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Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2022, 2023 a 2024 
 
 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mestá a obce majú zostavovať viacročný 
rozpočet, a to na tri roky za podmienky, že rozpočtované príjmy a výdavky na nasledujúci rok sú 
záväzné a rozpočty na ďalšie dva roky nie sú záväzné. V zmysle § 10 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. sa 
má rozpočet obce zostaviť minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie. Ďalej pri tvorbe rozpočtu treba dodržiavať aj ustanovenia zákona č. 493/2011 
Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, kde v čl. 9 bod 1 sa píše: „Subjekty verejnej správy sú povinné 
zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj 
schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového 
roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.“ Predložený návrh 
rozpočtu mesta je vypracovaný v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi. 

 
Rozpočet na roky 2022, 2023 a 2024 bol zostavený na základe skutočností známych v čase 

jeho tvorby, resp. predpokladaných hodnôt. Momentálne sa veľmi ťažko odhaduje ďalší vývoj financií 
tak na úrovni mesta, ako aj v rámci republiky, nakoľko je celá ekonomika ešte stále ovplyvnená 
šírením koronavírusu. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty jednotlivých rozpočtových organizácií 
zriadených mestom. Jedná sa o nasledovné organizácie: Základná škola so sídlom na nám. 
Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo, Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s 
vyučovacím jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, 
Hurbanovo, Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Komárňanská č. 116, 
Hurbanovo, Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo, Zariadenie pre seniorov – Smaragd, 
Sládkovičova 30, Hurbanovo. Výdavky týchto organizácií sú financované z ich vlastných príjmov, 
ako aj zo štátnych dotácií, ktoré štát poskytuje na financovanie preneseného výkonu štátnej správy 
(prenesené kompetencie). Jedná sa o financovanie hlavnej činnosti základných škôl a o financovanie 
chodu zariadenia pre seniorov. Okrem toho sa v rozpočtových organizáciách vykonávajú aj činnosti, 
ktoré patria medzi originálne kompetencie mesta a sú financované z rozpočtu mesta (z príjmov 
z podielových daní). Jedná sa o financovanie činnosti základnej umeleckej školy, materskej školy, 
školských klubov a školského stravovania. Ďalšími aktivitami, ktoré sa považujú za originálne 
kompetencie mesta sú: prevádzkovanie centra voľného času a  neštátnych školských zariadení, ktoré 
majú sídlo na území mesta (Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Ul. 28. októbra 
33, Hurbanovo), ako aj stravovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 
V príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté vlastné príjmy mesta (daňové aj nedaňové) a 

rozpočtových organizácií, predpokladané výšky dotácií na prenesené kompetencie (jedná sa o dotácie 
na činnosť matriky, školstva, spoločného školského a stavebného úradu, zariadenia pre seniorov, ako 
aj dotácie na starostlivosť o životné prostredie, register obyvateľov a register adries), ako aj dotácií na 
ďalšie aktivity mesta (na aktivačnú činnosť, na terénnu sociálnu prácu, na občiansku poriadkovú 
hliadku a pod.). Výška dotácií na prenesené kompetencie (predovšetkým v oblasti školstva) sa 
v priebehu I. polroka bude upravovať v súlade s písomnými usmerneniami od poskytovateľov financií.  

Výška príjmov z podielových daní je rozpočtovaná približne na úrovni 5%-ného navýšenia 
skutočných príjmov roka 2021. Pri stanovení jej výšky sa vychádzalo z návrhu rozpočtu verejnej 
správy. Zatiaľ na stránke MF SR nie sú zverejnené východiskové štatistické údaje a rozpočtované 
podiely obcí na výnose dani z príjmu FO pre rok 2022. 

Významnú položku v príjmovej časti rozpočtu na rok 2022 predstavuje investičná dotácia na 
realizáciu projektov: Moderná učebňa – moderná škola ZŠ Nám. Konkolyho - Thege č. 2 a Zlepšenie 
kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM. Realizácia týchto projektov sa 
začala už v roku 2020 a ukončenie realizácie projektu bude v roku 2022.  Ďalšou významnou položkou 
príjmov sú investičné dotácie na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, na 
vodozádržné opatrenia a investičná dotácia a prijatie úveru na realizáciu projektu Multifunkčná 
športová plocha s prekrytím. 
 



Vo výdavkovej časti  rozpočtu sú zahrnuté bežné výdavky na krytie činnosti mestského 
úradu, mestskej polície, požiarnej ochrany, klubov dôchodcov, centra voľného času, matričnej 
činnosti, stavebného konania, činnosti materskej školy, základných škôl, zariadenia pre seniorov, 
výdavky na kultúru, na verejné osvetlenie, na zber a likvidáciu odpadu, na údržbu budov a miestnych 
komunikácií, verejnej zelene a nebytových priestorov.   

Významnú zmenu v oblasti výdavkov predstavuje skutočnosť, že od roku 2022 zber 
a likvidácia komunálneho odpadu, ako aj separovaného odpadu bude riešená dodávateľsky 
spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. 

Výdavky v mzdovej oblasti sú stanovené v súlade s platnou platovou inventúrou, pričom sa 
neuvažuje s navýšením platov. Mzdové prostriedky sa rozpočtujú za predpokladu nasledovného počtu 
úväzkov v rámci jednotlivých stredísk: kontrolná činnosť – 0,5 úväzku, matrika – 1, spoločný 
stavebný úrad – 4, mestská polícia – 8, obsluha kamerového systému – 2, občianska poriadková 
hliadka – 4, centrum voľného času – 4,04, spoločný školský úrad – 1, oddelenie kultúry – 5, oddelenie 
služieb – 21, riadenie aktivačnej a dobrovoľníckej činnosti – 1, závodná kuchyňa – 2, klub dôchodcov 
– 0,22, terénna sociálna práca – 3, verejná správa  – 31. 

Výdavky investičného charakteru sú rozpočtované na financovanie nasledovných projektov: 
„Moderná učebňa – moderná škola ZŠ Nám. Konkolyho - Thege č. 2“,  Zlepšenie kľúčových 
kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM“, a projekt výstavba Multifunkčnej športovej 
plochy s prekrytím, ďalej na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu, na dokončenie výstavby 
kolumbária, na projektové dokumentácie, realizáciu urbanistickej štúdie a doplnenia smerného 
územného plánu a na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Mesto Hurbanovo v roku 2022 zaháji 
rozsiahlu rekonštrukciu hlavnej budovy polikliniky, ktorá súvisí s tromi projektami, pomocou ktorých 
bude financovaná značná časť tejto rekonštrukcie. Ide o projekt Využitie geotermálnej energie s 
použitím tepelného čerpadla, projekt s názvom Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo a projekt 
„CIZS Hurbanovo“.    

Výdavky na rekonštrukciu kultúrneho domu, spolufinancovanie projektu modernizácie škôl, 
na financovanie urbanistickej štúdie, kolumbária, na spolufinancovanie projektu Vodozádržné 
opatrenia v meste Hurbanovo a projektu Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 
sa navrhujú financovať z rezervného fondu mesta v súlade s platnými uzneseniami MZ. O ďalších 
možnostiach použitia rezervného fondu na investičný rozvoj bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo 
v rámci prejednávania záverečného účtu mesta. 

 
V rámci finančných operácií  sú zahrnuté ročné splátky úverov, ktoré mesto prijalo 

v minulých rokoch na investičný rozvoj a prijatie predpokladaného úveru na výstavbu multifunkčnej 
športovej haly. 

 
Výdavková časť rozpočtu je rozdelená do pätnástich programov, ktoré sú ďalej členené na 

podprogramy a prvky. V rámci jednotlivých programov sa sledujú nasledovné výdavky: 
 

1. Plánovanie, manažment a kontrola 
• výdavky na reprezentačné účely,  
• odmeny pre poslancov, členov komisii a sobášiacich vrátane odvodov do fondov,  
• digitálne zastupiteľstvo – výdavky na údržbu programu a ďalšie súvisiace výd.,   
• kontrolná činnosť – mzdy, odvody, telekomunikačné služby, on line prístup k informáciám, 

školenia, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu, členský príspevok - asociácia 
hlavných kontrolórov, 

• audítorské služby,          
• vyplatené členské príspevky do združení (ZMOS, Únia miest Slovenska, Záujmové združenie 

TUEE CITENERGO, Klub primátorov, ZMOK, Združenie obcí – Mikroregión Hurbanovo a 
okolie, Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“-MAS, RVC Nitra). 
   

2. Propagácia a marketing 
• výdavky na prevádzku internetovej stránky mesta, 
• zhotovenie propagačných materiálov mesta.    

  
 



3. Interné služby 
• právne služby pre mesto, súdne poplatky, poplatky súvisiace s exekúciami a pod., 
• výdavky na školenia, semináre,        
• vyhotovené geometrické plány, znalecké posudky, 
• údržba nebytových priestorov mesta, 
• platby súvisiace s kúpou pozemkov, 
• vedľajšie výdavky súvisiace s prípravou projektov (výdavky na realizáciu verejného 

obstarávania, na vypracovanie europrojektov, manažment prebiehajúcich projektov, 
monitorovacie správy, a pod.), 

• platby za vypracované projektové dokumentácie na novostavby a rekonštrukčné práce,      
• výdavky súvisiace so zabezpečením volieb (štátne financie).  

      
 

4. Služby občanom 
• matričná činnosť - mzdy, odvody do fondov, ošatné, cestovné, poštovné, kancelárske potreby, 

tlačivá, údržba programov, školenia, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu,  
• evidencia obyvateľstva, register adries, starostlivosť o životné prostredie (št. dotácia) - mzdy, 

odvody do fondov, 
• platby za zhotovené mestské TV programy a za vysielanie zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
• údržba mestského rozhlasu – oprava reproduktorov a pod., 
• činnosť stavebného úradu - mzdy, odvody do fondov, poštovné, telekomunikačné služby, 

kancelárske potreby, papier, tlačivá, školenia, stravovanie zamest., odvody do sociálneho 
fondu, pohonné hmoty, servis, údržba a poistenie dopravného prostriedku, náhrady za 
rekreačné poukazy a pod., 

• prevádzkové výdavky na zdravotné stredisko – energie (el.en., plyn), vodné, stočné, revízie, 
údržba budov, výdavky spojené s realizáciou projektov Využitie geotermálnej energie s 
použitím tepelného čerpadla a Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo. 
 

5. Bezpečnosť a poriadok 
• mestská polícia  - mzdy, odvody do fondov (na 8 členov MsP), poštovné, telekomunikačné 

služby, kancelárske potreby, papier, tlačivá, všeobecný a špeciálny materiál, odev, obuv, 
údržba programov, školenia, všeobecné a špeciálne služby, stravovanie zamest., odvody do 
sociálneho fondu, pohonné hmoty, servis, údržba a poistenie dopravných prostriedkov, 
náhrady za rekreačné poukazy, členský  príspevok – Združenie náčelníkov obecných 
a mestských polícií,  

• požiarna ochrana – energie, špeciálne stroje a zariadenia, všeobecný a špeciálny materiál, 
odev, obuv, školenia, všeobecné a špeciálne služby, prepravné, pohonné hmoty, servis, údržba 
a poistenie dopravných prostriedkov, údržba budovy, revízie a kontroly zariadení,  

• obsluha kamerového systému - mzdy, odvody do fondov, všeobecné služby, údržba 
kamerového systému, náhrady za rekreačné poukazy, stravovanie zamest., odvody do 
sociálneho fondu,  

• Občianska poriadková hliadka – realizácia projektu - mzdy, odvody do fondov, tovary 
a služby súvisiace s realizáciou projektu. 

 
6. Odpadové hospodárstvo 
Od roku 2022 zber a likvidácia komunálneho odpadu, ako aj separovaného odpadu bude riešená 
dodávateľsky spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. Mesto bude naďalej zabezpečovať výmenu 1100 
litrových smetných nádob v prípade potreby. 

• separácia odpadu - mzdy, odvody do fondov za mesiac december vyplatené v januári a drvenie 
biologického odpadu na miestnej kompostárni. 

 
7. Komunikácie 

• údržba miestnych komunikácií  - oprava povrchu miestnych komunikácií (vysprávky), nákup 
posypovej zmesy, dopravných značiek a pod. 



 
8. Doprava 

• Príspevok na prímestskú dopravu (Hurbanovo - N. Trstená).        
 

9. Vzdelávanie 
• Materská škola, ul. Nový diel  - samostatná rozpočtová organizácia,    
• Základná škola, Nám. Konkolyho - samostatná rozpočtová organizácia, 
• Základná škola s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM  - samostatná rozpočtová organizácia, 
• Základná umelecká škola - samostatná rozpočtová organizácia, 
• realizácia europrojektov v oblasti školstva („Moderná učebňa – moderná škola ZŠ Nám. 

Konkolyho - Thege č. 2“ a „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Árpáda 
Fesztyho s VJM“), 

• centrum voľného času  - mzdy, odvody do fondov, cestovné, energie, vodné, stočné, 
telekomunikačné služby, všeobecný materiál, prepravné, údržba budovy, súťaže a vystúpenia 
(výdavky na zabezpečenie krúžkovej činnosti, organizovanie rôznych aktivít pre deti: 
karneval, deň detí, fit day, letný tábor, ...), všeobecné služby, revízie a kontroly, náhrady za 
rekreačné poukazy, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu, dohody o vykonaní 
práce predovšetkým pre vedúcich jednotlivých krúžkov,  

• spoločný školský úrad - mzdy, odvody do fondov, cestovné, telekomunikačné služby, 
všeobecný materiál, školenie, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu,  

• príspevok na školské stravovanie žiakov v špeciálnych základných školách,  
• príspevok pre súkromnú špeciálno-pedagogickú poradňu.  

 
10. Šport 

• dotácie na športovú činnosť pre organizácie a kluby – v súlade s platným všeobecne záväzným 
nariadením mesta.  
    

11. Kultúra 
• mestské kultúrne akcie – výdavky sa rozpočtujú približne na úrovni roka 2019, nakoľko aj pri 

súčasnej situácii sa predpokladá možnosť organizovania kultúrno-spoločenských akcií, 
• oddelenie kultúry - mzdy, odvody do fondov, cestovné, energie, vodné, stočné, internet, 

telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy (aj do mestskej knižnice), 
prepravné, údržba výpočtovej techniky, softvéru a budov, školenia, výdavky na kultúrne 
podujatia, propagácia akcií, poplatky a odvody (SOZA), všeobecné služby, revízie a kontroly, 
náhrady za rekreačné poukazy, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu a pod. (jedná 
sa o spravovanie troch budov – KD Bohatá, KD Nová Trstená, KD Hurbanovo vrátane 
mestskej knižnice), 

•  výdavky pri občianskych obradoch, slávnostiach a podobných akciách (kvety, vence, malé 
darčeky pre novorodencov a pod.), 

• dotácie spoločenským organizáciám a cirkvám v súlade s platným všeobecne záväzným 
nariadením mesta.  
        

12. Prostredie pre život 
• údržba verejnej zelene, priestranstiev, parkov, ihrísk, zimná údržba miestnych komunikácii 

a chodníkov, kvetinová výzdoba mesta, výsadba a ošetrenie drevín, orez stromov, odchyt 
túlavých psov a ďalšie výdavky technického charakteru; účtujú sa tu výdavky na mzdy 
zamestnancov, odvody do fondov, cestovné, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, 
prevádzkové stroje a zariadenia, všeobecný materiál, pracovné ochranné pomôcky, pohonné 
hmoty, servis, údržba a poistenie dopravných prostriedkov, karty, známky, nájomné, údržba 
prevádzkových strojov a budovy, školenia, poplatky a odvody, všeobecné služby, revízie 
a kontroly, náhrady za rekreačné poukazy, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu, 
atď.,   

• aktivačná a dobrovoľnícka činnosť - mzdy, odvody do fondov, telekomunikačné služby, 
všeobecný materiál, náradia, pracovné ochranné pomôcky, náhrada za rekreačné poukazy, 



stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu,  
• verejné osvetlenie – platby za el. energiu, prevádzku, opravu a údržbu, revízie a pod., 
• vodné hospodárstvo – poistenie kanalizačnej vetvy, osadenie nových vodomerov,  
• údržbárske práce v areáli cintorínov  (na území mesta je 5 cintorínov a domov smútku): 

budovanie chodníkov, údržba areálov a domov smútku a pod.,   
• splátky investičných úverov a súvisiacich úrokov (momentálne má mesto 4 bankové úvery, 2 

úvery zo ŠFRB a 1 úver z Environmentálneho fondu), 
• investičné výdavky na výstavbu Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím a ďalší investičný 

rozvoj,  
• správa a údržba nájomných bytov – el. energia, údržba budov, správcovstvo (vykonáva 

GRAND, správa bytových domov, s. r. o.), revízie a pod.;  
• projekt: podpora miestnej zamestnanosti - mzdy, odvody do fondov, stravovanie 

zamestnancov, odvody do SF (spolufinancovania projektu cez úrad práce), 
• výdavky spojené s ochranou proti šírenia koronavírusu. 

 
13. Sociálna oblasť 

• opatrovateľká služba – financovanie opatrovateľskej služby poskytovanej prostredníctvom OZ 
Prosocia v súlade s platnou zmluvou medzi mestom a OZ a prepravy obyvateľov podľa VZN. 

• stravovanie dôchodcov  - zabezpečenie stravovania pre dôchodcov prostredníctvom závodnej 
kuchyne mesta (platby za stravné lístky zo strany dôchodcov sú súčasťou príjmov mesta), 

• činnosť klubov dôchodcov (na území mesta fungujú 2 kluby dôchodcov) - mzdy, odvody do 
fondov, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, 
prepravné, údržba budov, spoločenské akcie, revízie, kontroly, prídel do SF, dohody, 

• sociálna pomoc deťom  (stravovanie detí), dotácie pre žiakov (dopravné, šk. potreby) – 
financované zo štátnych prostriedkov, 

• Zariadenie pre seniorov Smaragd – samostatná rozpočtová organizácia, 
• posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – posúdenie zo zdravotného aj sociálneho hľadiska 

záujemcov o sociálnu starostlivosť, 
• jednorazové sociálne dávky v hmotnej núdzi, pohrebné trovy v zmysle platných právnych 

predpisov,  
• terénna sociálna práca (spolufinancovanie cez národný projekt) - mzdy, odvody do fondov, 

cestovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, školenia, všeobecné služby,  náhrady 
za rekreačné poukazy, stravovanie zamest., prídel do SF. 
         

14. Administratíva 
• verejná správa (účtujú sa tu všetky ostávajúce výdavky nezahrnuté do predchádzajúcich 

programov) - mzdy, odvody do fondov, cestovné, energie a vodné, stočné (na administratívnu 
budovu a všetky nebytové priestory mesta), poštovné, internet, telekomunikačné služby, 
interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, 
odborné knihy a publikácie, pracovná odev, obuv pre údržbárov, softvér a licencie, pohonné 
hmoty, servis, údržba a poistenie dopravných prostriedkov, karty, známky, prepravné, údržba 
prevádzkových strojov, programov, budovy, revízie a kontroly, nájomné,  všeobecný materiál, 
všeobecné služby, revízie, poistenie majetku mesta,  náhrady za rekreačné poukazy, 
stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce, miestne dane a poplatky, prídel do 
sociálneho fondu, odchodné a ďalšie výdavky, 

• výplata postúpených rodinných prídavkov a sociálnych dávok, 
• poplatky za vedenie účtov. 

 
 
15. Podnikateľská činnosť mesta 

• závodné stravovanie, prevádzkovanie parkoviska, pohrebné služby, vývoz kontajnerov, orez 
stromov a ďalšie služby pre fyzické a právnické osoby – výdavky na: mzdy, odvody do 
fondov, energie, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, potraviny, pohonné hmoty, 
servis, údržba a poistenie dopravných prostriedkov, prenájom pozemku, školenia, všeobecné 



a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídel do SF, DPH, ... 
Vyššie uvedené výdavkové skupiny (programy) môžu obsahovať aj iné položky, ktoré sa týkajú 
ďalších aktivít mesta. 

 
Základná charakteristika rozpočtu na rok 2022  
 
        Rozpočet mesta na rok 2022 v oblasti bežných príjmov a výdavkov je zostavený ako prebytkový, 
vo výške 221 178 €. Rozpočet v kapitálovej oblasti je schodkový v celkovej výške 530 878 €. Tento 
schodok bude krytý z bežného rozpočtu, ako aj z finančných operácií. Po zohľadnení všetkých príjmov 
a výdavkov mesta je rozpočet na rok 2022 vyrovnaný.  
  

Členenie rozpočtovaných príjmov a výdavkov na bežné, kapitálové a finančné operácie 
v roku 2021 je nasledovné: 
                                                                                 údaje v eurách 
             rozpočet 2022                 
Druh rozpočtu príjmy výdavky rozdiel     
bežný 7 489 067 7 267 889      221 178     
kapitálový    973 962 1 504 840     -530 878     
spolu 8 463 029 8 772 729    - 309 700     
finanč. oper.    501 900    192 290      309 700     
spolu 8 964 929 8 964 929                0     
 

Členenie celkového rozpočtu na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie je nasledovné: 
bežné príjm 
   100 – daňové príjmy:              3 954 750 €, 
   200 – nedaňové príjmy:          1 153 244 €, 
   300 – granty a transféry:                         2 381 073 €, 
kapitálové príjmy 
   200 – nedaňové príjmy:                      10 000 €, 
   300 – granty a transféry:                963 962 €, 
príjmové finančné operácie 
   400 – príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (prevod z rezervného fondu):  
                                                                201 900 €, 
   500 – prijaté úvery:                           300 000 €, 
bežné výdavky 
   600 – bežné výdavky:               7 267 889 €, 
kapitlálové výdavky 
   700 – kapitálové výdavky:        1 504 840 €, 
výdavkové finančné operácie 
   800 – výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finanč. pasívami (splátky úverov): 192 200 €. 
 

Prílohu tohto materiálu tvorí rozpis rozpočtu podľa jednotlivých programov. Súčasťou 
programu mesta sú aj merateľné ukazovatele, ktoré predstavujú samostatný materiál v prílohe. 
  
 
 
Vypracovala: Ing. Martina Kardhordó 
   vedúca ekonomického oddelenia 

   
 
Mgr. Peter Závodský 

V Hurbanove, 27. 11. 2021                                 primátor mesta 
 
 


