ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2008
Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia
mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Návrh záverečného účtu je
zostavený v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je
účtovná závierka mesta. Od. 1.1.2008 je účtovníctvo mesta vedené v súlade s Opatrením MF
SR č. MF/16786/2007-31 a účtovná závierka je zostavená v zmysle Opatrenia MF SR č.
MF/25755/2007-31. Účtovníctvo mesta ako i všetkých subjektov verejnej správy je vedené na
akruálnom princípe na rozdiel od rozpočtu, ktorý sa naďalej zostavuje a sleduje na hotovostnom
princípe.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
mesto schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok vrátane rozpočtov
zriadených rozpočtových organizácií.
Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami beţného rozpočtu
a výdavkami beţného rozpočtu (t.j. výsledok beţného rozpočtu) a príjmami kapitálového
rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu) mesta vrátane
príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie a výdavkové
finančné operácie neovplyvňujú výsledok hospodárenia (prebytok alebo schodok) rozpočtu
mesta.
Od 1.1.2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového
hospodárenia v účtovníctve nevykazuje, zisťuje sa mimo účtovníctva na základe skutočne
realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov.
v Sk
BEŽNÝ ROZPOČET:

Príjmy
Výdavky
Výsl. hospodárenia – prebytok BR:

339 784 930,77 Sk
303 820 735,99 Sk
35 964 194,78 Sk

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:

Príjmy
Výdavky
Výsl. hospodárenia – schodok KR:

32 273 759,30 Sk
55 610 885,19 Sk
- 23 337 125,89 Sk

Výsledok bežného rozpočtu (BR) použitý na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu:

35 964 194,78 Sk - 23 337 125,89 Sk = 12 627 068,89 Sk
Prebytok hospodárenia r. 2008
Pouţitie prebytku BR na úhradu návratných
zdrojov financovania (výsledku finančných operácií)
(§ 10 ods. 7 zák. č. 583/2004 Z.z.)

12 627 068,89 Sk

- 1 113 200,– Sk
––––––––––––––––––

11 513 868,89Sk
- úprava výsledku hospodárenia o nevyčerpané účelové prostriedky
(v zmysle § 16 ods. 6 cit. zákona)

- 3 063 083,10 Sk

- úprava výsledku hospodárenia o prostr. zo separovaného zberu
(za vyseparovaný odpad)

- 165 780,- Sk
_____________

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA HLOHOVEC:
Vypočítaný prebytok rozpočtu pre účely tvorby peň. fondov
t.j.výsledok hospodárenia pre finančné vysporiadanie r. 2008

8 285 005,79 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 moţno pouţiť 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
peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu obce zistený podľa prvej vety je zdrojom
rezervného fondu, prípadne ďalších peňaţných fondov.
Z uvedeného vyplýva, ţe bolo potrebné upraviť tento výsledok hospodárenia
o položky znižujúce prebytok, pretoţe v príjmoch Mesta boli nevyčerpané dotácie zo
štátneho rozpočtu v celkovej výške 3 063 083,10,- Sk, z toho finančné prostriedky vo výške
480 000,- Sk na riešenie havarijného stavu ZŠ A.Felcána, v čiastke 2 580,- Sk nedočerpané
prostriedky na dopravné – I. ZŠ, finančné prostriedky v sume 587 000,- Sk – normatívne
prostriedky na prenesené kompetencie na úseku základného vzdelávania, prostriedky v sume
500 000,- Sk ako nevyčerpaná dotácia na opravu strechy Zámku, a suma 442,- Sk za
poškodené učebnice (spolu beţné transfery zo ŠR 1 570 022,- Sk). Z kapitálových výdavkov
je potrebné vyňať z výsledku hospodárenia prostriedky v sume 295 516,- Sk – nepouţité
prostriedky kapitálového transferu pre Domov dôchodcov Harmónia, v sume 931 545,10 Sk
kapitálové výdavky na kamerový monitorovací systém a prostriedky v sume 266 000,- Sk
kapitálové prostriedky na osvetlenie Zámku (spolu kapitálové transfery 1 493 061,10 Sk).
Z výsledku hospodárenia je potrebné vyčleniť i účelové prostriedky poskytnuté
z Recyklačného fondu za vyseparovaný odpad v sume 165 780,- Sk.

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

- 10 966,60 Sk

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA HLOHOVEC VRÁTANE
PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ:
Prebytok
+ 8 274 039,19 Sk
KOMENTÁR K VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Mestská príspevková organizácia vykázala stratu vo výške 10 966,60 Sk, ktorá

vznikla v čiastke 10 000,- Sk neposkytnutím beţného transferu MsKC z dôvodu predloţenia
vyúčtovania realizovanej akcie „Rozlúčka s prázdninami“ a neuvedením poţiadavky na
poskytnutie prostriedkov v predloţenom materiáli zo strany MsKC a v sume 966,60 Sk
z beţnej činnosti MsKC.
V zmysle ustanovenia § 25 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení nesk. predpisov stratu príspevkovej organizácie je moţné vysporiadať
z rezervného fondu MsKC.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV ZA ROK 2008
(v tis. Sk)
AKTÍVA:
A. STÁLE AKTÍVA
1. Nehmotný investičný majetok
2. Oprávky k NIM
3. Dlhodobý hmotný majetok
4. Oprávky k DHM
5. Finančné investície
B. OBEŽNÉ AKTÍVA
1. Zásoby
2. Pohľadávky
- opravné poloţky k pohľadávkam
Z toho:
zost. cena DHM zvereného do správy RO
3. Finančný majetok
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (AKTÍV)
Prechodné účty aktívne

AKTÍVA CELKOM

820 235
2 131
- 1 413
1 157 975
- 457 020
118 562
130 398
107
77 866
- 3 769
44 571
56 194
1 366
1 366

951 999

PASÍVA:
A. VLASTNÉ IMANIE
768 694
1. Výsledok hospodárenia min. rokov
761 889
2. Výsledok hospodárenia za beţné účt. obdobie 6 805
B. ZÁVAZKY
22 232
1. Rezervy
1 978
2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 3 084
3. Dlhodobé záväzky
148
4. Krátkodobé záväzky
2 393
5. Bankové výpomoci a výpomoci
14 629
B. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (PASÍV)
Časové rozlíšenie

PASÍVA CELKOM

161 073
161 073

951 999

STAV A VÝVOJ DLHU MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2008
Stav dlhu k 1.1.2008
Splátky dlhu v r. 2008
Prijaté úvery v r. 2008
Stav dlhu k 31.12.2008

16 753 tis. Sk
2 124 tis. Sk
0 tis. Sk
14 629 tis. Sk

Mesto Hlohovec nemá vydané oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti.
Mesto Hlohovec v r. 2008 neposkytlo záruku za ţiadny úver. Záruky za úvery prijaté
v predchádzajúcich rokoch trvajú /záruky vo forme vista zmenky č. 06/147/05 vystavenej dňa
13.6.2005 na rad Dexia banky Slovensko, a.s. a vista zmenky č. 06/096/07 vystavenej dňa
28.11.2007 na rad Dexia banky Slovensko a.s. so sídlom Hodţova 11, Ţilina. /
NÁVRH NA UZNESENIE MsZ:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hlohovec súhlasí s celoročným hospodárením mesta bez
výhrad.

ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
1. Finančné vysporiadanie príspevkových organizácií
Mestské kultúrne centrum
Strata vo výške 10 966,60 Sk bude vysporiadaná z rezervného fondu MsKC.

2. Finančné vysporiadanie MsÚ
Výsledkom hospodárenia MsÚ je prebytok 8 285 005,79 Sk, ktorý bude zdrojom tvorby:
1. rezervného fondu MsÚ
2. fondu rozvoja bývania (FRB)

7 595 897,49 Sk
689 108,30 Sk

V súlade s ustanovením § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov prebytok rozpočtu obce je
zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňaţných fondov.
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. Preto finančné prostriedky
v sume 689 108,30 Sk je Mesto povinné pouţiť na tvorbu FRB.
Z uvedeného vyplýva, ţe stav RF po vysporiadaní výsledku hospodárenia bude
36 352 320,02 Sk.
Záverečný účet mesta je zároveň výročnou správou za rok 2008 vyhotovenou
v zmysle ustanovenia § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Zverejnené v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov dňa: 07.04.2009

