. zdroje vl. zdroje iné zdroje št.dotácia na S p o l u

dotácia organizácie mesta sociál. dávky

ZŠ slov. 14279 197 4364 41 86 18967

ZŠsMŠÁFsVJM 7083 96 2442 116 9737

ZUŠ 0 353 4475 0 4828

DPDaDD 6027 3810 0 18 0 9855  
 
 
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta 
 
V pôsobnosti mesta fungujú dve príspevkové organizácie: 
- Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo, 
- Mestská Poliklinika Hurbanovo.  
 
Údaje o ich hospodárení tvoria samostatné materiály prerokované v mestskom zastupiteľstve. 
 
Inventarizácia majetku mesta a jej súpis k 31. 12. 2007 
 

Na základe uznesenia MZ č. 128/2007-MZ, zo dňa 8. 11. 2007 sa vykonala riadna ročná 
inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2007 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.  
 
Správa o audite   
 
      Ing. Alexander Beke - Certifikovaný audítor uskutočnil audit účtovnej závierky mesta k 31. 12. 2007 
v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa jeho vyjadrenia  účtovná závierka poskytuje 
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu mesta k 31. 12. 2007, na výsledky jej hospodárenia 
a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. 
 
 

 
 
Ing. Edita Gogolová,  

V Hurbanove, 20. 3. 2008          ved. finanč. odd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


