
 

 

M E S T O    Š U R A N Y  -  M E S T S K Ý   Ú R A D   Š U R A N Y 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

Š U R A N Y 

 

Materiál: č. C/1/5/2019 

Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018 

 

Predkladá: 

Ing. Marek Oremus  

primátor mesta Šurany 

 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo  Šurany prerokovalo 

Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018, 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta 

Šurany, stanoviská komisií Mestského 

zastupiteľstva Šurany a   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: 

Ing. Renáta Mesárošová 

vedúca finančného oddelenia 

MsÚ Šurany 

 

A - berie na vedomie 

 

I. Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k Záverečnému účtu mesta Šurany za rok 2018. 

 

II. Správu nezávislého audítora z overenia 

ročnej účtovnej závierky mesta Šurany za rok 

2018. 

 

B - schvaľuje 

 

I. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018 

a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením 

mesta Šurany za rok 2018  

 

bez výhrad 

 

poslancov  Mestského zastupiteľstva Šurany 

v zmysle predlohy. 

Na základe: 

Plánu práce MsZ Šurany  

na I. polrok  2019 

zákona č. 523/2004 Z. z 

zákona č. 583/2004 Z. z. 

zákona č. 369/1990 Zb. 

 

Prizvať: 

  

                  

 

II. Výsledok hospodárenia za rok 2018 - 

schodok vo výške 262 951,36 EUR. 

 

 

 

            

                 Ing. Marek Oremus, v.r. 

                  primátor mesta Šurany 

 

 

 

 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 20. júna 2019.      
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Podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred schválením sa návrh 

záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu.  
  

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec 

zverejní návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva 

na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 

Návrh Záverečného účtu mesta Šurany za rok 2018 je predložený na verejnú diskusiu 

na úradných tabuliach mesta Šurany a na internetovej stránke mesta Šurany  

www.surany.sk v časti Úradná tabuľa 

  

Podľa § 6 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v 

určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 

predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak 

nie sú zdôvodnené.  

 

Pripomienky k Záverečnému účtu mesta Šurany za rok 2018 možno uplatniť v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Šurany,  

Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany 

e-mail: r.mesarosova@surany.sk; fax: 035/6500 108 

 

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia Záverečného účtu mesta Šurany za rok 2018 na úradnej tabuli 

a na webovom sídle 29.05.2019 

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienok k Záverečnému účtu mesta Šurany za 

rok 2018  29.05.2019 

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k Záverečnému účtu mesta Šurany za 

rok 2018 

  2018 všeobecne záväzného nariadenia 
10.06.2019 

Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018 zvesiť dňa 19.06.2019 

http://www.surany.sk/
mailto:r.mesarosova@surany.sk


 

 

Dôvodová  správa k Záverečnému účtu mesta Šurany za rok 2018. 

 
      Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po 

skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do 

záverečného účtu obce. 

 
Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec 

finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k  zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám a k fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtom vyšších územných celkov.  

 

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec je 

povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.  

 

Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záverečný 

účet obce obsahuje najmä:  

 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,  

b) bilanciu aktív a pasív,  

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,  

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých 

príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom,  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  

g) hodnotenie plnenia programov obce.  

 

Rozpočtové hospodárenie 

 
  Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta. Rozpočtový rok je 

zhodný s kalendárnym rokom. Zostavovanie rozpočtu vychádza predovšetkým z viacročného 

rozpočtu. 

            Rozpočet sa  vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný 

rozpočet"),  kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet") a 

finančné operácie. 

            Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 Šurany  na rok 2018 bol zostavený ako 

vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  

schodkový. 

      Rozpočet mesta Šurany na roky 2018-2020 bol zostavený v súlade so zákonom č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva Šurany č. 28/2017-Z, bod XXIV., dňa 07.12.2017 a upravovaný v súlade s § 14 



 

 

ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

- Rozpočet mesta Šurany na rok 2018 - 1. úprava bol schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva Šurany č. 30/2018-Z, bod XIII., dňa 01.03.2018, 

- Rozpočet mesta Šurany na rok 2018 - 2. úprava bol schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva Šurany č. 35/2018-Z, bod XV., dňa 27.09.2018, 

- Rozpočet mesta Šurany na rok 2018 - 3. úprava bol schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva Šurany č. 1/2018-Z, bod XXII., dňa 13.12.2018, 

 

   Rozpočet mesta Šurany na rok 2018 bol zostavený v mene EUR.  

         Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018 je zostavený v mene EUR.  

 

Podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať 

overenú audítorom účtovná jednotka,  ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis.  

 

Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec 

vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.  Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.  

Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.   

 

 

Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018 bude predložený na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 pod č. C/1/5/2019. 

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Renáta Mesárošová, v.r.                                     

                                                                                         vedúca finančného oddelenia                                      

                                                                                             Mestského úradu Šurany            

 

 

 

V Šuranoch dňa 30.04.2019 
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1. Rozpočet mesta Šurany na rok 2018 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  mesta  Šurany bol   rozpočet  mesta  na  rok   

2018. Mesto Šurany zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

 

  

Rozpočet                            

na rok 2018 

schválený 

3. úprava 

rozpočtu                            

na rok 2018  

Bežné príjmy 5 566 721,00 6 072 360,00  

Kapitálové príjmy 0,00 148 300,00  

Príjmové finančné operácie 0,00 339 001,00  

Vlastné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

200 000,00 220 900,00  

Rozpočtové príjmy spolu 5 766 721,00 6 780 561,00  

Bežné výdavky 5 415 221,00 5 998 248,00  

Kapitálové výdavky 40 000,00 454 213,00  

Výdavkové finančné operácie 111 500,00 107 200,00  

Vlastné príjmy RO uvedené vo výdavkoch 200 000,00 220 900,00  

Rozpočtové výdavky spolu 5 766 721,00 6 780 561,00 

Príjmy - výdavky (rozdiel) 0,00 0,00 

 

 

 

 

 
Rozpočet                            

na rok 2018 

schválený 

3. úprava  

rozpočtu                            

na rok 2018  

BEŽNÝ ROZPOČET   

Bežné príjmy 

 
5 766 721,00 6 293 260,00 

Bežné výdavky 5 615 221,00 6 219 148,00 

Rozdiel bežného rozpočtu 151 500,00 74 112,00 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET   

Kapitálové príjmy  0,00 148 300,00 

Kapitálové výdavky 40 000,00 454 213,00 

Rozdiel kapitálového rozpočtu -40 000,00 -305 913,00 

FINANČNÉ OPERÁCIE   

Príjmové finančné operácie 0,00 339 001,00 

Výdavkové finančné operácie 111 500,00 107 200,00 

Rozdiel finančných operácií -111 500,00 231 801,00 
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Po poslednej úprave mesto hospodárilo s nasledovným rozpočtom :  

 

Príjmy celkom bez finančných operácií       6 441 560,00 

Výdavky celkom bez finančných operácií   6 673 361,00 

Hospodárenie mesta                                   -  231 801,00  
 

z toho :  

 

Bežný rozpočet 

Bežné príjmy                                                6 293 260,00 

Bežné výdavky                                             6 219 148,00 

Prebytok bežného rozpočtu                            74 112,00 

 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy                                           148 300,00 

Kapitálové výdavky                                        454 213,00 

Schodok kapitálového rozpočtu                – 305 913,00 

 

 

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov peňažných 

fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie 

sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, 

vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú 

súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.  

 

 

Finančné operácie: 

 

Príjmové finančné operácie                             339 001,00  

Výdavkové finančné operácie                         107 200,00 

Hospodárenie z finančných operácií            231 801,00 
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2. Údaje o plnení rozpočtu mesta Šurany v členení na bežné príjmy a bežné 

výdavky,   kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie v súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou 

 

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  

Schválený rozpočet na rok 2018 
po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 
v EUR % plnenia 

6 780 561,00 6 822 178,56 100,61 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 780 561,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 6 822 178,56 EUR, čo predstavuje  100,61 % plnenie.  

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 

v EUR % plnenia 

6 072 360,00 6 076 155,82 100,06 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 072 360,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 6 076 155,82 EUR, čo predstavuje 100,06 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 

v EUR % plnenia 

4 150 384,00 4 214 174,56 101,54 

 

Z rozpočtovaných daňových príjmov 4 150 384,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 4 214 174,56 EUR, čo predstavuje 101,54 % plnenie.  

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 315 514,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 398 910,09 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102,52 %.  

 

Daň z nehnuteľností  

Z rozpočtovaných 486 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 467 292,47  EUR, 

čo predstavuje plnenie na 96,15 %. Príjmy z  dane z pozemkov boli v sume 184 632,01 EUR, 

príjmy z dane zo stavieb boli v sume 268 413,91 EUR a príjmy z dane z bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome boli v sume 14 246,55 EUR.  

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 7 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 271,96 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 114,89 %. 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje  

Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 111,80 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 24,84 %. 
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Daň za predajné automaty 

Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 312,27 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 78,07 %. 

 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 820,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 818,56 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,82 %. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

Z rozpočtovaných 90 000,00 EUR (50  000,00 EUR a 40 000,00 EUR) bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 82 216,14  EUR (46 772,14 EUR a 35 444,00 EUR), čo predstavuje 

plnenie na 91,35 %. 

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Z rozpočtovaných 250 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 256 241,27 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 102,50 %. 

 

b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 2018 
po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 
v EUR % plnenia 

316 549,00 277 818,37 87,76 

 

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 316 549,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 277 818,37 EUR, čo predstavuje 87,76 % plnenie.  

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 81 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 60 633,49 EUR, 

čo je 74,49% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 

3 996,77 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov v sume 56 636,72 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 132 909,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 99 842,41 EUR, 

čo je 75,12 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za administratívne poplatky 

(správne) v sume 29 846,36 EUR, príjem za porušenie predpisov v sume 3 966,23 EUR, príjem 

za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 65 206,19 EUR, príjem za znečisťovanie ovzdušia 

v sume 823,63 EUR. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 2018 
po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 
v EUR % plnenia 

101 700,00 116 793,09 114,84 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 101 700,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

116 793,09 EUR, čo predstavuje 114,84 % plnenie.  

Uvedený príjem predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 

v sume 51 126,54 EUR, príjem z vratiek v sume 33 000,00 EUR a iné príjmy v sume 32 666,55 

EUR. 
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d) prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 2018 
po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 
v EUR % plnenia 

1 605 427,00 1 584 162,89 98,68 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 605 427,00  EUR bol skutočný príjem vo výške 

1 584 162,89 EUR, čo predstavuje 98,68 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Od obcí združených v SOÚ  25 334,87 Financovanie SOÚ 

Transfery v rámci verejnej správy 1 558 828,02  

z toho:   

MPSVaR SR  317 934,00 Domov Jesienka 

MF SR  1 071 266,00 Prenesené kompetencie-normatívne  

MF SR 55 620,00 Prenesené kompetencie-nenormatívne 

MDaV SR 47 436,87 Pre Spoločný obecný úrad 

MV SR 16 619,86 
Matrika, register obyvateľstva, register 

adries, životné prostredie, vojnové hroby 

ÚPSVaR Nové Zámky 6 032,48 Rodinné prídavky, pohrebné, hmotná núdza 

DPO SR Bratislava 5 634,04 Pre DHZ v meste Šurany 

OÚ Nové Zámky 5 625,20 Na voľby  

NSK Nitra 2 660,00 Olympiáda seniorov 

MV SR 29 999,57 Rekonštrukcia a oprava hasičskej zbrojnice 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 2018 po 

poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 

v EUR % plnenia 

148 300,00 148 257,57 99,97 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 148 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 148 257,57 EUR, čo predstavuje  99,97 % plnenie.  

Príjem z predaja kapitálových aktív 

Z rozpočtovaných 135 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 135 062,85 EUR, 

čo predstavuje 99,97 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  4 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 194,72 EUR, čo 

predstavuje 99,87 % plnenie. 
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Granty a transfery 

Z rozpočtovaných  9 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 2018 po 

poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 

v EUR % plnenia 

339 001,00 382 000,00 112,68 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 339 001,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 382 000,00 EUR, čo predstavuje 112,68 % plnenie.  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

4.1 Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 

v EUR % plnenia 

220 900,00 215 765,17 97,68 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 220 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

215 765,17 EUR, čo predstavuje 97,68 % plnenie.  

 

Bežné príjmy v EUR rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Materská škola, Mostná 1, Šurany   39 139,95 

Materská škola, MDŽ 26, Šurany   49 015,92 

Základná škola, SNP 5, Šurany     59 710,24 

Základná škola, Bernolákova 35, Šurany   32 565,81 

Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, Šurany 23 191,31 

Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany 12 141,94 

Spolu 215 765,17 

 

Pozn.:  Plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou č. 1 

Záverečného účtu mesta Šurany. 
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2.2  Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 

v EUR % čerpania 

6 780 561,00 6 809 022,44 100,42 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 780 561,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 6 809 022,44 EUR, čo predstavuje 100,42 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 

v EUR % čerpania 

5 998 248,00 6 043 315,61 100,75 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 998 248,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 6 043 315,61 EUR, čo predstavuje  100,75 % čerpanie.  

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 444 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

438 304,77 EUR, čo je 98,61  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov mesta 

Šurany. 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 15 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

14 352,97 EUR, čo je 95,05 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky mesta 

Šurany. 

Z rozpočtovaných výdavkov 128 770,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

125 181,17 EUR, čo je 97,21  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky členov Mestskej 

polície Šurany. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 162 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

166 062,40 EUR, čo je 102,00 % čerpanie. Patrí sem poistné a príspevky do poisťovní, 

zamestnancov mesta Šurany, poslancov MsZ Šurany, členov komisií MsZ Šurany, členov 

výborov mestských častí v Šuranoch, členov ZPOZ a zamestnancov mimo pracovného pomeru. 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 5 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

5 338,48 EUR, čo je 100,73 % čerpanie. Patrí sem poistné a príspevky do poisťovní matrikárky 

mesta Šurany. 

Z rozpočtovaných výdavkov 46 800,00 EUR  bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

44 630,49 EUR, čo je 95,36 % čerpanie. Patrí sem poistné a príspevky do poisťovní členov 

Mestskej polície Šurany. 
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Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 359 528,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

356 403,13 EUR, čo je 99,13 %  čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky  MsÚ – program 1 -  

Verejná správa, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná 

údržba  a služby. 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

2 497,74 EUR, čo je 83,26 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky  matriky MsÚ – program 2 

- Služby občanom ako sú  materiál  a služby. 

Z rozpočtovaných výdavkov 28 338,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

23 112,61 EUR, čo je 81,56 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky Mestskej polície 

v Šuranoch – program 3 Bezpečnosť a poriadok  ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, 

dopravné a služby. 

Z rozpočtovaných výdavkov 18 289,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

14 675,52 EUR, čo je 80,24 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na ochranu pred požiarmi 

ako sú energie, materiál, dopravné a služby. 

Z rozpočtovaných výdavkov 12 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 

8 566,00 EUR, čo je 71,38 %  čerpanie. Ide o špeciálne služby (geometrické plány a projekty)  

v programe 4  - Výstavba. 

Z rozpočtovaných výdavkov 70 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

71 415,34 EUR, čo je 102,02 %  čerpanie. Ide o prepravné a nájom dopravných prostriedkov 

(MHD) v programe 5 - Cestná doprava. 

Z rozpočtovaných výdavkov 150 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

150 717,53 EUR, čo je 100,48 %  čerpanie. Ide o rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov 

alebo ich častí (miestne komunikácie) v programe 5 - Cestná doprava. 

Z rozpočtovaných výdavkov 11 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

11 113,12 EUR, čo je 99,22 %  čerpanie. Ide o všeobecný materiál v podprograme Separovaný 

zber v programe 6 - Odpadové hospodárstvo. 

Z rozpočtovaných výdavkov 120 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

123 710,81 EUR, čo je 103,01 %  čerpanie. Ide o všeobecné služby (odvoz komunálneho 

odpadu) v podprograme Odvoz a zneškodnenie odpadu v programe 6 - Odpadové hospodárstvo. 

Z rozpočtovaných výdavkov 255 515,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

302 487,13 EUR, čo je 118,38 %  čerpanie. Ide o materiál (prevádzkové stroje, prístroje, 

zariadenia, technika a náradie, všeobecný materiál-revitalizácia zelene), o rutinnú a štandardnú 

údržbu budov, objektov alebo ich častí, všeobecné služby a špeciálne služby v programe 8 -

Rozvoj obcí. 

Z rozpočtovaných výdavkov 18 010,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

18 479,30 EUR, čo je 102,61 %  čerpanie. Ide o vodné, stočné (verejné komunikácie, artézska 

studňa) v programe 9 - Zásobovanie vodou. 
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Z rozpočtovaných výdavkov 90 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

77 794,23 EUR, čo je 85,87 %  čerpanie. Ide o energie a o rutinnú a štandardnú údržbu budov, 

objektov alebo ich častí v programe 10 - Verejné osvetlenie. 

Z rozpočtovaných výdavkov 21 950,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

21 492,63 EUR, čo je 97,92 %  čerpanie. Ide o energie, dopravné a o rutinnú a štandardnú 

údržbu budov, objektov alebo ich častí v programe 11 - Šport. 

Z rozpočtovaných výdavkov 80 066,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

104 651,32 EUR, čo je 130,71 %  čerpanie. Ide o energie, materiál, o rutinnú a štandardnú 

údržbu budov, objektov alebo ich častí, o všeobecné služby a poplatky a odvody v programe 

12 - Kultúrne služby. 

Z rozpočtovaných výdavkov 31 788,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

30 631,14 EUR, čo je 96,36 %  čerpanie. Ide o všeobecný materiál, o rutinnú a štandardnú 

údržbu budov, objektov alebo ich častí a všeobecné služby v programe 13 - Spoločenské služby. 

Z rozpočtovaných výdavkov 29 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

51 275,96 EUR, čo je 173,82 %  čerpanie. Ide o  rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov 

alebo ich častí v programe 14 - Vzdelávanie. 

Z rozpočtovaných výdavkov 38 411,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

37 269,82 EUR, čo je 97,03 %  čerpanie. Ide o energie, materiál (interiérové vybavenie, 

telekomunikačná technika, všeobecný materiál, reprezentačné), prepravné (zájazdy 

dôchodcov), o rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí a o služby 

(všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie dôchodcov) v podprograme Denné centrá pre 

seniorov programu 15- Sociálne zabezpečenie. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 22 241,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

21 468,66 EUR, čo predstavuje 96,53 % čerpanie. Ide o transfery jednotlivcom a neziskovým 

PO (na členské príspevky, sociálna výpomoc, nemocenské dávky) v programe  Verejná správa. 

Z rozpočtovaných výdavkov 608 745,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

608 745,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o transfer príspevkovej organizácii 

Mestský podnik služieb Šurany. 

Z rozpočtovaných výdavkov 100 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

98 827,25 EUR, čo predstavuje 98,83 % čerpanie. Ide o transfery občianskym združeniam 

v programe 11 - Šport. 

Z rozpočtovaných výdavkov 228 480,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

228 480,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o transfer príspevkovej organizácii 

Mestské kultúrne stredisko Šurany. 

Z rozpočtovaných výdavkov 13 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

13 752,89 EUR, čo predstavuje 101,87 % čerpanie. Ide o transfery občianskym združeniam 

v programe 13 - Spoločenské služby. 
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Z rozpočtovaných výdavkov 135 522,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

135 522,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o transfer príspevkovej organizácii 

Domov Jesienka Šurany. 

Z rozpočtovaných výdavkov 6 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

5 527,83 EUR, čo predstavuje 92,13 % čerpanie. Ide o transfery jednotlivcom (rodina a deti)  

v programe 15 - Sociálne zabezpečenie. 

Z rozpočtovaných výdavkov 4 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume                

4 500,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o transfer príspevkovej organizácii 

Mestská poliklinika Šurany. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 20 315,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume  

18 810,25 EUR, čo predstavuje 92,59 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov v tuzemsku (Prima 

banka, SZRB, ŠFRB, VÚB) a provízie. 

2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 

v EUR % čerpania 

454 213,00 445 819,97 98,15 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 454 213,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 445 819,97 EUR, čo predstavuje 98,15 % čerpanie.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

Z rozpočtovaných 270 770,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 276 834,00 

EUR, čo predstavuje 102,24 % čerpanie. Patria sem výdavky na zakúpenie prístrojov pre 

Mestskú polikliniku Šurany v sume 6 066,00 EUR, zakúpenie digitálneho RTG prístroja pre 

Mestskú polikliniku Šurany v sume 259 920,00 EUR a vybavenie práčovne v Domove Jesienka 

Šurany v sume 10 848,00 EUR. 

 

Prípravná a projektová dokumentácia 

Z rozpočtovaných 27 328,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 28 240,00 EUR, 

čo predstavuje 103,34 % čerpanie. Patria sem výdavky na projektovú dokumentáciu MŠ 

Mostná v sume 918,00 EUR, projekt  Za školou v sume 4 618,00 EUR, projekt na Zberný dvor 

v sume 11 940,00 EUR a Smerný územný plán v sume 10 764,00 EUR. 

  

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 

Z rozpočtovaných 142 765,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 127 395,97 

EUR, čo predstavuje 89,23 % čerpanie. Patria sem výdavky na vybudovanie chodníka na ul. 

Hollého v sume 8 642,21 EUR, prístrešky na smetné kontajnery v sume 17 713,00 EUR, verejné 

osvetlenie na Novom Svete v sume 19 836,00 EUR, kanalizácia na ul. Lesnej v sume 4 859,02 

EUR, fasáda Mestského úradu v sume 31 944,22 EUR, strecha na vedľajšej budove v sume 

37 261,52 EUR, kuchynské spotrebiče v MŠ MDŽ v sume 7 140,00 EUR. 
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Ostatné kapitálové výdavky 

Z rozpočtovaných 6 560,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6 560,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Patria sem výdavky na obstaranie preliezok na ul. Mlynskej. 

 

Kapitálové transfery 

Z rozpočtovaných 6 790,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6 790,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Patria sem kapitálové transfery pre príspevkové organizácie 

mesta: 

 

Príspevková organizácia Suma v EUR Účel 

Mestský podnik služieb 6 790,00 Obnova vozového parku 

 

3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 

v EUR % čerpania 

107 200,00 107 032,92 99,84 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 107 200,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 107 032,92 EUR, čo predstavuje  99,84 % čerpanie. Ide o splácanie istín 

z úverov (Prima banka, SZRB, ŠFRB, VÚB). 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2018 

v EUR 

% čerpania 

220 900,00                   212 853,94                96,36 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 220 900,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 212 853,94 EUR, čo predstavuje  96,36 % čerpanie.  

Bežné výdavky v EUR rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Materská škola, Mostná 1, Šurany   38 974,13 

Materská škola, MDŽ 26, Šurany   49 015,57 

Základná škola, SNP 5, Šurany     57 124,94 

Základná škola, Bernolákova 35, Šurany   32 563,59 

Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, Šurany 23 218,28 

Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany 11 957,43 

Spolu 212 853,94 

 

Pozn.: Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného 

účtu mesta Šurany.  
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3.  Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

          Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a 

výdavkov ako výsledok súhrnnej bilancie.  

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok.  

 

Podľa § 2 písm. b)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov prebytkom rozpočtu 

obce je kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa 

§ 10 ods. 3 písm. a) a b).   

Podľa § 2 písm. c)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov schodkom rozpočtu 

obce je záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený 

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b).  

 

 Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet 

obce sa vnútorne člení na  

a) bežné príjmy a bežné výdavky 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

c) finančné operácie 

 

            Podľa § 10 ods. 6  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou 

rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných 

fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie 

sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, 

vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú 

súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.  

 

Podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet 

obce podľa odseku 3 sa  zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže  

zostaviť ako schodkový, ak  sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje  použitie účelovo 

určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného 

predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného 

rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet 

sa zostavuje  ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako 

schodkový, ak je tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z 

minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom 

bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.  
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Hospodárenie mesta Skutočnosť k 31.12.2018 

 Bežné  príjmy spolu 6 291 920,99 

z toho : bežné príjmy mesta  6 076 155,82 

 
              bežné príjmy RO 215 765,17 

Bežné výdavky spolu 6 256 169,55 

z toho : bežné výdavky mesta  6 043 315,61 

               bežné výdavky  RO 212 853,94 

Prebytok bežného rozpočtu 35 751,44 

  

Kapitálové  príjmy spolu 148 257,57 

z toho : kapitálové  príjmy mesta  148 257,57 

Kapitálové  výdavky spolu 445 819,97 

z toho : kapitálové  výdavky  mesta  445 819,97 

 
Schodok kapitálového rozpočtu - 297 562,40 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

Príjmy bez finančných operácií spolu 

 

 

 

 

 

 

 

6 440 178,56 

Výdavky bez finančných operácií spolu 6 701 989,52 

Schodok rozpočtu - 261 810,96 

 -  

Nevyčerpaná dotácia   1 140,40 

Upravený schodok rozpočtu - 262 951,36 

 -  

Príjmové finančné operácie  382 000,00 

Výdavkové finančné operácie 107 032,92 

Rozdiel finančných operácií 274 967,08 

  

PRÍJMY SPOLU   6 822 178,56 

VÝDAVKY SPOLU 6 809 022,44 

Hospodárenie mesta           13 156,12                         

5 712,39 

-  

 

           Mesto Šurany hospodárilo so  schodkom vo výške 261 810,96 EUR, ktorý bol zistený 

podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Schodok rozpočtu v sume 261 810,96 EUR  je upravený o nevyčerpané prostriedky  zo 

ŠR  a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 1 140,40 EUR na sumu 262 951,36 EUR. 

 

           Rozdiel finančných operácií zistený podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov predstavuje sumu vo výške 274 967,08 EUR. 

 

           Výsledok rozpočtového hospodárenia po zarátaní finančných operácií za rok 2018 je vo 

výške 13 156,12 EUR.  
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4. Výsledok hospodárenia  v metodike ESA 2010 
 

V súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre potreby vyčíslenia 

schodku rozpočtu obce alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektu verejnej správy sa uplatňuje 

jednotná metodika platná pre Európsku úniu – ESA 2010.  V rozpočte obce  sa uplatňuje 

rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.   
 

Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Európsky systém národných a 

regionálnych účtov ESA 2010 je najnovší medzinárodne porovnateľný účtovný rámec EÚ pre 

systematický a podrobný opis ekonomiky. Je implementovaný od 1. septembra 2014 a prenos 

údajov z členských štátov do Eurostatu po tomto dátume sa riadi pravidlami Programu 

zasielania údajov ESA 2010. Štruktúra ESA 2010 je konzistentná s celosvetovými 

usmerneniami o národnom účtovníctve stanovenými v metodike pre systém národných účtov 

2008 (SNA 2008), s výnimkou určitých rozdielov v prezentácii a vysokého stupňa presnosti 

niektorých pojmov ESA 2010, ktoré sa používajú na špecifické účely EÚ. 

 
Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 

  
Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma v EUR 

1. Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)  6 822 178,56 

2.  daňové príjmy (100) 4 214 174,56 

3.   nedaňové príjmy (200)             641 841,11 

4.   granty a transfery (300) 1 584 162,89 

5.   príjmové finančné operácie (400,500) 382 000,00 

6.   z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400) 122 000,00 

7.              prijaté úvery, pôžičky  návratné finančné výpomoci (500) 260 000,00 

8. Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)  6 809 022,44 

9.  bežné výdavky (600) 6 256 169,55 

10.   kapitálové výdavky (700) 445 819,97 

11.   výdavkové finančné operácie (800) 107 032,92 

12. Prebytok  hotovostný (r.1-r.8) 13 156,12 

13. Schodok  po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11) - 261 810,96 

14. Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-r.16) 131 434,69 

15.  stav vybraných pohľadávok k 31.12.2018 317 872,05 

16.  stav vybraných pohľadávok k 31.12. 2017 186 437,36 

17. Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18) 34 035,33 

18.  stav vybraných záväzkov k 31.12.2018 841 730,18 

19.  stav vybraných záväzkov k 31.12. 2017 875 765,51 

20. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17) 165 470,02 

21. Schodok  v metodike ESA 2010 (r.13+r.20) - 96 340,94 

 

 

Výsledok hospodárenia mesta Šurany jednotnej metodike platnej pre EÚ je - 96 340,94 EUR. 
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5. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi 
podľa § 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v  znení neskorších predpisov v súlade 

s Výkazom ziskov a strát Úč  ROPO SFOV 2-01 z individuálnej riadnej účtovnej závierky 

k 31.12.2018 

 
skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

Výnosy 5 240 770,90 

Náklady 5 268 279,05 

Výsledok hospodárenia pred zdanením - 27 508,15 

Splatná daň z príjmov (daň z úrokov) - 96,29 

Výsledok hospodárenia po zdanení - 27 604,44 
 

Výsledok hospodárenia po zdanení  z podvojného účtovníctva je – 27 604,44 EUR. 

 

6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu 
 

6.1  Mesto Šurany vytvára peňažný fond – Rezervný fond podľa  ustanovenia § 15 ods. 1 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Rezervný fond  Suma v EUR 

ZS k 01.01.2018 161 348,68 

Prírastky 114 387,28 

Úbytky    99 625,43 

KS k 31.12.2018 176 110,53 
 

6.2 Mesto Šurany vytvára peňažný fond – Fond opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona 

č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, podľa ktorého vlastník 

z dohodnutého nájomného tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne 0,5% 

nákladov na obstaranie nájomného bytu. 
 

Fond  opráv Suma v EUR 

ZS k 01.01.2018 50 002,39 

Prírastky 10 388,16 

Úbytky  14 417,53 

KS k 31.12.2018   45 973,02 
 

6.3 Mesto Šurany vytvára Sociálny fond – podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom                             

fonde v znení neskorších predpisov. Zásady pre používanie sociálneho fondu upravuje 

Kolektívna zmluva  pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 1. 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 01.01.2018 70,95 

Prírastky-povinný prídel 1,5% 7 484,55 

Úbytky 
z toho: príspevok na stravovanie 
            príspevok na regeneráciu 
            dary pri výročiach 

7 437,40 
3 251,40 
3 106,00 
1 080,00 

KS k 31.12.2018 118,10 
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 

 
Zostavená podľa údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018: 

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01  

 

AKTÍVA v EUR PASÍVA v EUR 

Majetok spolu 14 196 341,64 Vlastné imanie a záväzky 14 196 341,64 

A . Neobežný majetok spolu 12 647 155,97 A. Vlastné imanie 8 534 164,94 

z toho   z toho  

A I. Dlhodobý nehmotný  84 697,58 A I. Oceňovacie rozdiely 0,00 

A II. Dlhodobý hmotný 10 448 977,46 A II. Fondy 0,00 

A III. Dlhodobý finančný 2 113 480,93 A III. Výsledok hospodárenia 8 534 164,94 

  z toho   

  - nevysporiadaný výsledok 
hosp. z min. rokov 

8 561 769,38 

  - za účt. obd. po zdanení   -27 604,44 

B. Obežný majetok spolu 1 545 972,51 B. Záväzky 1 176 914,35 

z toho  z toho  

B I. Zásoby 0,00 B I. Rezervy 10 000,00 

B II. Zúčt. medzi subj. VS 
verejnej správy 

970 046,05 B II. Zúčt. medzi subj. VS 1 140,40 

B III. Dlhodobé pohľadávky 0,00 B III. Dlhodobé záväzky 804 857,76 

B IV. Krátkodobé pohľadávky 313 437,77 B IV. Krátkodobé záväzky 67 104,19 

z toho   z toho  

- z nedaňových príjmov 151 296,61 - dodávatelia 0,00 

- z daňových príjmov 162 041,16 - iné záväzky 6 184,13 

- iné      100,00 - zamestnanci 30 688,29 

  - poistné 24 339,05 

  - daň z príjmov zamest. 5 892,72 

B V. Finančné účty 262 488,69 B V. Bankové úvery 293 812,00 

C. Časové rozlíšenie 3 213,16 C. Časové rozlíšenie 4 485 262,35 

 

Bilancia finančných účtov:              

 

Finančné účty             stav  k 31.12.2018          Cudzie zdroje                stav k 31.12.2018 

 

Stav finančných účtov   262 542,23  EUR          Sociálny fond                           118,10 EUR 

Peniaze na ceste                   - 53,54  EUR          Rezervný fond                  176 110,53 EUR     

                                       262 488,69  EUR         Nevyčerpané dotácie             1 140,40 EUR  

                                                                             Fond opráv                          45 973,02 EUR 

                                                                             Zábezpeka(nájomné byty)   39 146,64 EUR    

                                                                                                                       262 488,69 EUR                                                                                                    
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

 
8.1 Stav záväzkov k 31.12.2018 

Druh záväzku Záväzky 

celkom 

k 31.12.2018 

v EUR 

Záväzky  

v  lehote 

splatnosti 

v EUR 

Záväzky  

po lehote 

splatnosti 

v EUR 

Krátkodobé záväzky:    

Zamestnanci 30 688,29 30 688,29 0,00 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného 
poistenia 

24 339,05 24 339,05 0,00 

- zdravotné poisťovne 6 650,86 6 650,86 0,00 

- sociálna poisťovňa 16 926,87 16 926,87 0,00 

- DDP 761,32 761,32 0,00 

Ostatné priame dane (daň zo ZČ) 5 892,72 5 892,72 0,00 

Iné záväzky (zrážky zo mzdy) 6 184,13 6 184,13 0,00 

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY SÚČET: 67 104,19 67 104,19 0,00 

Rezervy:   0,00 

Ostatné krátkodobé rezervy (audit 
a nevyfakturované dodávky)  

10 000,00 10 000,00 0,00 

REZERVY SÚČET: 10 000,00 10 000,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS:   0,00 

Vratka nevyčerpaných prostriedkov Domov Jesienka 1 114,18 1 114,18 0,00 

Rodinné prídavky 26,22 26,22 0,00 

ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VS SÚČET:  1 140,40  1 140,40 0,00 

Dlhodobé záväzky:   0,00 

Bankové úvery 293 812,00 293 812,00 0,00 

- Komunálne vozidlo  47 113,00  47 113,00 0,00 

- Digitálny RTG prístroj 246 699,00 246 699,00 0,00 

Ostatné dlhodobé záväzky 804 739,66 804 739,66 0,00 

- Úver na výstavbu bytov zo ŠFRB 28 b.j.+2 g. 307 457,64 307 457,64 0,00 

- Úver na výstavbu bytov zo ŠFRB 2x8 b.j. 412 162,36 412 162,36 0,00 

- Fond opráv  45 973,02 45 973,02 0,00 

- Zábezpeka na nájomné byty 39 146,64 39 146,64 0,00 

Záväzky zo sociálneho fondu  118,10  118,10 0,00 

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY SÚČET: 1 098 669,76  
1 098 669,76 

1 098 669,76  
1 098 669,76 

0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2018 1 176 914,35 1 176 914,35 0,00 

 

Stručné zhodnotenie záväzkov: 

 

Krátkodobé záväzky: 
Zamestnanci – mzda za mesiac december 2018 bola vyplatená v januárovom výplatnom 

termíne. 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia – odvody na zdravotné a sociálne 

poistenie za mesiac december 2018 boli odvedené v januári 2019. 

Ostatné priame dane -  preddavky na daň zo závislej činnosti za mesiac december 2018 boli 

uhradené  v januári 2019. 
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Iné záväzky- sporenie, sporožíro, poistenia, stravné lístky, exekúcie za mesiac december 2018 

boli odvedené v januári 2019. 

Rezervy – patria sem faktúry týkajúce sa roku 2018, ktoré boli vystavené a doručené v roku 

2019 a rezerva na audit účtovnej závierky.  

Vratka nevyčerpaných prostriedkov Domov Jesienka – nevyčerpané prostriedky za rok 2018 

boli odvedené do štátneho rozpočtu na základe Zúčtovania finančného príspevku na 

financovanie sociálnej služby poskytnutého na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 pre 

Domov Jesienka. 

 

Dlhodobé záväzky: 

Bankové úvery – mesto Šurany spláca úver poskytnutý zo Slovenskej záručnej a rozvojovej 

banky, a.s. na zakúpenie vozidla na odvoz komunálneho odpadu a súčasne úver poskytnutý 

zo Všeobecnej úverovej banky, a.s na zakúpenie digitálneho RTG prístroja pre Mestskú 

polikliniku Šurany. 

Ostatné dlhodobé záväzky – mesto Šurany spláca úvery poskytnuté zo ŠFRB, ktoré boli 

použité  na výstavbu nájomných bytov. 

Záväzky zo sociálneho fondu - zostatok na účte k 31.12.2018. 

 

8.2  Stav úverov k 31.12.2018 

 

Veriteľ 

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná 

splátka 

istiny 

za rok 2018 

Ročná 

splátka 

úrokov 

za rok 

2018 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 

splatnosti 

 

ŠFRB 

Výstavba bytov MDŽ 

2E,2F,2G 486 722,15 15 002,00 12 546,64 307 457,64 r. 2033 

ŠFRB 

Výstavba bytov Ľ. 

Podjavorinskej 10,12 501 474,80 15 070,59 4 284,69 412 162,36 r. 2042 

Prima 

banka 

Slovensk

o, a.s. 

Zateplenie budovy 

ZUŠ 436 643,34 5 312,28 23,67 0,00 r. 2018 

Prima 

banka 

Slovensk

o, a.s. 

Prístavba k Domovu 

Jesienka 1 195 626,15 14 927,05 139,31 0,00 r. 2018 

SZRB, a.s. Komunálne vozidlo 173 988,00 43 500,00 700,38 47 113,00 r. 2020 

VÚB, a.s. Digitálny RTG prístroj 260 000,00 13 221,00 363,37 246 699,00 r. 2023 

SPOLU  3 054 454,44 107 032,92 18 058,06 1 013 432,00  
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8.3 Mesto Šurany má záväzky  

 

 z dlhodobých úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania  na výstavbu 

obecných nájomných bytov na ul. MDŽ a ul. Ľ. Podjavorinskej;  

 voči Prima banke Slovensko a.s. na úhradu úverov potrebných na krytie 5 % podielu 

vlastných prostriedkov na doplnenie krytia finančných nákladov zabezpečených 

z eurofondov vo výške 95 % nákladov; (splatené v roku 2018) 

 

Pre úplnosť sa uvádza reálny prehľad  o stave a vývoji dlhu za hodnotené obdobie: 

 

Štátny fond rozvoja bývania  na  28 b.j.+ 2g. na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G číslo úveru 510140 

Úver poskytnutý dňa 16.09.2002 na výstavbu nájomných bytov vo výške 14,663 mil. Sk /486 

722,15 EUR/ pri základnej úrokovej sadzbe 3,9 % p.a.; doba splatnosti 30 rokov;  návratnosť 

podpory na výstavbu bytov je zabezpečená uzavretím poistnej zmluvy s poisťovňou;  prvá 

splátka 1/2003, posledná bude v 1/2033; zostatok dlhodobého záväzku k 31.12.2018 je 

307 457,64 EUR. 

 

ŠFRB - 2 x 8 b.j. na ul. Ľ. Podjavorinskej 10 a 12 číslo úveru 510212 

Úver poskytnutý dňa 06.08.2012 na výstavbu nájomných bytov  vo výške 501 474,80 EUR 

s úrokovou sadzbou 1% p.a.; doba splatnosti 30 rokov; návratnosť podpory na výstavbu bytov 

je zabezpečená uzavretím poistnej zmluvy s poisťovňou; prvá splátka 12/2012, posledná bude 

v 12/2042; zostatok dlhodobého záväzku k 31.12.2018 je 412 162,36 EUR. 

 

Prima banka Slovensko a.s. na predfinancovanie projektu Základná umelecká škola – 

zateplenie číslo úveru 511310 

Úver poskytnutý dňa 10.06.2010 vo výške 436 643,34 EUR; základná úroková sadzba je 1,5%; 

doba splatnosti 5 rokov od mája 2013; zostatok na úvere k 31.12.2018 je 0,00 EUR. 

 

Prima banka Slovensko a.s. na predfinancovanie projektu  Prístavba k Domovu Jesienka 

číslo úveru 517110 

Úver poskytnutý dňa 20.07.2010 vo výške l  l95 626,15 EUR; základná úroková sadzba je 2,5%; 

doba splatnosti 5 rokov od januára 2014; zostatok na úvere  k 31.12.2018 je 0,00 EUR.  

 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. číslo úveru 246684-2015 

Úver poskytnutý dňa 30.12.2015 vo výške 173 988,00 EUR na zakúpenie vozidla na zvoz 

komunálneho odpadu; základná úroková sadzba je 1,00%; doba splatnosti do 21.01.2020; 

zostatok na úvere  k 31.12.2018 je 47 113,00 EUR.  

 

Všeobecná úverová banka, a.s. číslo úveru 1014/2018/UZ 

Úver poskytnutý dňa 20.09.2018 vo výške 260 000,00 EUR na zakúpenie digitálneho RTG 

prístroja; základná úroková sadzba je 0,70%; doba splatnosti do 20.08.2023; zostatok na úvere  

k 31.12.2018 je 246 699,00 EUR.  

 

Priemerné mesačné splátky úverov, vrátane úrokov v roku 2018 boli vo výške:  

10 424,25 EUR. 
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9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

 
Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príspevková 

organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny 

rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a 

ktorej spravidla menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Platia pre ňu 

finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.  

 

Príspevkové 
organizácia 

mesta 

výnosy za 
rok 2018 

v EUR 

náklady za 
rok 2018 

v EUR 

(rozdiel) 
výsledok 

hospodárenia 
po zdanení 

tržby 
v EUR 

 

podiel 
tržieb a 

nákladov 
v % 

Mestská 
poliklinika 2 503 362,48 2 503 018,84 343,64 2 388 447,39 95,42 

Mestský podnik 
služieb 734 359,71 734 356,68 3,03 92 937,71 12,65 

Mestské 
kultúrne 
stredisko 272 888,31 267 559,01 5 329,30 18 497,16 6,91 

Domov Jesienka 798 019,03 797 278,94 740,09 324 983,87 40,76 
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10.  Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov 

 
        Mesto Šurany poskytlo v roku 2018 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ako aj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šurany č. 

13/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šurany fyzickým a právnickým osobám – 

podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a 

verejnoprospešný účel. 

 

 

10.1 športové kluby 

 

Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia 
Výška 

dotácie v 
EUR 

AIRPORT GOLF CLUB 3 000,00 

AMK TKM 500,00 

BEDMINTONOVÝ KLUB 2 000,00 

Footgolf Club Šurany 1 000,00 

HKM Šurany - hádzaná 18 000,00 

Karate club GOYU-RYU 301,00 

Karate klub TRIUMPH 3 000,00 

Klub turistov 1 000,00 

Letecký klub 2 000,00 

OZ Šurianski jazdci 2 800,00 

ŠK Šurany – futbal 42 500,00 

Tenisový a športový klub 500,00 

TJ Kostolný Sek - futbal 3 000,00 

TJ Lokomotíva - atletika 5 000,00 

TJ  Lokomotíva - stolný tenis 1 800,00 

TJ Lokomotíva - šachový oddiel 1 000,00 

TJ Slávia - jazdecký oddiel 7 000,00 

ŠK ALL STARS 2 000,00 

Športová škola karate – Tvrdoň 646,58 

Karate klub Farmex - Pálinkášová 646,58 

ceny a príspevky na  turnaje podľa rozhodnutia primátora 1 133,09 

Spolu 98 827,25 
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10.2 spoločenské organizácie 

 

Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia 
Výška dotácie 

v EUR 

Miestny spolok Červeného kríža Šurany 476,85 

Denné centrum seniorov Kostolný Sek 500,00 

Denné centrum seniorov Nitriansky Hrádok 500,00 

Denné centrum seniorov Šurany 1 000,00 

Dobrovoľný hasičský zbor Šurany 439,60 

Gymnázium Šurany 1 000,00 

Nadačný fond Gaudeamus 100,00 

Občianske združenie Hrádocká Venuša 150,00 

Občianske združenie Na vŕšku 94,66 

Slovenský zväz chovateľov 350,00 

Slovenský zväz včelárov 1 000,00 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých  Šurany 700,00 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Kostolný Sek 100,00 

Slovenský zväz záhradkárov Šurany 1 000,00 

Slovenský zväz záhradkárov Nitriansky Hrádok 400,00 

Spevácka skupina K. Sek 336,00 

Spevácka skupina Šurianka 1 721,05 

Spevácky zbor Kantáta 1 050,00 

Špeciálna ZŠ 200,00 

Združenie kresťanských seniorov 300,00 

Združenie rodičov pri MŠ Mostná 300,00 

ZO chovateľov poštových holubov Kostolný Sek 199,80 

ceny a príspevky podľa rozhodnutia primátora 1 834,93 

Spolu 13 752,89 

 

 

 

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 

Mesto Šurany nie je podnikateľským subjektom. 
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12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov  
 

Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  obec 

usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k  

1. zriadeným právnickým osobám  

2. založeným právnickým osobám  

3. štátnemu rozpočtu  

4. štátnym fondom  

5. rozpočtom iných obcí a VÚC  

6. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom  

 
12.1  finančné usporiadanie vzťahov k zriadeným právnickým osobám 

 

a) príspevkovým organizáciám 

 

Príspevkové organizácie mesta Šurany hospodária podľa svojho rozpočtu príjmov a 

výdavkov. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od 

iných subjektov.  

  Príspevkové organizácie uhrádzajú výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného 

majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z 

príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje 

príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný; 

to neplatí, ak je príspevková organizácia zdravotníckym zariadením, ktorému patrí úhrada za 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu. Zriaďovateľ môže príspevkovej 

organizácii krátiť alebo zvýšiť príspevok pri nedodržaní alebo zmene podmienok, za ktorých 

bol určený finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou.  

 

 

Príspevková organizácia Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 

Rozdiel-
vrátenie 

Mestský podnik služieb 608 745,00 608 745,00 0,00 

Mestská poliklinika 4 500,00 4 500,00 0,00 

Mestské kultúrne 
stredisko 

228 480,00 228 480,00 0,00 

Domov Jesienka 135 522,00 135 522,00 0,00 
 

b) rozpočtovým organizáciám 

 

Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov 

prijatých od iných subjektov. Rozpočtová organizácia zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov, 

ktorý zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi 

štátneho rozpočtu určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a 

zriaďovateľom.  
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Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 

Rozdiel-
vrátenie 

ZŠ Bernolákova ul. 107 838,00 107 838,00 0,00 

ZŠ ul. SNP 5 112 796,00 112 796,00 0,00 

Materská škola ul. Mostná  301 400,00 301 400,00 0,00 

Materská škola ul. MDŽ 26 354 740,00 354 740,00 0,00 

Základná umelecká škola 250 300,00 250 300,00 0,00 

Centrum voľného času 82 510,00 82 510,00 0,00 
 

12.2  finančné usporiadanie vzťahov k založeným právnickým osobám 

 

Mesto Šurany má majetkovú účasť v nasledovných obchodných spoločnostiach: 

a)  Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., so sídlom Školská 2, Šurany, so 100 % majetkovou 

účasťou mesta Šurany 

 b) Mestská lekáreň Šurany, s.r.o., so sídlom SNP 2,  Šurany,  s 51 % majetkovou účasťou mesta 

Šurany 

Podiel vo výške 51% spoluvlastníckeho podielu mesta Šurany na zisku v Mestskej lekárni 

Šurany, s.r.o. za rok 2016 vo výške 8 136,24 EUR a za rok 2017 vo výške 24 530,31 EUR 

Mestská lekáreň Šurany, s.r.o. poukázala na samostatný účet mesta Šurany v roku 2018. 

12.3  finančné usporiadanie vzťahov k štátnemu rozpočtu 

 

Poskytovateľ 
Účelové určenie grantu, 
transferu 

Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

Rozdiel-
vrátenie 

OÚ Nitra Školstvo 1 131 136,00 1 126 886,00 4 250,00 

ÚPSVaR Nové Zámky 
Rodinné prídavky, 
pohrebné 2 690,48 2 690,48 0,00 

OÚ Nové Zámky Matrika 11 806,06 11 806,06 0,00 

OÚ Nové Zámky Register obyvateľstva 3 264,36 3 264,36 0,00 

OÚ Nové Zámky Register adries 509,20 509,20 0,00 

MDaV SR SOÚ-stavebný poriadok 45 659,85 45 659,85 0,00 

MDaV SR 
SOÚ-miestne 
komunikácie 1 777,02 1 777,02 0,00 

OÚ Nitra Životné prostredie 943,67 943,67 0,00 

OÚ Nitra Vojnové hroby 96,57 96,57 0,00 

ÚPSVaR Nové Zámky Hmotná núdza 3 966,00 3 342,00 624,00 

MPSVaR SR Domov Jesienka 317 934,00 316 819,82 1 114,18 

OÚ Nové Zámky Voľby  6 162,94 5 625,20 537,74 

DPO SR Bratislava Dotácia z DPO SR 5 800,00 5 634,04 165,96 

MPSVaR SR 
Domov Jesienka-
vybavenie práčovne 9 000,00 9 000,00 0,00 

MV SR 
Oprava a rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice 29 999,57 29 999,57 0,00 

NSK Olympiáda seniorov 1 160,00 1 160,00 0,00 

NSK Kultúra 1 500,00 1 500,00 0,00 



25 

 

12.4  finančné usporiadanie vzťahov k štátnym fondom 

Mesto neuzatvorilo v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami. 
 

12.5  finančné usporiadanie vzťahov k rozpočtom iných obcí a VÚC   

Mesto neuzatvorilo v roku 2018 žiadnu zmluvu s VÚC. 

 

Financovanie v roku 2018 Spoločného obecného úradu so sídlom v Šuranoch zriadeného 

Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 03.02.2003 v znení Dodatku č. 1 k tejto 

zmluve zo dňa 30.01.2004 a Zmluvy o pristúpení obcí Bánov, Branovo a Veľké Lovce 

k uvedenej zmluve zo dňa 28.01.2011, bolo podľa dohody zmluvných strán zabezpečované 

finančnou participáciou zúčastnených obcí na princípe počtu obyvateľov v celkovej sume 

19 834,80 EUR. Nedoplatky jednotlivých obcí na základe vyúčtovania za rok 2018 boli 

k dnešnému dňu uhradené. 

 

 

 13. Hodnotenia plnenia programov mesta Šurany 

 
    Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet 

obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce. 

 Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet 

na rok 2018 bol zostavený vrátane programov mesta.  

Program je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) 

vykonávaných  na splnenie definovaných cieľov a zámerov. 

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. 

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá produkuje tovar alebo službu. 

Zámer úlohou  zámeru  je   popísať   stav,  ktorý    chce   mesto     dosiahnuť  v    jednotlivých             

kompetenčných  oblastiach,   vyjadruje  očakávaný  pozitívny   dôsledok   dlhodobého plnenia 

príslušných cieľov. 

Cieľ je  forma  na  vyjadrenie  výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje  

plnenie zámeru.  

Merateľný ukazovateľ je   nástroj   na  monitorovanie   a   hodnotenie     plnenia   cieľa,    resp.   

nástroj,  prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.  
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  Program  

 

3. úprava rozpočtu 

na rok 2018 

 

Skutočné plnenie 

za rok 2018 

% 
plnenia 

1. 1-Verejná správa  997 869,00 989 160,31 99,13 

2. 1a-Verejná správa-úroky   20 315,00 18 810,25 92,59 

3. 2-Služby občanom 23 400,00 22 189,19 94,83 

4. 3-Bezpečnosť, právo a poriadok 226 575,00 210 136,66 92,74 

5. 4-Výstavba 12 000,00 8 566,00 71,38 

6. 5-Cestná doprava 220 000,00 222 132,87 100,97 

7. 6-Odpadové hospodárstvo 740 045,00 743 568,93 100,48 

8. 7-Ochrana životného prostredia 2 500,00 0,00 x 

9. 8-Rozvoj obcí 255 515,00 302 487,13 118,38 

10. 9-Zásobovanie vodou 18 010,00 18 479,30 102,61 

11. 10-Verejné osvetlenie 90 600,00 77 794,23 85,87 

12. 11-Šport 121 950,00 120 319,88 98,66 

13. 12-Kultúrne služby 308 546,00 333 131,32 107,97 

14. 13-Spoločenské služby 45 288,00 44 384,03 98,00 

15. 14-Vzdelávanie 2 411 918,00 2 428 656,76 100,69 

16. 15-Sociálne zabezpečenie 503 717,00 503 498,75 99,96 

17. 
16-Rozvoj obcí = kapitálové 
výdavky  454 213,00 445 819,97 98,15 

 

14. Prehľad stavu nedoplatkov za rok 2018 

 
14.1 Prehľad stavu nedoplatkov na dani z nehnuteľností: 

 
Tabuľka č. 1 

 

Stav 

nedoplatkov  

k 01.01.2018 

v EUR 

Predpis dane 

z nehnuteľností 

na rok 2018 

v EUR 

Uhradené 

k 31.12.2018 

v EUR 

Nedoplatok 

k 31.12.2018 

v EUR 

Daň z nehnuteľností 102 975,73 525 732,56 467 292,47 161 415,82 

 

Daň z nehnuteľností 

V roku 2018 bola vyrubená daň z nehnuteľností vo výške 525 732,56 EUR pre 3 864 daňových 

subjektov. Skutočný príjem na dani z nehnuteľností bol vo výške 467 292,47 EUR. Nedoplatok 

k 31.12.2018 predstavoval sumu vo výške 161 415,82 EUR.  

Nedoplatok tvorí neuhradená daň z nehnuteľností za predchádzajúce obdobia a neuhradená daň 

z nehnuteľností za rok 2018. Pre fyzické osoby predstavuje výška nedoplatku na dani 

z nehnuteľností sumu vo výške 82 824,07 EUR. Pre právnické osoby predstavuje výška 

nedoplatku na dani z nehnuteľností  sumu vo výške 78 591,75 EUR. 
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14.2 Prehľad stavu nedoplatkov na dani za psa: 

 
Tabuľka č. 2 

 Stav 

nedoplatkov  

k 01.01.2018 

v EUR 

Predpis dane 

za psa na rok 

2018 

v EUR 

Uhradené 

k 31.12.2018 

v EUR 

Nedoplatok 

k 31.12.2018 

v EUR 

Daň za psa 591,26 5 730,62 5 829,04 492,84 

 

Daň za psa 

V roku 2018 bola vyrubená daň za psa vo výške 5 730,62 EUR pre 742 daňových subjektov. 

Skutočný príjem na dani za psa bol vo výške 5 829,04 EUR. Nedoplatok k 31.12.2018 

predstavoval sumu vo výške 492,84 EUR.  

Suma vo výške 8 271,96 EUR uvedená v skutočnom plnení rozpočtu k 31.12.2018 bola znížená 

o sumu vo výške 2 442,92 EUR z dôvodu preúčtovania tejto sumy na správny variabilný symbol 

v roku 2019. 

 

14.3 Prehľad stavu nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady: 

 
Tabuľka č. 3 

 Stav 

nedoplatkov  

k 01.01.2018 

v EUR 

Predpis na rok 

2018 

v EUR 

Uhradené 

k 31.12.2018 

v EUR 

Nedoplatok 

k 31.12.2018  

v EUR 

Poplatok za 

komunálny odpad 78 256,01 269 241,02 256 241,27 91 255,76 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

V roku 2018 bol vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady vo výške 161 195,66 EUR 

pre 3 311 poplatníkov platiacich paušálnymi platbami (fyzické osoby-občania).  

V roku 2018 bol predpisom určený poplatok za komunálne odpady vo výške 108 045,36 EUR 

pre 264 poplatníkov, u ktorých je zavedený množstvový zber (podnikateľské subjekty).  

 Nedoplatok k 31.12.2018 predstavoval sumu vo výške 91 255,76 EUR. Nedoplatok tvorí 

neuhradený miestny poplatok za  komunálne odpady  za predchádzajúce obdobia a neuhradený 

miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2018. Pre fyzické osoby-občanov  predstavuje 

výška nedoplatku sumu vo výške 72 404,76 EUR. Pre podnikateľské subjekty predstavuje 

výška nedoplatku  sumu vo výške 18 851,00 EUR.   

 

14.4 Vymáhanie nedoplatkov: 

 

Správca dane vymáha nedoplatky na miestnych daniach a na miestnom poplatku za 

komunálne odpady výzvou na zaplatenie daňového nedoplatku  podľa § 80 ods. 1 zákona č. 

563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

V roku 2018 bolo zaslaných 354 ks výziev na zaplatenie daňového nedoplatku  na dani 

z nehnuteľností a 432 ks výziev na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne 

odpady. 
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 V rámci zníženia nákladovosti za poštovné sú daňovníci upovedomovaní o 

nedoplatkoch aj prostredníctvom oznámenia o evidencii nedoplatku a sú predvolaní na 

doriešenie stavu nedoplatkov.  

Nedoplatky, ktoré neboli daňovým subjektom alebo poplatníkom uhradené ani na 

základe doručenia predvolania ani na základe doručenia výzvy na zaplatenie, odstúpil správca 

dane na externé vymáhanie nedoplatkov exekútorskému úradu. 

            Vymáhanie nedoplatkov mesto rieši v rámci externého exekučného konania. 

Vymáhanie sa realizuje v spolupráci s dvoma exekútorskými úradmi: 

so sídlom v Leviciach - odstúpená suma na vymáhanie vo výške 56 712,23 EUR  

so sídlom  v Rimavskej Sobote - odstúpená suma na vymáhanie vo výške 69 251,86 EUR 

 

Celková vymáhaná suma:         125 964,09 EUR 

 

K 31.12.2018 bola súdnym exekútorom JUDr. Paula Peláneková so sídlom kpt. Nálepku 78, 

Levice, ktorá bola poverená výkonom funkcie do 25.07.2017 a od 27.07.2017 ako jej nástupca   

JUDr. Eva Rusnáková so sídlom Rozmarínova 6, Levice,  vymožená celková suma nedoplatkov 

vo výške 13 149,41 EUR. 

K 31.12.2018 bola súdnym exekútorom JUDr. Ing. Ján Gasper PhD. so sídlom Kálmana 

Mikszátha 268, Rimavská Sobota vymožená celková suma nedoplatkov vo výške 6 702,31 

EUR. 

 

Celková vymožená suma:         19 851,72 EUR 

 

Vymáhanie nedoplatkov je  časovo veľmi náročný proces, preto úspešnosť vymáhania sa 

pohybuje na úrovni len 15,76% . 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Marek Oremus, v.r. 

                                                                                              primátor mesta Šurany 

 

 

 

Vypracovala:  

Ing. Renáta Mesárošová 

vedúca finančného oddelenia  MsÚ Šurany 

 

dňa 30.04.2019                                                           

                                 

 

              
   
 

Prílohy: 

 

1. Plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu  

2. Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu  

3. Správa audítora za rok 2018 


