ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2006
V súlade s ustanovením § 10 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov súčasťou rozpočtu obce sú aj
finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa
návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov
a výdavkov rozpočtu obce.
V zmysle platnej právnej úpravy do výsledku hospodárenia nevstupuje výsledok
z finančných operácií, preto i napriek skutočnosti, že Mesto Hlohovec malo k 31.12.2006 na
základnom bežnom účte finančné prostriedky vo výške 2 901 659,54 Sk a porovnaním
celkových príjmov Mesta vo výške 360 051 917,98 Sk (údaje bez príjmov RO a SOÚ
použitých výdavkoch týchto organizácií) a celkových výdavkov v sume 357 791 287,14 Sk
vzniká kladný výsledok hospodárenia vo výške 2 260 630,84 Sk, po odrátaní prebytku
z finančných operácií vo výške 2 852 422,- Sk, hospodárenie Mesta Hlohovec za r. 2006
končí schodkom.
Výška vlastných príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Hlohovec a Spoločného obecného úradu, použitých vo výdavkoch týchto organizácií v r.
2006 bola nasledovná:
Rozpočtové organizácie:
Vlastné príjmy RO:
Použité vlastné príjmy

8 812 279,38 Sk
8 812 279,38 Sk

Spoločný obecný úrad:
Príjmy
Výdavky

9 502 879,20 Sk
9 502 879,20 Sk

Mesto Hlohovec - Mestský úrad Hlohovec / vrátane Spoločného obecného úradu
a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
v Sk
MsÚ
BEŽNÝ ROZPOČET:
Príjmy
Výdavky
Výsl. hospodárenia - prebytok:

MsÚ + SOÚ

277 476 790,98
234 585 143,10

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:
Príjmy
74 969 705,- Sk
Výdavky
118 453 144,- Sk
Výsl. hospodárenia – schodok

MsÚ + SOÚ + RO

286 979 670,18 Sk
244 088 022,30 Sk
42 891 647,88 Sk

295 791 949,56
252 900 301,68

74 969 705,- Sk
118 453 144,- Sk
- 43 483 439,04 Sk

74 969 705,- Sk
118 453 144,- Sk

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA HLOHOVEC:
Výsledok bežného rozpočtu – výsledok kapitálového rozpočtu = schodok- 591 791,16 Sk
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov ak možno použiť v rozpočtovom
roku v súlade s osobitným predpisom (§ 8 ods. 5 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. v znení
nesk. predpisov) nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
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z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu obce zistený podľa prvej vety je zdrojom
rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.
Z uvedeného vyplýva, že je potrebné i v prípade vykázaného schodku upraviť tento
výsledok hospodárenia o položky zvyšujúce schodok, pretože v príjmoch Mesta boli
nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 126 015,- Sk, z toho finančné
prostriedky vo výške 10 260,- Sk, ktoré boli poukázané z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Piešťany ako dotácia na rodinné prídavky a k 31.12.2006 boli zostatkom na
osobitnom účte Mesta a taktiež prostriedky poukázané z MV SR prostredníctvom Obvodného
úradu Trnava dňa 28.12.2006 na financovanie prenesenej kompetencie na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra obyvateľov SR v sume 115 755,- Sk, ktoré možno v zmysle
ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov použiť do 31.3.2007.
UPRAVENÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA HLOHOVEC:
Schodok
- 591 791,16 Sk
Položky zvyšujúce schodok
- 126 015,–– Sk
UPRAVENÝ SCHODOK

- 717 806,16 Sk

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
Mestské kultúrne centrum
Výsledok hospodárenia po zúčtovaní odpisov:
strata

- 2 051 391,97 Sk

Nemocnica s poliklinikou
Výsledok hospodárenia po zúčtovaní odpisov:
strata

- 6 424 079,54 Sk

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA HLOHOVEC VRÁTANE
PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ:
Strata
- 9 193 277,67 Sk

KOMENTÁR K VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ
Mestské príspevkové organizácie vykázali stratu, ktorá vznikla po zúčtovaní odpisov.
V zmysle ustanovenia § 24 ods. 11 písm. d) zákona NR SR o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení nesk. predpisov stratu príspevkovej organizácie je možné uhradiť
a vysporiadať z fondu reprodukcie.
Výška odpisov MsKC predstavuje čiastku
2 127 822,72 Sk, po zohľadnení
tejto skutočnosti by organizácia vykázala zisk
76 430,85 Sk.
Výška odpisov NsP predstavuje sumu
Výsledok hospodárenia bez odpisov - strata
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4 947 818,50 Sk.
- 1 476 261,04 Sk.

ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
1. Finančné vysporiadanie príspevkových organizácií
1.1 Mestské kultúrne centrum
Strata vo výške 2 051 391,97 Sk bude vysporiadaná z fondu reprodukcie MsKC.
1.2 Nemocnica s poliklinikou Hlohovec
Strata vo výške Sk 6 424 079,54 bude vysporiadaná v účtovníctve Mesta s fondom
reprodukcie, ktorý prešiel do účtovníctva Mesta v zmysle Protokolu o odovzdaní majetku príspevkovou organizáciou Nemocnica s poliklinikou Hlohovec.

2. Finančné vysporiadanie MsÚ
Výsledkom hospodárenia MsÚ je schodok (upravený na základe vyňatia nevyčerpaných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu) vo výške 717 806,16 Sk.
Schodok bude vysporiadaný z rezervného fondu.
V zmysle platných právnych predpisov má mesto povinnosť vytvoriť z výsledku
hospodárenia fond rozvoja bývania vo výške príjmov za predané byty v zmysle zákona NR
SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Pretože výsledkom
hospodárenia Mesta Hlohovec v r. 2006 je schodok, je potrebné pri jeho vysporiadaní zároveň
vykryť z rezervného fondu mesta tvorbu FRB.
Z rezervného fondu je potrebné vykryť:
1. schodok
2. nevyčerpané dotácie zo ŠR
3. tvorbu fondu rozvoja bývania
4. splátku úverov ktorá bola prevedená
z bankového účtu RF a ost. finančné operácie

- 591 791,16 Sk
126 015,–– Sk
1 271 494,20 Sk
4 753 000,- Sk

Zverejnené v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov dňa: 21.03.2007
Zvesené dňa:
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