ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2009
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 bežného rozpočtu
a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného 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.
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BEŽNÝ ROZPOČET:

Príjmy
Výdavky
Výsl. hospodárenia – prebytok BR:

11 616 282,49 €
10 477 536,20 €
1 138 746,29 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:

Príjmy
Výdavky
Výsl. hospodárenia – schodok KR:

983 161,85 €
2 150 821,70 €
- 1 167 659,85 €

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

+ 1 138 746,29 – 1 167 659,85 = - 28 913,56
Schodok hospodárenia bežného + kapitálového rozpočtu

- 28 913,56 €

- úprava výsledku hospodárenia o nevyčerpané účelové prostriedky
- 14 633,19 €
(v zmysle § 16 ods. 6 cit. zákona)
- úprava výsledku hospodárenia o prostr. zo separovaného zberu
(za vyseparovaný odpad)
- 6 582,17 €
_________________________________________________________________________
Rozpočtový výsledok hospodárenia pre rozdelenie do RF
(z BR + KR a úprav o vylúčené nevyčerpané účelové prostr.)
- 50 128,92 €
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ktorý bol krytý nevyčerpanými účelovými prostriedkami z r. 2008
cez EK 453 vo výške 107 178,61 € a z dôvodu nesúladu medzi
príjmami a výdavkami použitím prostriedkov účelového
peňažného fondu životného prostredia a fondu odmien
vo výške 319 296,56 €.
Vykrytie schodku výsledkom finančných operácií
(PFO 429 861,17 € mínus VFO 111 453,48 €)
+ 318 407,69 €
vzhľadom k tomu, že príjmové finančné operácie /prostr. r. 2008
a účelové prostr. ŽP z min. rokov použité na výdavky v r. 2009/
ovplyvnili výsledok bežného rozpočtu
________________________________________________________________________

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA HLOHOVEC:
Vzhľadom k uvedenému schodku rozpočtového hospodárenia
a zapojenia výsledku finančných operácií je zostatok z príjmových
finančných operácií vo výške

268 278,77 €

zdrojom peňažných fondov mesta.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov bolo potrebné upraviť výsledok
hospodárenia o nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 14 633,19 €,
z toho nedočerpané prostriedky na dopravné vo výške 168,40 € (nevyčerpané bežné transfery
spolu: 168,40 €).
Z kapitálových výdavkov je potrebné vyňať z výsledku hospodárenia prostriedky
v sume 8 829,58 € - kapitálové prostriedky na osvetlenie Zámku, v sume 5 635,21 € –
nepoužité prostriedky kapitálového transferu pre Zariadenie pre seniorov Harmónia
(spolu kapitálové transfery 14 464,79 €).
Z výsledku hospodárenia je potrebné vyčleniť i účelové prostriedky poskytnuté
z Recyklačného fondu za vyseparovaný odpad v sume 6 582,17 €.

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

- 1 048,10 €

KOMENTÁR K VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Mestská príspevková organizácia vykázala stratu vo výške 1 048,10 €, ktorá vznikla
z dôvodu predpisu dodávateľských faktúr za energie r. 2009 a nepredvídanými nákladmi na
opravu schodov v budove DK Hlohovec.
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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 možné vysporiadať
z rezervného fondu MsKC.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV ZA ROK 2009
v€
AKTÍVA:
A. STÁLE AKTÍVA
1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Oprávky k NIM
3. Dlhodobý hmotný majetok
4. Oprávky k DHM
5. Dlhodobý finančný majetok

26 169 099
70 762
- 50 527
38 210 212
- 15 993 830
3 932 482

B. OBEŽNÉ AKTÍVA
1. Zásoby
2. Pohľadávky
- opravné položky k pohľadávkam
Z toho:
zost. cena DHM zvereného do správy RO
3. Finančný majetok

4 286 362
654
2 557 177
- 123 755
1 362 025
1 852 286

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (AKTÍV)
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

AKTÍVA CELKOM

5 705
5 136
569

30 461 166

PASÍVA:
A. VLASTNÉ IMANIE
24 489 723
1. Nevysp. výsledok hosp. min. rokov
23 994 687
2. Výsl. hospodárenia za bežné účt. obdobie
495 036
B. ZÁVAZKY
1. Rezervy
2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
3. Dlhodobé záväzky
4. Krátkodobé záväzky
5. Bankové výpomoci a výpomoci
B. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (PASÍV)
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

PASÍVA CELKOM

658 261
49 498
15 149
4 680
214 794
374 140

5 313 182
0
5 313 182

30 461 166
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STAV A VÝVOJ DLHU MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2009
Stav dlhu k 1.1.2009
Splátky dlhu v r. 2009
Prijaté úvery v r. 2009
Stav dlhu k 31.12.2009

485 594 €
111 454 €
0€
374 140 €

Mesto Hlohovec nemá vydané oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti.
Mesto Hlohovec v r. 2009 neposkytlo záruku za žiadny 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 Hodžova 11, Žilina. /
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 1 048,10 € bude vysporiadaná z rezervného fondu MsKC.

2. Finančné vysporiadanie MsÚ
Výsledkom hospodárenia MsÚ je schodok vo výške - 50 128,92 €
po vyňatí nedočerpaných účelových prostriedkov korigovaný
príjmovými finančnými operáciami; t.j. vyčíslený výsledok
po zapojení finančných operácií celkom:

+ 268 278,77 €

a tento je zdrojom peňažných fondov mesta.
V zmysle platných právnych predpisov má mesto povinnosť vytvoriť vo finančnom
vysporiadaní za účtovný rok 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 7 102,87 € je Mesto povinné použiť na tvorbu FRB z rezervného fondu
Mesta Hlohovec.
Tvorba fondu rozvoja bývania (FRB)

7 102,87 €

Z uvedeného vyplýva, že účtovný stav RF po vysporiadaní výsledku hospodárenia bude
v čiastke 1 467 851,86 €, ktorá je už zaradená v schválenom rozpočte na rok 2010.
Zverejnené v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov dňa: 12.04.2010.
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