PLNENIE ROZPOČTU MESTA HLOHOVEC
ZA ROK 2008
_________________________________________________________

Rozpočet mesta na rok 2008 schválilo MsZ v Hlohovci dňa 10.12.2007 ako vyrovnaný vo
výške príjmov a výdavkov 351 501 tis. Sk. Beţný rozpočet bol schválený ako prebytkový
s prebytkom beţných príjmov vo výške 21 103 tis. Sk, kapitálový rozpočet s výškou schodku
57 902 tis. Sk, krytým prebytkom beţného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami v sume
32 799 Sk.
V súvislosti s potrebou zaradenia prostriedkov na zvýšenie spoluúčasti mesta na financovanie
projektov v zmysle Uznesenia MsZ č. 5 zo dňa 14.02.2008, zaradenia prostriedkov na
dofinancovanie investičných akcií neukončených v r. 2007 a finančných prostriedkov v beţnom
rozpočte v oblasti ţivotného prostredia, dopravy a na údrţbu majetku mesta v zmysle Uznesení
MsZ č. 19 a 26 zo dňa 17.4.2008 bol rozpočet mesta upravený v príjmovej a výdavkovej časti.
Vzhľadom na potrebu zaradenia dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy
v zmysle oznámení jednotlivých orgánov štátnej správy ako i na základe uznesenia MsZ o voľbe II.
zástupcu primátora mesta a z dôvodu potreby obstarania majetku bol rozpočet mesta na rok 2008
upravený v príjmovej i výdavkovej časti v zmysle Uznesenia MsZ č. 35 zo dňa 26.6.2008.
V zmysle Uznesenia MsZ č. 54 zo dňa 28.8,2008 boli do rozpočtu mesta zaradené prostriedky na
spolufinancovanie projektu na rekonštrukciu ZŠ, Uznesením MsZ č. 61 zo dňa 11.9.2008 rozhodlo
MsZ o zaradení ďalších prostriedkov na spolufinancovanie projektov (nadstavba domova
dôchodcov, kanalizácia v m.č. Šulekovo), do rozpočtu boli zaradené dotácie zo ŠR
a spolufinancovanie z rozpočtu mesta (oprava fasád Empírového divadla, oprava strechy Zámku
v Hlohovci), prostriedky na podporu športu v meste ako i na financovanie školských zariadení
a dofinancovanie investičných akcií. 30.10.2008 schválilo MsZ Uznesením č. 83 prostriedky na
vybudovanie viacúčelového ihriska (dotácia z Úradu vlády prostredníctvom Nadácie SPP
a spolufinancovanie). Posledná úprava rozpočtu schválená MsZ dňa 11.12.2008 Uznesením č. 94
predstavovala zaradenie prostriedkov na nevyhnutné prevádzkové výdavky, účelové dotácie zo ŠR
ako i úpravy limitov prostriedkov na prenesený výkon kompetencií na úseku školstva.
Rozpočtovými opatreniami č. 1/PRI/2008 zo dňa 05.6.2008, 2/PRI/2008 zo dňa 30.6.2008,
3/PRI/2008 zo dňa 31.8.2008, 4/PRI/2008 zo dňa 12.9.2008, 5/PRI/2008 zo dňa 19.12.2008,
6/PRI/2008 zo dňa 29.12.2008 a 7/PRI/2008 zo dňa 31.12.2008 boli vykonané presuny medzi
poloţkami beţného a kapitálového rozpočtu.
Listom Krajského školského úradu zo dňa 16.12.2008 doručeným na MsÚ dňa 23.12.2008
boli pridelené prostriedky na prenesený výkon kompetencií na úseku základného vzdelávania vo
výške 587 tis. Sk, ktoré v zmysle zákona bolo potrebné rozpísať jednotlivým školám s povinnosťou
oznámenia rozpisu na KŠÚ v Trnave. Uvedenú úpravu rozpočtu bolo potrebné vykonať v príjmoch
mesta a vo výdavkoch škôl. Po uvedených úpravách rozpočtu boli celkové príjmy a výdavky
odsúhlasované za všetky zriadené rozpočtové organizácie.
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Upravený rozpočet k 31.12.2008 bol vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 385 696
tis. Sk. Pozostával z prebytkového beţného rozpočtu, tvoreného beţnými príjmami vo výške
314 286 tis. Sk a beţnými výdavkami v sume 302 706 tis. Sk, schodkového kapitálového
rozpočtu s výškou kapitálových príjmov 32 301 tis. Sk a kapitálových výdavkov v čiastke
80 866 tis. Sk. Súčasťou rozpočtu sú i príjmové finančné operácie vo výške 39 109 tis. Sk
a výdavkové finančné operácie v sume 2 124 tis. Sk.
Za obdobie roka 2008 boli v účtovníctve Mestského úradu zúčtované celkové príjmy vo
výške 373 069 490,07 Sk, čo predstavuje 97 % upraveného rozpočtu a výdavky v sume
361 555 621,18 Sk, t.j. 94 %.
Príjmy beţného rozpočtu predstavovali čiastku 339 784 tis. Sk, t.j. boli plnené na 108 %,
výdavky beţného rozpočtu boli čerpané vo výške 303 766 tis. Sk, t.j. 100 %.
Kapitálové príjmy boli k 31.12.2008 zúčtované v čiastke 32 274 tis. Sk, čo predstavuje
100 % upraveného rozpočtu, kapitálové výdavky boli čerpané v sume 55 666 tis. Sk, t.j. 69 %.
V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu
mesta, ale sú osobitnou súčasťou rozpočtu. Príjmové finančné operácie boli v r. 2008 v čiastke
1 011 tis. Sk, t.j. 3 % upraveného rozpočtu, výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2008
zúčtované v čiastke 2 124 tis. Sk.
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t.j. škôl a
domova dôchodcov, boli zúčtované vo výške 9 995 528,47 Sk, sponzorské príjmy týchto RO
predstavujú čiastku 326 600,- Sk. Vlastné príjmy odvádzali rozpočtové organizácie v zmysle
platných právnych predpisov zriaďovateľovi. Po odvedení na účet mesta boli mesačne
poukazované uvedeným rozpočtovým organizáciám na vkladové výdavkové účty.
Plnenie rozpočtu bez finančných operácií:
PRÍJMY (beţné + kapitálové):
VÝDAVKY (beţné + kapitálové):

372 058 tis. Sk
359 432 tis. Sk

ROZPOČET PRÍJMOV
BEŢNÝ ROZPOČET
K 31.12.2008 boli zúčtované vlastné príjmy mesta a ostatné príjmy v skupinách daňové
príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery nasledovne:

100 DAŇOVÉ PRÍJMY
111003 Daň z príjmov fyzických osôb
Na uvedenej rozpočtovej poloţke sú zúčtované príjmy z miestnych daní a podiely na
daniach v správe štátu. Tieto príjmy sú vyberané na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o
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miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
nesk. predpisov a VZN mesta Hlohovec č. 88/2005 v znení jeho dodatkov. V zmysle zákona NR SR
č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov je poukazovaný výnos dane z príjmu fyzických osôb s výnimkou dane z
príjmov, ktorá sa vyberá zráţkou, do rozpočtov obcí.
Výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve bol v roku 2008 zúčtovaný vo
výške 150 450 tis. Sk, čo predstavuje 107 % z plánovanej sumy. Uvedený výnos bol mestu
poukazovaný podľa nariadenia vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanovením § 4 zák. 564/2004 Z.z. bol
výnos poskytovaný mestu mesačne vţdy za predchádzajúci mesiac a do 31.3. bolo poskytnuté
vyúčtovanie za rok 2007, ktoré je zúčtované v príjmoch tohto roka.
121 Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná vo výške 30 700 tis. Sk, k 31.12.2008 bola
daňovníkmi uhradená v čiastke 35 759 tis. Sk, čo predstavuje 116 % z rozpočtu na tejto príjmovej
poloţke.
Z toho:
121001 daň z pozemkov vo výške
5 899 tis. Sk
121002 daň zo stavieb
28 661 tis. Sk
121003 daň z bytov a nebytových priestorov
1 199 tis. Sk
130 Dane za tovary a sluţby
133001 Daň za psa bola uhradená v sume 295 tis. Sk, čo predstavuje 98 % z naplánovanej sumy.
133003 daň za nevýherné hracie prístroje bola vybratá vo výške 22 tis. Sk,
133004 daň za predajné automaty v sume 31 tis. Sk.
Poloţka 133006 - daň za ubytovanie bola uhradená v sume 394 tis. Sk, čo predstavuje 263 %
rozpočtu na uvedenej podpoloţke.
133012 - daň za uţívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 250 tis. Sk, príjem
je 319 tis. Sk, t.j. 128 %. V zmysle platných právnych predpisov a v súvislosti s lokalizáciou
predajných miest na umiestnenie predajných stánkov počas Michalského jarmoku daň za uţívanie
verejného priestranstva Mesto nevyrubovalo, ale poplatníkom stanovilo poplatok za predajné
miesto zúčtovaný na poloţke 223001.
133013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovaný vo výške
17 mil. Sk, plnenie k 31.12.2008 bolo vo výške 15 420 tis. Sk, t.j. 91 % rozpočtu. Plnenie je
ovplyvnené skutočnosťou, ţe časť poplatníkov poplatok neuhradila, resp. poplatníci neuhradili plnú
výšku poplatku za celý rok. Úhrady miestneho poplatku kaţdoročne nedosahujú výšku vyrubeného
poplatku, v porovnaní s predpisom vznikol ročný nedoplatok v úhrnnej výške 1 344 639,- Sk.
Celkový nedoplatok za roky minulé predstavuje čiastku 7 643 tis. Sk. Platobná disciplína občanov
pri úhradách poplatku za komunálne odpady je nevyhovujúca a mesto eviduje nedoplatky, ktoré sú
vymáhané pracovníkmi MsÚ ako i prostredníctvom exekútorskej spoločnosti, ktorej sú odstupované
jednotlivé prípady na vymáhanie.
133014 daň za jadrové zariadenia bola zúčtovaná vo výške 2 565 tis. Sk, t.j. 100 % rozpočtu.
V roku 2008 prevádzkovali jadrové zariadenia v Jaslovských Bohuniciach 2 subjekty: SE, a.s.
a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., pričom kaţdé jadrové zariadenie má osobitnú oblasť
ohrozenia, kaţdú s iným geografickým stredom definovaným odlišnými zemepisnými súradnicami
a stanovenou odlišnou veľkosťou. Z uvedeného dôvodu bola vyrubená daň za jadrové zariadenie
kaţdému z uvedených subjektov v plnej výške, (t.j. celková výška vyrubenej dane bola 5 130 tis.
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Sk). Oba subjekty sa proti platobnému výmeru odvolali a odvolací orgán svojím rozhodnutím
zmenil výšku vyrubenej dane na polovičnú výšku (t.j. vyrubenie v pomernej časti obom subjektom).
Oba subjekty uhradili daň vo výške stanovenej právoplatným rozhodnutím odvolacieho orgánu DR
SR. Mesto Hlohovec postúpilo uvedenú záleţitosť MF SR na preskúmanie mimo odvolacieho
konania.
134 001 - daň za dobývací priestor, t.j. za ťaţbu štrku z dobývacieho priestoru v priestore
bagrovísk, bola uhradená vo výške 16 tis. Sk. Uvedenú daň vyrubuje a platbu do rozpočtov obcí
poukazuje Banský úrad.
139 iné dane za tovary a sluţby. Na poloţke sú zúčtované prijaté platby za úhradu nedoplatkov za
poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ktorý bol vyrubovaný
v zmysle platných právnych predpisov v období do roku 2004. Mesto nedoplatky vymáhalo
a v priebehu roka 2008 bol zúčtovaný príjem vo výške 6 tis. Sk.
160 sankcie uloţené v daňovom konaní sú zúčtované vo výške 11 tis. Sk.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

V tejto skupine sú zúčtované príjmy z vlastníctva, správne poplatky, príjmy z predaja
majetku a ostatné príjmy.
211003 – dividendy. Mesto vlastní akcie banky DEXIA banka Slovensko a. s.. Za rok 2007 boli
vyplatené dividendy vo výške 970 tis. Sk, čo je 100 % z plánovanej výšky.
212002 - príjmy za prenájom pozemkov boli zúčtované vo výške 753 tis. Sk, t.j. 126 % plnenie
rozpočtu. Za prenájom pozemkov Nemocnici s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. uhradila spoločnosť
Mestu nájomné vo výške 50 tis. Sk (predpis bol v súlade so zmluvným vzťahom 200 tis. Sk,
zápočet za neposkytnutie beţného transferu za IV.Q 2008 bol 50 tis. Sk, pohľadávka evidovaná za
prenájom pozemkov je k 31.12.2008 v sume 100 tis. Sk).
Za prenájom hrobových miest boli do rozpočtu mesta poukázané príjmy vo výške 653 tis. Sk
(187 % rozpočtovanej - odhadovanej sumy).
212003
Príjem z prenajatých budov bol v r. 2008 zúčtovaný vo výške 553 tis. Sk. Zúčtované sú
platby nájomného za prenájom priestorov v budove MsÚ.
Za prenájom majetku mestskej obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec,
s.r.o. boli v účtovníctve MsÚ zúčtované príjmy vo výške 825 tis. Sk, predpis v zmysle zmluvy
o prenájme bol zaúčtovaný vo výške 3 300 tis. Sk. Pohľadávka voči obchodnej spoločnosti mesta
k 31.12.2008, ktorá vznikla nezaplatením nájomného za rok 2008 v predpísanej výške, po odrátaní
započítanej časti pohľadávky na základe nevyplatenia beţného transferu za IV. Q.2008, je vykázaná
v sume 1 650 tis. Sk.
Nájomné za uţívanie majetku mesta, spravovaného Bytovým hospodárstvom s.r.o., bolo
mestu poukázané vo výške 14 500 tis. Sk, čo predstavuje 100 % z rozpočtovanej sumy.
Za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete malo mesto k 1.1.2008 pohľadávky voči
spoločnosti Vodárenské a technické sluţby, s.r.o. Hlohovec v čiastke 7 500 tis. Sk, na obdobie r.
2008 bol predpis nájomného vo výške 6 000 tis. Sk, po úprave rozpočtu a zmluvných povinností na
rok 2008 bol zmenený na výšku 1 985 tis. Sk. Platba za prenájom k 31.12.2008 bola uhradená
spločnosťou VaTS, s.r.o. vo výške 3 000 tis. Sk. K 31.12.2008 Mesto eviduje pohľadávku voči
VaTS, s.r.o. vo výške 6 484 528,- Sk.
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212004 z prenajatých strojov, prístrojov a objektov
Mesto prenajíma stĺpy verejného osvetlenia viacerým subjektom na umiestnenie informačných
a propagačných tabúľ. Príjmy z prenájmu stĺpov verejného osvetlenia boli v r. 2008 zúčtované
vo výške 98 tis. Sk, (61 % rozpočtu).
221004 - správne poplatky, vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch za úkony
vykonávané Mestským úradom, boli zúčtované vo výške 887 tis. Sk, čo predstavuje
127 % z rozpočtovanej sumy.
221004 0146 Správne poplatky za vydanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré je povoľované v zmysle zákona NR SR č.
171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení nesk. predpisov, boli do 31.12.2008 vybrané vo výške
6 660 tis. Sk. V roku 2008 bola na území mesta povolená prevádzka 151 ks výherných prístrojov,
prevádzkovaných pätnástimi subjektami.
222003 – pokuty, penále a iné sankcie
Na rozpočtovej poloţke „pokuty“ boli zúčtované príjmy z pokút vyrubených Mestským
úradom vo výške 47 tis. Sk. V čiastke 27 tis. Sk je zúčtovaný príjem za pokuty v priestupkovom
konaní uloţené ObÚ Trnava pracovisko Hlohovec. Sankcie, ktoré boli uloţené za porušenie
stavebného zákona, boli uhradené vo výške 18 tis. Sk a v čiastke 2 tis. Sk bola uhradená pokuta za
znečistenie verejného priestranstva.
Pokuty vyrubené MsP boli uhradené vo výške 414 tis. Sk, čo je 138 % z plánovanej
čiastky, z toho v čiastke 138 tis. Sk pokuty nevyberané na mieste.
223001 – príjmy za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb
Za hlásenia v mestskom rozhlase boli uhradené príjmy v čiastke 5 tis. Sk.
Za podklady k verejným súťaţiam boli zúčtované príjmy vo výške 34 tis. Sk (rekonštrukcia
MK Štúrova, chodník Duklianska ul.). Za výstupy z digitálnej mapy mesta bola uhradená čiastka
vo výške 60 tis. Sk.
Z poplatkov za pouţívanie WC naplánovaných vo výške 30 tis. Sk je zúčtovaný príjem vo
výške 21 tis. Sk, čo predstavuje 70 %-né plnenie.
Poplatky za predajné miesto pri usporiadaní Michalského jarmoka boli v r. 2008
uhradené vo výške 587 tis. Sk.
Na poloţke 223001 sú zúčtované i prostriedky poukázané z Recyklačného fondu na
separovaný zber (sektor plastov 234 tis. Sk, sektor papiera 300 tis. Sk, sektor skla 128 tis. Sk)
spolu vo výške 662 tis. Sk, ktoré boli pouţité vo výdavkovej časti rozpočtu na nákup kontajnerov.
Príspevky z Recyklačného fondu za vyseparovaný odpad boli poukázané do príjmov mesta
vo výške 286 tis. Sk.
Spoločný obecný úrad odviedol do príjmov mesta príjmy za opatrovateľskú sluţbu
v čiastke 193 tis. Sk. /Ďalšie príjmy za OS v sume 71 752,50 Sk boli pouţité na výdavky
administratívno-správnej agendy opatrovateľskej sluţby a sú súčasťou údaja o plnení príjmov SOÚ
(23 obcí okresu) uvedeného v tabuľkovej časti na konci zostavy v celkovej výške 5 160 tis. Sk
(všetky druhy príjmov SOÚ)/.
223004 – príjem za prebytočný hnuteľný majetok
V priebehu roka 2008 bol odpredaný drobný opotrebovaný nevyuţiteľný majetok, príjmy
boli zúčtované v čiastke 550,- Sk. V sume 4 994,- Sk bol do rozpočtu mesta odvedený príjem za
kovový odpad po vyradení neupotrebiteľného majetku zvereného do správy materským školám
(najmä za vyradené sporáky nespĺňajúce bezpečnostné a technické normy na základe vyjadrení
revíznych technikov).
229005 - poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú uhrádzané v zmysle platných právnych noriem.
Boli mestu poukázané v čiastke 53 tis. Sk, čo je 177 % z rozpočtovanej sumy.
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Dočasne voľné finančné prostriedky sú zhodnocované na termínovaných vkladoch a
formou depozitných obchodov.
242 – úroky z vkladov. Kreditné úroky na bankových účtoch boli pripísané na účet mesta vo
výške 110 tis. Sk.
244 – úroky z termínovaných vkladov pripísali banky v r. 2008 na účty, z ktorých boli
realizované depozitné úloţky, vo výške 1 678 tis. Sk.
Uvedené plnenie je spôsobené uzatváraním obchodov s väčším objemom finančných
prostriedkov na základnom beţnom účte mesta, účte RF, Účelovom fonde ţivotného prostredia
a taktieţ je ovplyvnené ukladaním týchto prostriedkov na obdobia, pri ktorých banky poskytujú
najvyššie úrokové sadzby, po predchádzajúcom zhodnotení reálnej potreby prostriedkov na účte.
292006 - príjmy z náhrad poistného plnenia boli v r. 2008 zúčtované v sume 91 tis. Sk. Uvedené
príjmy predstavujú poistné plnenia za poškodený majetok mesta (stĺpy verejného osvetlenia,
poškodený kamerový systém a škoda na streche budovy Kina).
292008 - príjmy z výťaţkov lotérií a stávkových hier, ktoré odviedli v zmysle platných právnych
predpisov do rozpočtu mesta prevádzkovatelia stávkových kancelárií, predstavujú čiastku 878 tis.
Sk, t.j. 176 % z rozpočtovanej sumy.
292012 - príjem z dobropisov je zúčtovaný vo výške 549 tis. Sk, z toho podstatnú časť
predstavujú napr. vrátené fin. prostriedky za energie r. 2007, za vrátené stravné lístky od Le Cheque
Déjeuner a ďalšie príjmy.
292017 - vratky príjmov z minulých rokov
Na poloţke je zúčtovaný príjem vo výške 61 tis. Sk, z toho v čiastke 43 tis. Sk vratka dotácie za
energie z roku 2007 Hokejovým klubom 2002, v sume 16 tis. Sk je zúčtovaná vrátená platba IV. ZŠ
za 2 x zaplatené vodné a stočné, vrátené nedočerpané prostriedky z dotácie VaTS, s.r.o. za r. 2007
vo výške 1 406,78 Sk a zvyšnú čiastku predstavuje vrátený preddavok za exekučné vymáhanie
v čiastke 500 Sk.
Vratky za sociálne výpomoci sú uhrádzané v splátkach, príjem k 31.12.2008 predstavuje
10 tis. Sk.
292019- refundácie nákladov za prepravu pracovníkov SocÚ Hlohovec sú zúčtované vo výške 76
tis. Sk.
292027 - plnenie ostatných rozpočtových príjmov vo výške 66 tis. Sk predstavujú prevaţne
splátky náhrady škôd na majetku mesta v celkovej sume 28 438,50 Sk. Vo výške 4 154,- Sk bolo
zúčtované vrátenie poistného za vyradené auto MsKC zapoţičané Stredisku sluţieb škole, v čiastke
16 798,- Sk refundácia nákladov za ROEP v m.č. Šulekovo a prostriedky vo výške 16 646,- Sk boli
prijaté ako vrátenie nákladov za odbornú prípravu príslušníka MsP po predčasnom ukončení
pracovného pomeru.

300 GRANTY A TRANSFERY
311 granty
Na poloţke sú zúčtované sponzorské príjmy nasledovne:
- dar od spoločnosti JMT, s.r.o. na rozvoj kultúry a športu
- sponzorský príspevok – fin. náhrada za obmedzenie uţívania
nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve mesta

500 tis. Sk

311 spolu:

513 tis. Sk
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13 tis. Sk

V zmysle zmluvného vzťahu so spoločnosťou JMT SR, s.r.o., ktorá sa zaviazala poskytnúť
Mestu Hlohovec v r. 2008 finančný dar na rozvoj kultúry a športu, boli do rozpočtu mesta
poukázané finančné prostriedky vo výške 500 tis. Sk.
Formou grantu bol poukázaný do rozpočtu mesta sponzorský príspevok od spoločnosti
Telecom servis, s.r.o. vo výške 13 tis. Sk ako jednorazová finančná náhrada za obmedzenie
uţívania nehnuteľnosti (pozemku vo vlastníctve mesta).
312 – transfery v rámci verejnej správy
V súlade s príslušnými právnymi normami upravujúcimi financovanie prenesených
kompetencií boli mestu v roku 2008 poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:
Dotácie v oblasti školstva:
- financovanie ZŠ
59 390 tis. Sk
- vzdelávacie poukazy
1 119 tis. Sk
- dopravné
113 tis. Sk
- odchodné
61 tis. Sk
- asistent učiteľa
24 tis. Sk
- rozvojový projekt „elektronizácia a revitalizácia kniţníc“ 6.ZŠ 100 tis. Sk
- beţný transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
273 tis. Sk
- havarijné prostriedky ZŠ A. Felcána
480 tis. Sk
- rodinné prídavky (osobitný príjemca)
72 tis. Sk
- dotácia na motivačný príspevok (štipendiá)
159 tis. Sk
- dotácia na školské potreby
85 tis. Sk
- dotácia na stravu
288 tis. Sk
Ostatné prenesené kompetencie:
- matrika
- školský úrad – metodici
- vyvlastňovacie konanie a stavebný poriadok
- cestné hospodárstvo
- ŠF RB
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov
- dotácia na úseku ţivotného prostredia
- dotácia na aktivačnú činnosť
- dotácia na vojnový hrob

394 tis. Sk
995 tis. Sk
579 tis. Sk
33 tis. Sk
269 tis. Sk
228 tis. Sk
91 tis. Sk
144 tis. Sk
1 tis. Sk

Dotácia na originálnu kompet. v oblasti soc. starostlivosti
- Domov dôchodcov
13 045 tis. Sk
- dávky v hmotnej núdzi pre bezdomovcov
9 tis. Sk
Zmluvné dotácie:
- dotácia z MK SR na opravu fasád Empírového divadla
500 tis. Sk
- dotácia zo ŠR na opravu Zámku v Hlohovci
766 tis. Sk
- dotácia na opravu šatní a soc. zariadení MŠH
150 tis. Sk
- nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu PHSR
893 tis. Sk
- dotácia pre domov dôchodcov na polohovateľné lôţko
35 tis. Sk
- dotácia z VÚC klubu dôchodcov Ruţa
10 tis. Sk
- dotácia z VÚC klubu dôchodcov Peter
20 tis. Sk
- dotácia z VÚC pre MsKC na promenádne koncerty
20 tis. Sk
312 spolu:
80 346 tis. Sk
Beţné granty a transfery spolu:
80 859 tis. Sk
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Dotácie na prenesené kompetencie v oblasti školstva boli mestu poskytované podľa zákona
NR SR č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 2/2004 v znení
neskorších predpisov v súlade s rozpočtom, k 31.12.2008 celkom vo výške 59 390 tis. Sk. Z toho
prostriedky vo výške 58 803 tis. Sk boli poukázané školám, zostávajúce finančné prostriedky
v sume 587 tis. Sk boli odvedené na osobitný účet mesta s tým, ţe budú poukázané školám
začiatkom r. 2009. Dôvodom bola tá skutočnosť, ţe koncom r. 2008 MŠ SR na základe
dohodovacieho konania upravilo rozpočet na prenesené kompetencie na úseku základného
vzdelania o 587 tis. Sk s moţnosťou čerpania do 31.3.2009. Prostriedky boli v zmysle zákona
rozpísané školám a rozpočet mesta bol upravený na základe rozpisu KŠÚ Trnava.
V oblasti financovania školstva boli osobitne poukázané dotácie vzdelávacie poukazy pre ZŠ
vo výške 1 119 tis. Sk, dopravné v sume 113 tis. Sk a odchodné v čiastke 61 tis. Sk. Prostriedky
v sume 24 tis. Sk boli poukázané na úhradu nákladov na mzdy asistentov učiteľov.
Zo štátneho rozpočtu bol tieţ poskytnutý transfer na rozvojový projekt „elektronizácia
a revitalizácia kniţníc“ pre ZŠ Podzámska vo výške 100 tis. Sk.
V roku 2008 MŠ SR prvýkrát v zmysle cit. zákona a zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviedlo príspevok na výchovu
a vzdelávanie pre materské školy (deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky – „predškoláci“). V r. 2008 boli poskytnuté prostriedky na obdobie od účinnosti
zákona, t.j. od 1.9.2008.
V decembri 2008 MŠ SR poskytlo prostriedky na riešenie havarijného stavu ZŠ A.Felcána
v sume 480 tis. Sk, ktoré boli poukázané na osobitný účet mesta a čerpané budú v roku 2009.
Prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany boli mestu poukazované zo štátneho rozpočtu rodinné
prídavky pre deti zanedbávajúce školskú dochádzku v sume 72 tis. Sk, čo predstavuje 72 %
z odhadovanej čiastky. Tieto prostriedky boli poukazované prostredníctvom poukáţok na nákup
potrieb pre deti.
Dotácia na motivačný príspevok (štipendiá) pre ţiakov ZŠ bola poskytnutá zo ŠR v sume
159 tis. Sk, čo predstavuje 64 %-né plnenie rozpočtu, ktoré boli poukázané školám.
Dotácia na školské potreby bola poskytnutá mestu v sume 85 tis. Sk a na stravu vo výške
288 tis. Sk. Z uvedených dotácií boli poukazované finančné prostriedky školám vo výdavkovej
časti rozpočtu.
Dotácie na prenesené kompetencie na ďalších úsekoch preneseného výkonu štátnej správy
boli v roku 2008 poukazované podľa výnosov jednotlivých ministerstiev, na základe ktorých bola
vypočítaná výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Dotácia na úseku matriky bola k 31.12.2008 poskytnutá vo výške 394 tis. Sk. Celkové
výdavky na tomto úseku sú vo výške 756 tis. Sk, t.j. výkon uvedenej prenesenej kompetencie je ako
po iné roky dofinancovaný zo zdrojov Mesta.
Finančné prostriedky na činnosť školského úradu /metodici/ boli v r. 2008 poskytnuté vo
výške 995 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli poukazované Spoločnému obecnému úradu, ktorý
zabezpečuje výkon týchto prenesených kompetencií pre obce okresu a od r. 2008 i pre obec
Drahovce.
Na výkon prenesenej kompetencie na úseku vyvlastňovacieho konania a stavebného
poriadku bola poukázaná dotácia, ktorej výška v r. 2008 bola 579 tis. Sk, na výkon prenesených
kompetencií úseku cestného hospodárstva - dotácia na činnosť na úseku špeciálneho stavebného
úradu pre miestne a účelové komunikácie bola poskytnutá v sume 33 tis. Sk.
Na výkon prenesenej kompetencie na úseku ŠFRB bola v roku 2008 poskytnutá dotácia vo
výške 269 tis. Sk, pričom ročná potreba finančných prostriedkov na vykrytie mzdy, odvodov,
stravovanie a prídel do soc. fondu pracovníka zabezpečujúceho riešenie agendy na tomto úseku, ako
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i na poštovné a dopravné predstavuje čiastku 376 tis. Sk.
Na zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie štátu na úseku registra obyvateľov SR
a hlásenia pobytu občanov bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu Trnava vo výške 228 tis.
Sk.
V roku 2008 boli na zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie na úseku ţivotného
prostredia poskytnuté mestu finančné prostriedky v sume 91 tis. Sk účelovo určené na prenesený
výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia a
ochrany pred povodňami. Tieto prostriedky boli pouţité na výdavky, ktoré mestu vznikli
v súvislosti s výkonom týchto prenesených kompetencií.
Dotácia na aktivačnú činnosť bola poukázaná v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Mestom
Hlohovec a UPSVaR Piešťany vo výške 144 tis. Sk a predstavuje refundáciu výdavkov mesta za
obdobie 4. štvrťroka 2007 (26 tis. Sk) a za obdobie roka 2008 (118 tis. Sk).
Z Obvodného úradu Trnava bol poskytnutý príspevok na zabezpečenie starostlivosti
o vojnové hroby v čiastke 699,- Sk.
Dotácia na originálne kompetencie v oblasti sluţieb sociálnej starostlivosti bola
poskytnutá vo výške 13 045 tis. Sk (t.j. 100 % upraveného rozpočtu) a štvrťročne bola poskytovaná
DD Harmónia.
Sociálne dávky vyplácané bezdomovcom boli zúčtované vo výške 9 tis. Sk.
Na reštaurovanie fasád Empírového divadla boli z Ministerstva kultúry SR poskytnuté
prostriedky v sume 500 tis. Sk.
Dotácia na opravu Zámku v Hlohovci bola poskytnutá do rozpočtu Mesta v sume 766 tis.
Sk.
Z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR bola Mestu poskytnutá dotácia na opravu šatní
a soc. zariadení MŠH vo výške 150 tis. Sk.
V zmysle s uzatvorenou zmluvou boli do rozpočtu mesta poskytnuté prostriedky na
vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo výške 893 tis. Sk.
Na obstaranie polohovateľného lôţka pre Domov dôchodcov Harmónia bola Mestu
poskytnutá dotácia (beţný transfer) v sume 35 tis. Sk.
Z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja boli Mestu poskytnuté dotácie pre kluby
dôchodcov na voľnočasové aktivity seniorov a pre MsKC na organizovanie promenádnych
koncertov.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy sú tvorené predajom majetku mesta nasledovne:
231 - predaj hnuteľného majetku
571 tis. Sk
231- predaj bytov
689 tis. Sk
233001 - predaj pozemkov
27 574 tis. Sk
SPOLU:
28 834 tis. Sk
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Mesto odpredalo v r. 2008 hnuteľný majetok neupotrebiteľný pre potreby mesta:
- trafostanicu z priemyselného parku
270 tis. Sk
- vyradený automobil MsP
30 tis. Sk
- vyradený automobil MsÚ
258 tis. Sk
- betónové unimobunky z areálu UĽP
13 tis. Sk
Splátky za odpredané byty boli zúčtované vo výške 689 tis. Sk.
Celkové príjmy za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré boli uhradené na účet
mesta, predstavujú sumu 27 574 tis. Sk. Z toho podstatnú čiastku predstavuje príjem za odpredaj
pozemkov v lokalite Ul. Timravy (novovytvorené stavebné pozemky), ktoré boli odpredané vo
verejnom záujme na podporu rozvoja individuálnej bytovej výstavby víťazom verejnej obchodnej
súťaţe I. a II. etapy odpredaja týchto pozemkov. Príjem z odpredaja predstavoval v r. 2008 objem
prostriedkov 19 911 tis. Sk.

300 GRANTY A TRANSFERY
321 – kapitálové granty
- grant na multifunkčné ihrisko

1 200 tis. Sk

Z úradu vlády SR prostredníctvom Nadácie SPP obdrţalo Mesto grant na vybudovanie
multifunkčného ihriska vo výške 1 200 tis. Sk.
322– kapitálové transfery v rámci verejnej správy
- dotácia na kapitálové výdavky – domov dôchodcov
- dotácia na polohovateľné lôţko
- dotácia na kamerový systém

650 tis. Sk
90 tis. Sk
1 500 tis. Sk

kapitálové transfery spolu:

2 240 tis. Sk

Kapitálové granty a transfery spolu:

3 440 tis. Sk

Na kapitálové výdavky pre zariadenie soc. starostlivosti bola poskytnutá zo ŠR dotácia vo
výške 650 tis. Sk.
Dotácia zo štátneho rozpočtu na rozšírenie kamerového monitorovacieho systému bola
poukázaná v sume 1 500 tis. Sk.
V zmysle zmluvy s MPSVaR SR a Mestom Hlohovec (pre Domov dôchodcov Harmónia)
bola Mestu poskytnutá dotácia na obstaranie polohovateľného lôţka pre Domov dôchodcov
(kapitálový transfer) v sume 90 tis. Sk.
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PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované prevody
z peňaţných fondov mesta, t.j. zaradenie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume
17 943 tis. Sk + prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov 9 mil. Sk(v r. 2007 schválilo MsZ
prebytkový rozpočet mesta s celkovým prebytkom príjmov 9 mil. Sk). Tieto prostriedky boli na
základe uznesenia MsZ o vysporiadaní výsledku hospodárenia za r. 2007 prevedené do RF mesta.
Ďalšou príjmovou finančnou operáciou, ktorá bola rozpočtovaná na základe úpravy rozpočtu vo
výške 11 155 tis. Sk, bol prevod prostriedkov z účelového fondu ţiv. prostredia do príjmovej časti
rozpočtu. Uvedené prostriedky neboli v priebehu roka 2008 zaradené do príjmovej časti rozpočtu
z dôvodu dostatku disponibilných zdrojov v beţnom rozpočte mesta.
Úpravou rozpočtu bol zaradený prevod prostriedkov z r. 2007 – nevyčerpané dotácie z ŠR
účelovo určené na opravu strechy zámku Zámku v sume 500 tis. Sk, opravu telocvične ZŠ A.
Felcána v čiastke 500 tis. Sk a rodinné prídavky v sume 11 tis. Sk, ktoré sú rodinám v hmotnej
núdzi poskytované formou poukáţok na potraviny. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
moţno nevyčerpané účelové prostriedky poskytnuté zo ŠR pouţiť do 31.3. nasledujúceho
rozpočtového roka. Tieto prostriedky sa na uvedený účel zaradili do rozpočtu mesta ako príjmová
finančná operácia prostredníctvom poloţky 453 a ich čerpanie je komentované vo výdavkovej časti
rozpočtu.

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŢIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI
513002 V rozpočte mesta na rok 2008 bolo naplánované prijatie úveru v sume 12 000 tis. Sk.
Uvedená suma bola v rozpočte mesta určená na rekonštrukciu Ul. Štúrovej. V súvislosti so
zaradením kapitálových príjmov do rozpočtu mesta bola pri úprave rozpočtu mesta v zmysle
Uznesenia MsZ č. 61 zo dňa 11.9.2008 prehodnotená potreba úverových prostriedkov, ktoré nebolo
potrebné ponechať v rozpočte mesta z dôvodu moţnosti financovania investičných akcií z vlastných
zdrojov.

ROZPOČET VÝDAVKOV
K 31.12.2008 boli v účtovníctve mesta vrátane jeho rozpočtových organizácií zúčtované
výdavky v celkovej výške 361 556 tis. Sk (údaj vrátane výdavkových finančných operácií). Z toho
čerpanie beţných výdavkov predstavuje sumu 303 766 tis. Sk, kapitálové výdavky boli čerpané
v čiastke 55 666 tis. Sk a výdavkové finančné operácie boli zúčtované v sume 2 124 tis. Sk.
Čerpanie výdavkov bez finančných operácií bolo vo výške 359 432 tis. Sk.
Z hľadiska funkčnej klasifikácie rozpočtu najvyššie čerpanie v percentuálnom vyjadrení
v porovnaní s upraveným rozpočtom je v oddiele 10 sociálna starostlivosť a 09 vzdelávanie.
Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (t.j. oddielov a skupín rozpočtovej
klasifikácie) ako i ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledovnej časti komentára v členení na
beţný a kapitálový rozpočet.
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01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŢBY
01.1 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
Výdavky na zabezpečenie výkonu verejnej správy boli k 31.12.2008 zúčtované nasledovne:
BEŢNÝ ROZPOČET
01.1.1.6
A: Výdavky na činnosť MsZ v tis. Sk
rozpočet

skutočnosť

%

2 546
754
49
0
44
578
1

88
85
52
0
96
134
20

3 972

90,98

610 - mzdy
2 881
620 - odvody
889
631- cestovné náhrady
95
637009 – náhr.mzdy a platu
20
637014 - stravovanie
46
637026 - odmeny poslancov 430
637034 – prac.zdrav.sluţba
5
SPOLU:

4 366

B: Výdavky na činnosť MsÚ
Prevádzkové výdavky boli v r. 2008 rozpočtované a čerpané nasledovne:
rozpočet
610
- mzdy
14 854
620
- odvody
5 215
631
- cestovné výdavky
110
632001 - energie
1 400
632002 - vodné, stočné
100
632003 - poštovné
a telek. sluţby
1 450
633001 - vybav. interiérov
279
633004 - stroje, prístroje
105
633006 - všeobecný materiál 705
633009 - knihy, časopisy
180
633010 - pracovné oblečenie
6
633016 - reprezentačné
126
634
- dopravné
389
635
- rutinná a štandardná
údrţba
700
637014 - stravovanie
674
637016- prídel do SF
193
637 - všeobecné, špeciálne 467
sluţby a ost. poloţky

skutočnosť

v tis. Sk
%

14 454
5 000
65
1 438
87

97
96
59
103
87

1 113
263
71
526
124
2
123
363

77
94
68
75
69
33
98
93

416
644
167
512

59
97
87
110
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637027- odmeny na základe
dohôd
320
630 - výpočtová technika
1 747
(akc. 0458)
SPOLU:
29 367

277
1 640

87
94

27 341

93

C: Ostatné výdavky verejnej správy
podpoloţka 635006
V rozpočte mesta na rok 2008 boli schválené finančné prostriedky na opravu budovy MsÚ
vo výške 1 550 tis. Sk určené na maľovanie a výmenu dverí na 2. poschodí. Za práce
realizované v priebehu jarných a letných mesiacov boli čerpané prostriedky vo výške 1 740 tis. Sk
z dôvodu potreby výmeny elektrických vypínačov a zásuviek v kanceláriách na tomto poschodí
a rozšírenia stavebných prác o naviac práce (domurovanie otvorov pri osádzaní dverí, dolepenie
podláh a tesniacich líšt; prostriedky boli presunuté z rozpočtu na vybavenie kancelárie právnej
pomoci).
Na opravu budovy MsÚ v Šulekove boli v rozpočte vyčlenené prostriedky vo výške 836
tis. Sk. Rekonštrukčné práce na objekte budovy pokračovali vybudovaním nového oplotenia,
úpravou fasády a úpravou vstupu do objektu. Výdavky boli čerpané vo výške 836 tis. Sk.
V r. 2008 bolo potrebné zabezpečiť opravu budovy v Šulekove na ul. Sereďskej (bývalá
budova ZŠ), ktorá bola z dôvodu nevyuţitia uvedenou školou odovzdaná späť zriaďovateľovi –
Mestu. Výdavky za údrţbu a energie predstavovali čiastku 44 tis. Sk, (z toho el. energia 632001 =
42 tis. Sk, údrţba 635006 = 2 tis. Sk)
Na základe zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a ÚPSVaR Piešťany
zabezpečovalo mesto výkon drobných obecných prác dlhodobo nezamestnanými občanmi,
ktorí poberajú tzv. aktivačný príspevok. Výdavky, ktoré vznikli mestu v uvedenej súvislosti zabezpečenie pracovných pomôcok, poistenia a úhradu mzdy vedúceho pracovníka do marca 2008
boli na základe uvedenej zmluvy refundované z ÚPSVaR Piešťany. K 31.12.2008 bola
zúčtovaná čiastka 128 tis. Sk vo výdavkoch, pričom výška refundovaných oprávnených nákladov
uznaných ÚPSVaR (finančné prostriedky poukázané z ÚPSVaR zúčtované v príjmoch za r. 2008)
je 118 tis. Sk.
Výdavky boli čerpané nasledovne:
zo ŠR
z ESF (Európsky Soc. Fond)
z rozpočtu mesta
610 – mzdy
3 tis. Sk
10 tis. Sk
620 - odvody
1 tis. Sk
4 tis. Sk
630 – tovary a sluţby
16 tis. Sk
84 tis. Sk
10 tis. Sk
Spolu:
20 tis. Sk
98 tis. Sk
10 tis. Sk
627 - výdavky na doplnkové dôchodkové poistenie pracovníkov MsÚ boli uhradené v sume 269
tis. Sk, čo predstavuje 93 % z rozpočtu na uvedenej poloţke.
642017 - bolestné poškodenej občianke, ktoré sa vypláca na základe súdneho rozhodnutia, bolo
vyplatené vo výške 6 tis. Sk.
Výdavky súvisiace s prechodom na euro boli zúčtované vo výške 87 tis. Sk. Ďalšie
výdavky, ktoré vznikli najmä v súvislosti s aktualizáciou softvéru (ISS MsÚ), neboli zatriedené na
túto poloţku, pretoţe neriešili výhradne problematiku prechodu na menu euro, ale i ďalšie
doplnkové funkcie. Výdavky, uhrádzané z kapitálového rozpočtu, boli zúčtované na poloţke
711003 v sume 77 350,- Sk (komentované v čerpaní kapitálového rozpočtu).
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Rozpočet na spolufinancovanie k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Hlohovec bol rozpočtovým opatrením presunutý na beţné výdavky do oddielu 06.2.0., kde je
zúčtované pouţitie týchto prostriedkov.
637003 Za tvorbu internetového portálu boli vynaloţené prostriedky vo výške 54 tis. Sk za
grafickú koncepciu stránky, Portál mesto – základný softvér, prevádzkový poplatok za doménu,
balík sluţieb „štandard“ a školenie – portál obce – weby.
V zmysle rozhodnutia starostov obcí, ktoré vytvorili Spoločný obecný úrad Hlohovec,
zabezpečujúci výkon prenesených kompetencií v oblasti opatrovateľskej sluţby, stavebného
poriadku a vyvlastňovacieho konania, cestného hospodárstva a školského úradu, bola na činnosť
úradu poukázaná dotácia vo výške 7,- Sk na obyvateľa na kaţdý štvrťrok r. 2008, t.j. celkom
v sume 638 tis. Sk, ktorá bola pouţitá na výdavky správy (pracovníci Stavebného úradu,
účtovníčka, pracovníčka podateľne, vedúci SOÚ, časť výdavkov školského úradu).
Decentralizačná dotácia poukázaná mestu na výkon prenesenej kompetencie na úseku
stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania bola prevedené SOÚ v plnej výške 579 tis. Sk,
podobne dotácia na činnosť na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové
komunikácie (cestné hospodárstvo), ktorá bola vo výške 33 tis. Sk. Prostriedky boli pouţité na
úhradu miezd, odvodov a tovarov a sluţieb SOÚ na úseku stavebného poriadku.
Čerpanie výdavkov úseku SP bolo nasledovné:
610 – mzdy
399 tis. Sk
620 – odvody
156 tis. Sk
630 – tovary a sluţby
24 tis. Sk
z toho:
632003 – poštové a telekomunikačné služby
24 tis. Sk
Čerpanie výdavkov úseku CH bolo nasledovné:
630 – tovary a sluţby
33 tis. Sk
z toho:
632003 – poštové a telekomunikačné služby
33 tis. Sk
Výdavky na činnosť pracovníka spravujúceho agendu súvisiacu s poskytovaním príspevkov
zo štátneho fondu rozvoja bývania boli k 31.12. zúčtované vo výške 376 tis. Sk, z toho pouţitie
prostriedkov zo ŠR v sume 269 tis. Sk. Výdavky boli čerpané nasledovne:
zo ŠR
z rozpočtu mesta
610 – mzdy
201 tis. Sk
62 tis. Sk
620 – odvody
68 tis. Sk
22 tis. Sk
630 – tovary a sluţby
23 tis. Sk
Čerpanie výdavkov na tovary a sluţby z rozpočtu mesta zahŕňalo úhradu cestovných
výdavkov (1 tis. Sk), poštovné (2 tis. Sk), dopravné (1 tis. Sk), všeobecné sluţby (4 tis. Sk), stravné
(12 tis. Sk), tvorbu SF (3 tis. Sk)
Na výkon prenesenej kompetencie na úseku registra obyvateľov SR a hlásenia pobytu
občanov boli poukázané prostriedky zúčtované v príjmovej časti rozpočtu v sume 228 tis. Sk.
Dotácia bola pouţitá na úhradu časti mzdy a odvodov pracovníčky úseku evidencie obyvateľstva.
Čerpanie dotácie na uvedený prenesený výkon bolo nasledovné:
610 – mzdy
169 tis. Sk
620 – odvody
59 tis. Sk
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Prostriedky na výkon prenesenej kompetencie na úseku ţivotného prostredia (ochrana
prírody a krajiny, ochrana vôd, ochrana pred povodňami a ochrana ovzdušia) boli taktieţ v plnej
výške 91 tis. Sk pouţité na uvedený výkon prenesenej kompetencie štátu na územnú samosprávu.
610 – mzdy (prac. Odd. VaŢP, referent CO)
91 tis. Sk
Plánované prostriedky na Vytvorenie a vybavenie kancelárie 1. kontaktu a informačnej
kancelárie boli so súhlasom MsZ pouţité na zriadenie Centra právnej pomoci. Zúčtované
prostriedky v čiastke 213 tis. Sk boli v priestoroch bývalej AVANY a bývalých Lahôdok
vynaloţené na údrţbu miestností. Prehľad čerpania výdavkov:
635002 – údrţba výpočtovej techniky
27 tis. Sk
635006 – údrţba budov
186 tis. Sk
637018 - vrátené príjmy z minulých rokov vysporiadané v roku 2008 boli zúčtované vo výške 65
tis. Sk. Vrátené boli najmä preplatky na daniach (6 tis. Sk) a miestnom poplatku (1 tis. Sk),
preplatky z výťaţku hazardných hier – videohry a odvody stávkových kancelárií (58 tis. Sk).

01.1.2

Náklady na výkon kontroly, zabezpečovanej hlavným kontrolórom mesta, boli k 31.12.2008
zúčtované v čiastke 830 tis. Sk, t.j. 93 %. Z toho:
610 – mzdy
597 tis. Sk
620 – odvody
211 tis. Sk
630 – tovary a sluţby
20 tis. Sk
v tom:
stravovanie
12 tis. Sk
prídel do sociálneho fondu
8 tis. Sk
640 – beţné transfery (člen.prísp.)
2 tis. Sk
Spolu:
830 tis. Sk
637005 - auditorské sluţby. V zmysle platných právnych predpisov je Mesto povinné zabezpečiť
overenie účtovnej závierky auditorom. Za auditorské sluţby, ktoré spočívajú taktieţ v konzultácii
účtovných prípadov v priebehu účtovného obdobia, bola auditorskej firme uhradená suma 51 tis.
Sk.
632003 - poštové poplatky za úhradu platieb poštovými poukazmi typu – U platiteľmi na účet
mesta boli zaplatené v sume 60 tis. Sk, čo predstavuje 69 % z rozpočtu.
637012 – poplatky a odvody. Za bankové operácie a vedenie účtov banky zrazili poplatky vo
výške 87 tis. Sk, t.j. 124 % z rozpočtovanej sumy.
637035 – dane. Zrazená zráţková daň z úrokov z bankových účtov a termínovaných vkladov bola
zúčtovaná v čiastke 334 tis. Sk.

01.3.3
Mzdy, odvody, stravovanie, prídel do SF a všeobecný materiál pre zabezpečenie činnosti
matriky predstavovali v r. 2008 756 tis. Sk, čo je 98 % z rozpočtovanej čiastky. Od 1.1.2006 je
účinný nový výnos o financovaní prenesenej kompetencie na úseku matričnej činnosti, podľa
ktorého je mestu poskytovaná niţšia dotácia, preto túto oblasť dofinancováva z vlastných zdrojov.
Výdavky boli čerpané nasledovne:
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610 – mzdy
620 – odvody
630 – tovary a sluţby
640 – beţné transfery
(nemoc. dávky)
Spolu:

zo ŠR
294 tis. Sk
100 tis. Sk

z rozpočtu mesta
212 tis. Sk
82 tis. Sk
64 tis. Sk
4 tis. Sk

394 tis. Sk

362 tis. Sk

Čerpanie výdavkov na tovary a sluţby z rozpočtu mesta zahŕňalo úhradu poštovného (14 tis.
Sk), všeobecný materiál (8 tis. Sk), dopravné (8 tis. Sk), všeobecné sluţby (1 tis. Sk), naturálne
mzdy (príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku) (3 tis. Sk), stravné (23 tis. Sk), tvorbu SF (6 tis.
Sk), odmeny – dohoda o prac. činnosti – prekladateľské sluţby (1 tis. Sk)

01.7.0
651002 0335 - úroky z úveru na budovanie sietí v Priemyselnom parku Horná Sihoť boli
v roku 2008 zúčtované v čiastke 278 tis. Sk.
651002 0331 - úroky z úveru prijatého na rekonštrukciu MK Osloboditeľov v m.č. Šulekovo
predstavujú 469 tis. Sk.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové výdavky boli v r. 2008 rozpočtované v celkovej výške 1 590 tis. Sk, z toho 1 000
tis. Sk na nákup osobného automobilu, 100 tis. Sk na nákup techniky a 490 tis. Sk na obstaranie
softvéru – nových modulov ISS a výmenu doménového servera.
K 31.12. boli kapitálové výdavky čerpané vo výške 1 633 tis. Sk, z toho:
711003 – nákup softvéru
471 tis. Sk
713002 – nákup výpočtovej techniky
132 tis. Sk
713004 – nákup prístrojov a zariadení
40 tis. Sk
714001 – nákup osobného automobilu
990 tis. Sk
Výdavky za nákup softvéru v sume 471 tis. Sk predstavovalo obstaranie bezpečnostného
softvéru, sieťovej licencie pre 75 uţívateľov – audit počítačov a sieťových komponentov, vzdialená
správa, ochrana pred neţiadúcimi zmenami a incidentmi. Ďalšie výdavky za obstaranie softvéru
boli vynaloţené za dokúpenie nových modulov IS – archív katastra, technológia šablón, šablóny pre
moduly daň, poplatky, písomnosti, doplnenie rozšíreného vyhľadávania pre celé ISS.
Z kapitálových výdavkov boli uhradené taktieţ EURO úpravy ISS – 1. etapa v sume 77 350,- Sk.
Na poloţke nákup výpočtovej techniky boli zúčtované výdavky za obstaranie 2 ks počítačov
pre úsek IT v sume 131 965,- Sk.
Prostriedky vo výške 40 tis. Sk boli vynaloţené na nákup televízneho prijímača.
V roku 2008 bol obstaraný nový osobný automobil MsÚ, výdavky za MV predstavovali 990
tis. Sk. Pôvodné motorové vozidlo bolo odpredané, príjem bol zúčtovaný vo výške 258 tis. Sk.
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02.2.0 CIVILNÁ OCHRANA
BEŢNÝ ROZPOČET
V oddieli 02 trieda 2.0 boli v r. 2008 rozpočtované finančné prostriedky na civilnú ochranu
vo výške 172 tis. Sk, k 31.12.2008 boli výdavky zúčtované v sume 145 tis. Sk, t.j. 84 %
z rozpočtovanej sumy.
V priebehu roka boli uhradené náklady na energie v skladoch CO, vodné a stočné, údrţbu
skladov CO, prepravné (odvoz vyradeného materiálu zo skladu CO).
Prehľad čerpania výdavkov:
632001 – energie
125 tis. Sk
632002 – vodné, stočné
3 tis. Sk
634004 – prepravné
3 tis. Sk
635006 – údrţba budov, objektov (skladov CO)
13 tis. Sk
637005 – špeciálne sluţby
1 tis. Sk
Spolu:
145 tis. Sk

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
03.1.0 POLICAJNÉ SLUŢBY
BEŢNÝ ROZPOČET
Prevádzkové výdavky MsP boli v roku 2008 rozpočtované v sume 9 840 tis. Sk, uhradené
boli vo výške 9 858 tis. Sk.
V jednotlivých poloţkách boli výdavky naplánované a čerpané nasledovne:

druh výdavkov

upravený
rozpočet

610 – mzdy
6 090
620 – odvody bez pol. 627
2 128
627 – DDP
126
630 – tovary a sluţby
1 496
z toho:
631001 – cestovné výdavky
26
632001 – energie
50
632002 – vodné, stočné
10
632003 – poštovné a telek. sluţby
60
633- materiál (VT, interiérové vybav., 435
prístroje, všeobec. a špec.
materiál, pracovné odevy)
634 – dopravné
334
635 – rutinná a štandardná údrţba
96
637 sluţby
485
z toho:
637014 - stravovanie
284
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v tis. Sk
skutočnosť

%

6 055
2 122
85
1 427

99,43
99,72
67,46
95,39

36
105
8
60
393

138,46
210,00
80,00
100,00
90,34

303
63
459

90,72
65,63
94,64

243

85,56

637016 - prídel do SF
640 – beţné transfery
z toho:
642012 – na odstupné
642015 – na nemocenské dávky
SPOLU:

60
0

76
169

126,66

109
60
9 840

9 858

100,18

Zvýšené čerpanie finančných prostriedkov za úhradu energií (210 % rozpočtu) je spôsobené
nedostatočnou výškou rozpočtu na uvedených poloţkách.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
713005 – nákup prístrojov, zariadení a techniky
Úpravou rozpočtu boli do výdavkovej časti rozpočtu zaradené prostriedky z poskytnutej
dotácie na rozšírenie kamerového monitorovacieho systému vo výške 1 500 tis. Sk. Z uvedenej
dotácie boli do 31.12.2008 pouţité prostriedky v čiastke 568 tis. Sk. Nevyčerpané prostriedky
z dotácie boli prevedené na osobitný účet a budú pouţité v súlade s platnými právnymi predpismi
v r. 2009.
714001 – nákup osobných automobilov
V kategórii kapitálových výdavkov boli rozpočtované výdavky na obstaranie nového
sluţobného automobilu MsP vo výške 491 tis. Sk, ktorý bolo potrebné vybaviť majákom
a vysielačkou. Za nákup dopravného prostriedku boli vynaloţené prostriedky vo výške 491 tis. Sk.

03.2 OCHRANA PRED POŢIARMI
BEŢNÝ ROZPOČET
Na činnosť mestského poţiarneho zboru bola rozpočtovaná čiastka 116 tis. Sk. Do 31.12.
boli uhradené výdavky vo výške 63 tis. Sk, čo predstavuje 54 %. Z toho:
632001 – energie
13 tis. Sk
632002 – vodné, stočné
5 tis. Sk
633006 – všeobecný materiál
1 tis. Sk
633007 – špeciálny materiál
4 tis. Sk
(nákup hasiacich prístrojov)
637001 – školenia, kurzy, semináre
5 tis. Sk
637002 – konkurzy a súťaţe
3 tis. Sk
(súťaţ Mladých záchranárov)
637004 – všeobecné sluţby
9 tis. Sk
(revízie has. prístr. a poţiar. vodovodov)
637005 – špeciálne sluţby
1 tis. Sk
(platby za správcovstvo budovy)
637027 – odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru
22 tis. Sk
(odmeny pre dobrovoľných hasičov)
Spolu:
63 tis. Sk
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04 EKONOMICKÁ OBLASŤ
04.2 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO
BEŢNÝ ROZPOČET
04.2.1.3 Veterinárna oblasť
637004 0433 MsP odchytáva túlavé psy a odváţa ich do útulku Slobody zvierat v Piešťanoch.
Fakturácia za vstupné ošetrenie a vakcináciu zvierat bola realizovaná v mesačných intervaloch
podľa počtu skutočne odchytených psov. Do 31.12. bol vyfakturovaný a uhradený odchyt 59
túlavých psov, úhrada predstavovala 71 tis. Sk, t.j. 101 % z rozpočtovanej čiastky.
637004 0000 Na sanačné práce v súvislosti s uhynutými zvieratami na území mesta boli v roku
2008 vynaloţené výdavky z rozpočtu mesta v čiastke 2 tis. Sk.
04.2.3 Rybárstvo a poľovníctvo
642001 - transfer rybárskemu zväzu na zarybnenie bol poskytnutý v plnej výške 40 tis. Sk.
04.4.3. Výstavba
BEŢNÝ ROZPOČET
635002 Za aktualizáciu informačného systému katastra nehnuteľností boli zúčtované výdavky
vo výške 50 tis. Sk na poloţke.
Ďalšie výdavky boli zúčtované prevaţne na podpoložke 637005 špeciálne sluţby, pričom sú
v účtovníctve a rozpočtovníctve analyticky rozlíšené číslom akcie.
637005 0000 Výdavky na zabezpečenie projektov drobných stavieb boli uhradené v celkovej
výške 195 tis. Sk. Vyhotovené boli statické posudky a realizačné projekty na oporné múry na ul.
Inovecká a Ruţová v Hlohovci, projekt na vyhradené parkovanie na ul. Štúrova, archeologický
záchranný výskum v Zámockej záhrade.
637005 0486 Výdavky za geometrické plány predstavujú čiastku 498 tis. Sk. Vyhotovené boli
najmä GP na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v areáli ZŠ M.R. Štefánika a ZŠ
Koperníkova, majetkovoprávne vysporiadanie pozemku – prečerpávacia stanica v kat. úz.
Šulekovo, GP na zameranie Nám. Sv. Michala, GP na oddelenie pozemku parc.č. 5166 – bývalá
KAPA, na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v areáli UĽP a vytýčenie hraníc pozemkov na
Ul. Timravy, na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku V.ZŠ, MŠ na ul. Jarmočnej a GP na
rozdelenie pozemku parc.č. 180 v areáli futbalového ihriska za UĽP.
637005 0542 Za aktualizáciu ÚPN SU Hlohovec mesto uhradilo v r. 2008 prostriedky vo výške
197 tis. Sk.
637011 – štúdie, expertízy, posudky
Za znalecké posudky boli vynaloţené výdavky 16 tis. Sk, z toho v čiastke 2 tis. Sk za ZP na
určenie všeobecnej hodnoty pozemkov v kat. úz. Hlohovec a Šulekovo a 14 tis. Sk za znalecký
posudok na kalové pole.
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637027 – odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
Činnosť hlavného architekta bola vykonávaná na základe dohody o vykonaní práce. Za
fakturované činnosti boli v r. 2008 uhradené prostriedky v čiastke 60 tis. Sk.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
717001 0353 Prostriedky určené na projekt komunikácie Ul. Timravy (inţinierske siete IBV)
boli čerpané vo výške 485 tis. Sk, t.j. 99 %. Na základe objednávky boli vypracované štúdia
a projekty pre stavebné povolenie na výstavbu inţinierskych sietí na ul. Timravy.
04.5.1 DOPRAVA
BEŢNÝ ROZPOČET
Údrţbu mestských komunikácií zabezpečuje od 1.1.2006 pre mesto spoločnosť VaTS, s.r.o.
Hlohovec na základe Zmluvy o výkone verejnoprospešných sluţieb a prác pre Mesto Hlohovec
uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a Vodárenskými a technickými sluţbami, s.r.o..
V súvislosti s uvedeným boli v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky na údrţbu
mestských komunikácií (v sume 8 600 tis. Sk), opravu a údrţbu čakární MVD (160 tis. Sk), opravu
a údrţbu zábradlí (50 tis. Sk), opravu schodov (130 tis. Sk), údrţbu a opravy dopravného značenia
(900 tis. Sk), opravu a údrţbu parkovacích miest na sídliskách (160 tis. Sk) rozpočtované ako
transfer VaTS, s.r.o. v celkovej sume 10 000 tis. Sk. Uznesením MsZ č. 19 zo dňa 17.4.2008 bol
rozpočet navýšený o prostriedky vo výške 750 tis. Sk účelovo určené na realizáciu projektu
„Riešenie dopravnej situácie na ul. SNP v Hlohovci“. Výška upraveného rozpočtu – transferu
VaTS, s.r.o. predstavovala k 31.12.2008 sumu 10 750 tis. Sk.
Z tohto objemu finančných prostriedkov boli na základe poţiadavky VaTS, s.r.o. mesačne
poskytované prostriedky na zabezpečovanie týchto činností. K 31.12.2008 bol v účtovníctve
mesta zúčtovaný transfer (na poloţke 644001 0448) v plnej výške 10 750 tis. Sk.
V súlade s uzatvorenou zmluvou bola spoločnosť VaTS, s.r.o. povinná predkladať prehľad
o pouţitých finančných prostriedkoch mesačne a po ukončení roka predloţila vecný prehľad
o vykonaných prácach a sluţbách nasledovne:
„Údrţba MK – boli opravované výtlky zmesou CANADER – 24,94 m2 v zimnom období, odcudzené
poklopy a daţďové vpusty boli doplnené a to v počte 25 ks, boli vybudované parkoviská na ul. Šafárikova
pri budove VaTS, Za poštou pri MŠ, Hlohová pri BD č. 14 a vyriešené odvodnenie uvedenej plochy, na
sídlisku Dolná Sihoť z ekopanelov a zamkovej dlaţby, tieţ vo vnútrobloku na sídlisku D.Sihoť, opravené
boli ţivičné povrchy na uliciach : ČSA, Gorkého, Nám.sv.Michala- plagát.plocha, Tajovského, SNP,
Mierová, Gagarinova, Karpatská, Veterná, A.Felcána, Svätopeterská, Nitrianska, Rad.mj.Pavloviča,
Novomeského, Závalie, Bottova, Nerudova, Podzámska, Frant.nám.Hlohová, Sládkovičova, Ţelezničná,
Šafárikova, Zábranie, Vajanského, Komenského, Pribinova, Rázusova, Kalinčiakova, Cintorínska,
Nitrianska, Kukučínova, Dilongova, Pod Beranom, Sereďská, Michalská, Továrenská, Druţstevná, Sihoťská,
Fraštacká, Športová, Fr.Lipku, Váţska, Šoltésovej, Timravy, dvor MÚ, Zámocká záhrada pri jazierku
v celkovej ploche 7 900 m2, polievali sa povrchy vozoviek počas horúčav. Boli vybudované spevnené
plochy zo zámkovej dlaţby pod smetné nádoby na ulici SNP a Michalská podľa poţiadaviek MÚ, bol
uloţený odpad z vybúraných hmôt v mnoţstve 340 ton, bola opravená cesta Za humnami v Šulekove, bola
opravená kamenná dlaţba na Nám. sv. Cyrila, na ul. Svätopeterská - areál garáţi a na Obore bola
vybudovaná cesta z kameniva, na ul. SNP v rámci rekonštrukcie DZ pri predajni Elektro Vykopal bol
odstránený zelený pás a vybudovaná plocha zo zámkovej dlaţby.
Oprava čakární MVD – boli zasklievané aut. zástavky na ul. Hlohová, na ul. Podzámska pri vchode do
Zámockej záhrady bola zlikvidovaná autobusová zástavka – kovový odpad bol odovzdaný v zberných
surovinách, finančná hotovosť odovzdaná v pokladni MÚ dňa 08.12.2008.
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Oprava a údrţba zábradlia – formou vlastných výkonov bolo vybudované zábradlie oproti predajni LIDL
na ul. Nitrianska, v Zámockej záhrade bolo opravené zábradlie pri mostíku, na ul. Nerudová pri ZSŠ bolo
zábradlie odstránené a uloţené, bola taktieţ zlikvidovaná nefunkčná informačná tabuľa na ul. SNP pri
predajni COOP Jednota.
Oprava schodov –poloţka nečerpaná.
Údrţba a opravy dopravného značenia – bol vybudovaný spomaľovací pruh na ul. MR.Štefánika, osadené
zvislé DZ podľa poţiadaviek MÚ Hlohovec, na ul. Balatónska bolo namontované dopravné zrkadlo,
poškodené zrkadlo bolo vymenené na ul. Gorkého, boli obnovené vodorovné DZ a vyznačené nové
parkovacie miesta pri Mestskom detskom ihrisku a pri Daňovom úrade, v rámci rekonštrukcie DZ na ul. SNP
bolo osadené zábradlie a vyznačené vodorovné dopravné značenie.
Oprava a údrţba parkovacích miest na sídliskách – biopanelové parkovisko na ul. M.Bela bolo
vybudované v celkovej ploche 122,10 m2, ostatné parkovacie plochy, ktoré sa budovali, boli hradené
z poloţky údrţba MK, nakoľko výška schválených prostriedkov nepostačuje na poţiadavky na parkovacie
miesta.“

644001 0448 0011 V rozpočte mesta boli zaradené prostriedky na úpravu chodníka od bitúnku
po SAD (tzv. „cyklotrasa“) vo výške 2 500 tis. Sk. Realizáciu prác zabezpečovala spoločnosť
VaTS, s.r.o.. Na hrádzi v dĺţke 1200 m bol opravený ţivičný povrch.
644002 V súlade so zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky
MHD poskytuje Mesto Hlohovec dopravnej spoločnosti SAD Trnava, a.s. finančný príspevok na
náhradu preukázanej straty pri realizovaní výkonov vo verejnom záujme. Transfer SAD na MHD
bol v r. 2008 poskytnutý vo výške 1 384 tis. Sk. V uvedenej sume sú zúčtované platby za IV.
štvrťrok 2007 a I. –III. štvrťrok 2008.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
717001 0352 V rozpočte mesta boli schválené výdavky na vybudovanie chodníka na Ul.
Duklianskej vo výške 6 500 tis. Sk. Úpravou rozpočtu bol rozpočet na poloţke upravený na čiastku
5 729 tis. Sk. Vybudoval sa nový chodník zo zámkovej dlaţby pozdĺţ komunikácie ul. Dukelská.
Vzniknuté výdavky boli vo výške 4 004 tis. Sk.
717002 0349 Na rekonštrukciu MK Ul. Štúrova boli v rozpočte mesta schválené prostriedky vo
výške 36 500 tis. Sk. Stavba bola ukončená a predstavuje rekonštrukciu komunikácie, vybudovanie
odstavných pruhov, nových rozvodov vody, kanalizácie a taktieţ nové verejné osvetlenie. Pozdĺţ
komunikácie bola realizovaná nová výsadba zelených pásov a nové dopravné značenie. Na
realizáciu celej akcie boli vynaloţené výdavky vo výške 25 494 tis. Sk.

05. OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI
BEŢNÝ ROZPOČET
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V tomto oddieli sú rozpočtované výdavky na čistenie verejných priestranstiev, zimnú údrţbu
mestských komunikácií a verejných priestranstiev a nakladanie s odpadmi. Od r. 2006 v súlade so
Zmluvou o výkone verejnoprospešných sluţieb a prác pre Mesto Hlohovec uzatvorenou
s Vodárenskými a technickými sluţbami, s.r.o. zabezpečuje vykonávanie týchto sluţieb okrem
nakladania s odpadmi (vývoz a likvidácia KO) pre mesto spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec.
Z uvedeného dôvodu boli rozpočtované finančné prostriedky v sume 5 500 tis. Sk ako transfer
VaTS, s.r.o.. Z tohto objemu finančných prostriedkov boli na základe poţiadavky VaTS, s.r.o.
mesačne poskytované prostriedky na zabezpečovanie týchto činností. Do 31.12.2008 boli
poskytnuté beţné transfery na uvedený účel v celkovej výške 5 500 tis. Sk, zúčtované na poloţke
644001 0448.
K pouţitiu beţného transferu na výkon verejnoprospešných sluţieb a prác v roku 2008
predloţila VaTS, s.r.o. nasledovný sumárny prehľad:
„Čistenie verejných priestranstiev a zimná údrţba – uloţenie odpadu z čistenia mesta multifunkčným
vozidlom na skládku v celkovom mnoţstve 198,87 t, výsyp smetných plastových košov a uloţenie odpadu,
zimná údrţba (posyp komunikácií, ručný posyp schodov, odhŕňanie snehu ručné, strojné). Vo vlastných
výkonoch bolo vykonávané strojné čistenie MK a chodníkov vrátane pešej zóny multifunkčným vozidlom
Bucher City Cat a ručné zbieranie odpadkov.
Čistenie kanalizačných vpustov – bolo vyčistených 848 ks formou vlastných výkonov.
Montáţ a výmena košov 50 l - osadenie nových košov v počte 32 ks , oprava košov – 73 ks.“

637004 0466 Prostriedky na odvoz a likvidáciu KO boli uhradené vo výške 20 570 tis. Sk, čo
predstavuje 106 % ročného rozpočtu na uvedenej poloţke. Z rozpočtovej poloţky bol hradený
odvoz a úloţné za zber komunálneho odpadu z mesta Hlohovec podľa platnej zmluvy, zber
nebezpečného odpadu, zber a likvidácia objemného odpadu (veľkokapacitné kontajnery).
637004 0416 Za odvoz a úloţné biologicky rozloţiteľného odpadu Mesto vynaloţilo finančné
prostriedky vo výške 581 tis. Sk, t.j. 58 % rozpočtu.
637004 04160001 Za likvidáciu odpadu zo zelene na území Zámockej záhrady boli zúčtované
prostriedky v čiastke 27 tis. Sk.
637004 0553 Na prevádzku zberného dvora boli v roku 2008 vyčerpané prostriedky vo výške
3 494 tis. Sk, t.j. 116 % upraveného rozpočtu. Rok 2008 bol prvým rokom celoročnej prevádzky
zberného dvora (uvedený do prevádzky v priebehu r. 2007). Preto nebolo moţné odhadnúť pri
tvorbe rozpočtu potrebu výdavkov na prevádzku ZD a v priebehu roka bol rozpočet upravovaný do
výšky 3 000 tis. Sk. Zberný dvor je vyuţívaný občanmi v čoraz väčšej miere, čo má vplyv na nárast
prevádzkových nákladov.
636001 Nájomné za pozemok - zberný dvor bolo uhradené vo výške 22 tis. Sk.
633006 Na nákup smetných košov bola v rozpočte zaradená čiastka 100 tis. Sk. Mesto zakúpilo 8
ks smetných košov na cintorín v Hlohovci a 32 ks plastových smetných košov zelených 50 l vrátane
stĺpikov s úchtkami ako výmena za poškodené a odcudzené smetné koše na verejných
priestranstvách v meste Hlohovec. Výdavky za nákup smetných košov predstavovali 99 tis. Sk.
637004 0536 Likvidácia divokých skládok bola zabezpečená v 2. polroku. Výdavky boli vo
výške 400 tis. Sk.
637004 0552 Na poloţke separovaný zber sú zúčtované mesačné platby za paušálny poplatok za
zber a zhodnocovanie separovaného zberu v meste v celkovej výške 970 tis. Sk.
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637004 05523 (sektor plastov), 05524 (sektor papiera), 05528 (sektor skla)
Z Recyklačného fondu bola v r. 2008 poskytnutá dotácia na nákup kontajnerov na
separovaný zber v celkovej výške 662 tis. Sk. Prostriedky boli pouţité na nákup 120 litrových
a 1 100 litrových kontajnerov na separovaný zber v ďalších mestských častiach v Hlohovci a v m.č.
Šulekovo. Z rozpočtu mesta boli uhradené prostriedky na spolufinancovanie vo výške 36 tis. Sk.
637004 0552 0001 Finančné prostriedky vo výške 120 tis. Sk poskytnuté z Recyklačného fondu
za vyseparovaný odpad boli taktieţ pouţité na nákup 120 l kontajnerov na separovaný zber.
05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
717001 0369 V r. 2008 boli v rozpočte mesta zaradené prostriedky na spolufinancovanie
projektu na budovanie kanalizácie v m.č. Šulekovo vo výške 3 050 tis. Sk. Vzniknuté výdavky
vo výške 46 tis. Sk boli pouţité za spracovanie finančnej analýzy a projekt posúdenia aktivít ako
východiskový podklad pre predloţenie projektu Hlohovec – Šulekovo – II. etapa, odkanalizovanie
miestnej časti a vyhotovenie naviac paré (3 x ) PD firmou Hydrocoop Bratislava.
723001 0448 0008
Kapitálový transfer na stavebné úpravy prečerpávacej stanice
odpadových vôd Dolná Sihoť, rozpočtované vo výške 550 tis. Sk, boli poskytnuté na základe
poţiadavky spoločnosti VaTS, s.r.o. v súlade s predloţenými dokladmi (kópie daňových dokladov)
vo výške 537 tis. Sk.

06. BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
06.1.0 ROZVOJ BÝVANIA
BEŢNÝ ROZPOČET
V podtriede 06.1.0. sú z beţných výdavkov zúčtované výdavky na základe fakturácie
Bytového hospodárstva za náklady na vykurovanie a ohrev TÚV (632001 0133) za neobsadený
byt vo výške 4 tis. Sk.
635004 0133 Za údrţbu plynových a elektrických prípojok k obytným domom boli uhradené
prostriedky v čiastke 2 tis. Sk.
644001 0133 Transfer spoločnosti Bytové hospodárstvo, s.r.o. na údrţbu a opravy bol poskytnutý
v plnej výške 750 tis. Sk na akcie v súlade s Plánom investičných akcií a opráv spoločnosti Bytové
hospodárstvo Hlohovec, a.s., v súlade s uznesením MsZ. Vo výške 26 tis. Sk bol poskytnutý BH,
s.r.o. beţný transfer na kompenzáciu nákladov, ktoré spoločnosť vynaloţila na opravu strechy
Kina v Hlohovci.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
711001 Nákup pozemkov V r. 2008 uvedená poloţka nebola čerpaná.
723001 0133 Bytovému hospodárstvu Hlohovec s.r.o. bol poskytnutý kapitálový transfer na
rekonštrukciu prenajatého majetku v sume 8 898 tis. Sk, t.j. 100 % upraveného rozpočtu.
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06.2.0 ROZVOJ OBCÍ
BEŢNÝ ROZPOČET
V zmysle Zmluvy o výkone verejnoprospešných sluţieb a prác pre Mesto Hlohovec
uzatvorenej s Vodárenskými a technickými sluţbami, s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2006 zabezpečuje
pre mesto údrţbu verejnej zelene a terás v Zámockej záhrade, komplexnú údrţbu verejnej zelene
v mestských častiach 1-5 a v m.č. Šulekovo, údrţbu fontán vrátane úhrad za el. energiu a vodné,
údrţbu detských ihrísk, opravu lavičiek a ďalšie sluţby spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec.
Z uvedeného dôvodu boli rozpočtované finančné prostriedky ako transfer VaTS, s.r.o. (zvýšený
po úprave rozpočtu na základe uznesení MsZ) v sume 17 600 tis. Sk.
644001 0448 V roku 2008 na zabezpečovanie týchto činností na základe poţiadavky VaTS, s.r.o.
boli poskytnuté prostriedky 17 600 tis. Sk. Pri vyhodnotení rozsahu vykonaných sluţieb a prác pre
Mesto Hlohovec v roku 2008 predloţila VaTS, s.r.o. nasledovný vecný komentár:
„Údrţba VZ Zámocká záhrada – bol vykonaný rez a odkopanie ruţí po zime, výsyp košov a vyčistenie
trávnika, čistené jazero v Z.z. , vyhrabané trávniky, kosenie trávnikov – 4 kosby, výsadba letničiek,
ošetrenie ţivých plotov, likvidovanie škôd po kalamite – celkom 76 stromov bolo vyrúbaných, boli
vykonané zemné práce pri Skate parku a na lúke pri Poliklinike z dôvodu vyčistenia a úpravy uvedených
plôch, na lavičkách boli vykonané nové nátery – biele a opravené lavičky. na jeseň bola vyhrabaná plocha
pri jazere.
Elektrická energia – Jazierko Z.z. – zálohové platby sú platené z účtu VaTS, s.r.o. , po vyúčtovaní bola
uhradená suma 17 071,68 Sk ( 566,68 € ).
Elektrická energia – fontány – zálohové platby sú platené z účtu VaTS, s.r.o.,
uhradená suma 7100,79 Sk ( 235,70 € ).

po vyúčtovaní bola

Údrţba VZ – MČ 1,2,4,5 - v MČ 4,5 boli orezané stromy a kríky, vyrúbaných 26 ks stromov, bola
odstránená zimná ochrana ruţí a prevedený rez ruţí. v MČ 1 bol vykonaný orez stromov a kríkov podľa
potreby, vyhrabané trávniky, vysadené stromy v počte 17 ks, odstránená zimná ochrana ruţí, a prevedený
rez ruţí, odburinenie mobilnej zelene, zaloţený trávnik v priestore malého parku po odstránení letnej terasyna Nám. sv. Michala, dosadené cibuľoviny. V MČ 2 boli vyhrabané trávniky v ploche 35 000 m2, odstránená
zimná ochrana ruţí a vykonaný rez ruţí, v MČ 4,5 boli vyrúbané 2 stromy, orezané 3 ks, prevedené 4 kosby
aj v priestore areálu nájomných bytov na ul. Svätopeterská, v MČ 1 boli vykonané 4 kosby, odburinenie
výsadieb a výsadba letničiek, odburinenie mobilnej zelene, odburinenie ruţí, dosadenie ruţí, podľa
poveternostných podmienok je zabezpečované zavlaţovanie záhonov a trávnikov, v MČ 2 boli vykonané 4
kosby, bola vykonaná rekonštrukcii trávnika na ul. Starý rínok – zemné práce, doplnenie kvalitnej zeminy,
poloţenie trávnatých kobercov, vysadené záhony letničiek, odburinené výsadby, celkove bolo nakúpených
11 660 ks letničiek, 3 570 ks ruţí na výsadbu v meste, bolo zakúpené hnojivo na trávniky a ruţe, ktoré sa
vyhnojili, bolo pokosené okolie chodníka do Šulekova, v MČ 3 bola prevedená kosba 4 krát, taktieţ v MČ
Šulekovo sa vykonala kosba 3 krát, v jesennom období sa vysadilo 8 580 ks dvojročných rastlín, v parku na
ul. R.Dilonga boli chemicky odburinené štrkové chodníky, počas horúčav boli zalievané trávniky, kvetinové
záhony a taktieţ Mestské detské ihrisko, bola vykonaná kosba na ul. Timravy v areáli bývalých skleníkov,
bola vykonaná zimná ochrana ruţí a zoštiepkovaný drevený odpad.
Údrţba a úprava terás Z.z. – bolo zakúpené kamenivo, ktoré sa pouţilo na vysypanie cestičiek, ktoré boli
chemicky odburinené na terasách, skosené trávnaté plochy, dosadené ruţe, boli odburinené záhony ruţí
a vybudované závlahy, bol vykonaný jesenný rez ruţí a následne zazimované, plochy boli vyhrabané od
lístia.
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Údrţba detských ihrísk – na základe poţiadavky MÚ Hlohovec boli vykonané zemné práce na likvidácií
vybraných detských ihrísk, zakúpený piesok na výmenu v zostávajúcich pieskoviskách, robila sa pravidelná
dezinfekcia pieskovísk, plochy po zrušených detských ihriskách a pieskoviskách boli zatrávnené.
Výsadba vzrastlej zelene – bolo zakúpených 136 ks vzrastlých stromov a vykonaná náhradná výsadba za
výruby.
Údrţba fontán a vodné – formou vlastných výkonov bolo vykonávané čistenie fontán na ul. Školskej
a Nám.sv.Michala, napúšťanie vody, montáţ čerpadla a oprava el. zariadenia, v októbri boli fontány
zazimované a bola vyčíslená spotreba vody – 317 m3.
Ochranný postrek gaštanov a platanov – firmou AGRONOVA SERVIS Levice bolo vykonané chemické
ošetrenie pagaštana konského a platanov v počte – 2 postreky.
Výrub stromov – v MČ 1 bolo vyrúbaných 38 ks stromov, v MČ 2 49 ks a v MČ 4,5, 62 ks, MČ 3 4 ks
stromov, v Šulekove 2 ks stromov.
Oprava lavičiek – formou vlastných výkonov boli vykonané práce – natieranie lavičiek ochranným
náterom, oprava drevených častí.
Údrţba verej.zelene – Šianec bola vykonané 4 kosby.
Údrţba verej.zelene – Priemyselný park – bola vykonavaná kosba na celej ploche Priemyselného parku,
aj ruderálne porasty, v letnom období bolo vykonávané zavlaţovanie vzrastlých stromov.“

637011
Prostriedky zaradené do rozpočtu na inventarizáciu drevín a pasport zelene –
Inventarizácia stromov a pasport plôch zelene MČ 1 Hlohovec“ (doplatok za ukončenie pasportu
začatého v r. 2007) boli čerpané v plnej výške, t.j. 55 tis. Sk.
635006 0550 Prostriedky na náhradnú výsadbu boli rozpočtované vo výške 400 tis. Sk, čerpanie
je 100 % rozpočtu na uvedenej poloţke. V r. 2008 bola zrealizovaná náhradná výsadba za výrub
stromov na chodníku Dukelská. Vysadil sa svah na cintoríne pod urnovou stenou, pričom bolo
vysadených 1 995 ks krov.
04 07 Mestské WC Výdavky na údrţbu a prevádzku verejného WC boli čerpané vo výške 532
tis. Sk, čo predstavuje 103 %-né čerpanie rozpočtu. V tejto sume sú zúčtované mzdy a odvody,
stravné pracovníčok, tvorba soc. fondu, zálohové platby a vyúčtovanie za odber el. energie a plynu,
vodné, stočné, nákup čistiacich prostriedkov, oprava MsWC, miestny poplatok za KO na rok 2008.
Prehľad čerpania výdavkov:
v tis. Sk
rozpočet
čerpanie
%
610 – mzdy
280
310
111
620 – odvody
100
109
109
630 – tovary a sluţby
138
111
80
z toho:
632001 – energie
22
19
86
632002 – vodné, stočné
42
42
100
633006 – všeobecný materiál
10
4
40
635006 – údržba budov, objektov
20
6
30
637012 – poplatok za KO
2
2
100
637014 – stravovanie
35
33
94
637016 – prídel do SF
4
4
100
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737034 – prac. zdrav. Služba

3

1

33

640 – beţné transfery
642015 – na nemocenské dávky

0
0

2
2

0
0

518

532

103

Spolu:

637004 0000 Na vykonanie celomestskej deratizácie verejných plôch a objektov vo vlastníctve
Mesta Hlohovec (školské zariadenia a pod.) boli vynaloţené finančné prostriedky vo výške 87 tis.
Sk, t.j. 58 % rozpočtu. V roku 2008 boli doplnené aj verejné plochy na ul. Priemyselná v m.č.
Šulekovo. Deratizácia bola vykonaná v jarných mesiacoch.
637011 0430 0001
Prostriedky určené v rozpočte mesta na zabezpečenie projektovej
dokumentácie „Základná inventarizácia pre obnovu a revitalizáciu Zámockej záhrady“ boli
čerpané vo výške 608 tis. Sk za vypracovanie I. a II. časti PD
I. časť – inventarizácia drevín (predprojektová príprava stavby), ktorá obsahuje mapovanie
a hodnotenie stromov, krov a prvkov drobnej architektúry, v rámci hodnotenia drevín bolo
zisťované druhové zloţenie existujúcich porastov, ich hodnotenie, predpokladaná perspektíva
a návrhy na výruby z hľadiska zdravotného stavu drevín,
II. čast – revitalizácia Zámockej záhrady – časť štúdia (ideový návrh riešenia záujmového územia
stavby), ktorá obsahuje textovú a výkresovú časť, navrhované prvky drobnej architektúry, adaptáciu
historického parku na mestský park so zachovaním alebo obnovu historických prvkov.
635006 0430 0002 Na riešenie zvedenia vody z prameňa pri GROTTE v Zámockej záhrade
boli z rozpočtu mesta vynaloţené výdavky v sume 830 tis. Sk. V r. 2008 bola zrealizovaná oprava
grotty a jej okolia (oprava prameňa, prívodného potrubia, grotty, riešenie odvodnenia základov
stavby poloţením drenáţe, oprava odvodňovacieho ţľabu, chodníkov, terénnych schodov,
reštaurovanie barokového figurálneho reliéfu, vyhotovenia podloţia a uloţenie novej pieskovcovej
a andezitovej dlaţby, osadenie umeleckej mreţe k ústiu prameňa).
633006 Výdavky za dodávku a montáţ lavičiek na sídliskách a v parkoch boli zúčtované vo
výške 145 tis. Sk. Mesto zakúpilo 8 ks lavičiek, ktoré boli umiestnené na základe rozhodnutia
hlavného architekta mesta Hlohovec na pešiu zónu M.R.Štefánika a 4 ks sú osadené pred domom
smútku na cintoríne v Hlohovci.
637004 0354 V súvislosti s prevádzkou nového detského ihriska v Šulekove bolo potrebné
umiestniť v areáli ihriska smetnú nádobu. Poplatok za likvidáciu KO bol zúčtovaný v čiastke 2 tis.
Sk.
636001 0336 Za prenájom pozemkov bolo v súlade s nájomnou zmluvou uhradené nájomné 8 tis.
Sk (pozemky vo vlastníctve Zdruţenia urbarialistov Hlohovec – pozemkové spoločenstvo,
nachádzajúci sa v lokalite Šianec, na ktorom sa nachádza vybudovaná vyhliadka na mesto a okolie.)
637011 0560 Za úhradu výdavkov spojených s vypracovaním PHSR mesta Hlohovec boli uhradené
prostriedky vo výške 950 tis. Sk, z toho prostriedky v sume 893 tis. Sk boli mestu refundované
prostredníctvom projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku, z toho
v sume 705 tis. Sk z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v čiastke 188 tis. Sk zo ŠR.
Prostriedky vo výške 57 tis. Sk boli z rozpočtu mesta uhradené ako spolufinancovanie.
635006 0433 Na poloţke údrţba výbehu pre psy sú vo výške 68 tis. Sk zúčtované výdavky za
údrţbu areálu, nákup 800 ks sáčkov na výkaly a čistenie smetných košov.
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KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
717001 0354 V rozpočte mesta na rok 2008 boli zaradené finančné prostriedky na budovanie
detského ihriska v Šulekove. Ihrisko bolo vybudované v mesiaci jún a úhrada bola vo výške 434
tis. Sk.
717001 0356 V priebehu 1. polroka 2008 bolo vybudované detské ihrisko na ulici Podzámskej,
ktoré bolo otvorené k 1. júnu. Prostriedky na jeho vybudovanie boli uhradené a zúčtované v sume
504 tis. Sk.
717001 0355 Výstavba „cyklochodníka“ na hrádzi zahŕňala úpravu podloţia aţ po uloţenie
konečného povrchu z asfaltu. Výdavky za „cyklochodník“ boli zúčtované vo výške 2 549 tis. Sk.
717001 0351 V rozpočte mesta na rok 2008 boli zaradené prostriedky na sadové úpravy
v Priemyselnom parku Horná Sihoť vo výške 800 tis. Sk, čerpanie je vo výške 738 tis. Sk.
Zrealizovala sa výsadba trávy a kosenie, chemické ošetrenie trávnatých plôch a likvidácia odpadu.

06.3.0 ZÁSOBOVANIE VODOU
BEŢNÝ ROZPOČET
644001 0448 Beţný transfer VaTS, s.r.o. na výmenu vodovodných uzáverov ulíc bol
poskytnutý na základe predloţených faktúr vo výške 281 tis. Sk, transfer na výmenu vodomerov
v sume 500 tis. Sk.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
717002 Za zhodnocovanie vodovodných prípojok boli uhradené prostriedky v čiastke 103 tis.
Sk, t.j. 86 % rozpočtu.
717002 0448 0010 Transfer VaTS, s.r.o. na rekonštrukciu elektročastí zosilovacej stanice
Kamenná hora bol poskytnutý vo výške 119 tis. Sk.

06.4 VEREJNÉ OSVETLENIE
BEŢNÝ ROZPOČET
632001 V r. 2008 má mesto pre odber elektrickej energie na verejné osvetlenie zriadených 32
odberných miest. Z rozpočtu mesta boli uhrádzané faktúry za vyúčtovanie spotreby el. energie
v roku 2007 a zálohové platby na odber el. energie na obdobie január - november 2008. Na tento
účel boli vynaloţené výdavky v sume 5 380 tis. Sk, čo predstavuje 90 % z rozpočtovanej sumy na
rok 2008.
635006 V priebehu roka bola podľa potreby zabezpečovaná údrţba verejného osvetlenia.
Vyfakturované a uhradené boli výdavky za obdobie december 2007 a január – I. časť decembra
2008 v celkovej výške 4 164 tis. Sk, t.j. 99 % rozpočtu na uvedenej poloţke. Počas uvedeného
obdobia bola vykonaná oprava svietidiel a dvierok pätíc stoţiarov, oprava pätíc a ovládača stykača
v RVO, tmelenie pätíc proti zatekaniu, oprava veţových hodín a nastavenie presného času, oprava
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a čistenie svietidiel, výmena vypálených výbojok a poistiek, meranie izolačného stavu káblov,
oprava a údrţba regulátorov osvetlenia, pripájanie odpálených vodičov, zemné práce súvisiace
s opravou a výmenou káblových rozvodov verejného osvetlenia.
633004 Rozpočtová poloţka nákup vianočných dekorov bola čerpaná vo výške 54 tis. Sk za
nákup 16 ks nových vianočných dekorov.
635004 Rozpočtová poloţka oprava vianočných dekorov bola určená na celkovú opravu
poškodených, nefunkčných, resp. čiastočne funkčných vianočných dekorov, ktoré sú zachovalé z
hľadiska konštrukčných častí, nefunkčné sú však časti, resp. celé svetelné vodiče. Zmyslom
plánovanej údrţby bolo uviesť nefunkčné vianočné dekory do pôvodného stavu. Oprava nebola
zrealizovaná z dôvodu výpadku farebných svetelných vodičov na trhu. V meste však neprišlo k
zníţeniu rozsahu vianočnej výzdoby, nakoľko v roku 2008 bol realizovaný nákup 16 ks nových
vianočných dekorov.
637029 Na poloţke manká a škody sú zúčtované škody na verejnom osvetlení vo výške 94 tis.
Sk. V dôsledku škodových udalostí (dopravné nehody vozidiel) bolo potrebné uskutočniť opravu
poškodených stĺpov VO na Priemyselnej ul. a Ul. kpt. Nálepku.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
717002 Finančné prostriedky za rekonštrukciu verejného osvetlenia boli uhradené vo výške 443
tis. Sk za práce vykonané na rekonštrukcii VO na Vajanského ul..

07 ZDRAVOTNÍCTVO
BEŢNÝ ROZPOČET
07.3.1 VŠEOBECNÁ NEMOCNIČNÁ STAROSTLIVOSŤ
644001 0404
Prostriedky na údrţbu majetku a prevádzkové náklady NsP, s.r.o. (beţný
transfer rozpočtovaný vo výške 3 500 tis. Sk ako kompenzácia nájomného) bol v r..2008 poskytnutý
NsP, s.r.o. v sume 2 625 tis. Sk.
Prostriedky pouţila NsP, s.r.o. nasledovne:
- prenájom pozemkov a majetku
- údrţba budov a priestorov
- lieky a špec. zdrav. materiál
- údrţba sanitných vozidiel DZS
- sluţby
Spolu:

875 tis. Sk
380 tis. Sk
193 tis. Sk
476 tis. Sk
701 tis. Sk
2 625 tis. Sk

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŢENSTVO
08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŢBY
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BEŢNÝ ROZPOČET
637015 Poistné za poistenie športových objektov bolo zaplatené v sume 10 tis. Sk.
642001 0508 Transfery TJ a športovým klubom
Mesto poskytuje dotácie na činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.
Komisia športu rozdelila čiastku 2 000 tis. Sk (t.j. 100 % rozpočtu) nasledovne:
- MŠK na energie a prevádzku
700 tis. Sk
- TJ a športové kluby na činnosť 1 300 tis. Sk
z toho:
- MŠK TJ a ŠK športová činnosť
435 tis. Sk
- FC TJ a ŠK športová činnosť
430 tis. Sk
- Klub slov. turistov činnosť klubu
15 tis. Sk
- ŠK Peterčan činnosť klubu
85 tis. Sk
z toho 25 tis. Sk údrţba atlet. dráhy
- ŠKTZP
25 tis. Sk
- TJ Sokol činnosť klubu
70 tis. Sk
- Klub kolkárov
75 tis. Sk
- HK 2002 Hlohovec
95 tis. Sk
- FK Šulekovo
70 tis. Sk
642001 0532 MŠK bola poskytnutá dotácia v sume 2 000 tis. Sk na vykrytie nákladov
hádzanárskeho druţstva muţov v extralige v sezónach r. 2008.
644002 0424 Hokejovému klubu 2002 bol na úhradu energií na UĽP poskytnutý transfer na r.
2008 vo výške 700 tis. Sk a doplatok za energie za r. 2006 a 2007 v sume 655 tis. Sk.
642001 0500 Komisia športu rozdelila na podporu drobných športových aktivít finančné
prostriedky v sume 100 tis. Sk nasledovným subjektom:
1. ZO TCH športov
2. ZŠ Vilka Šuleka
3. Slov. ryb. zväz
4. 1. tenis. klub
5. TK - M - Dance Hc
6. TK - M - Dance Hc
7. AŠK Blesk
8. ŠK nepočujúcich
9. VI. ZŠ
10. ZŠ sv. Jozefa
11. CVČ Dúha
12. III. ZŠ A. Felcána
13. I. ZŠ
14. II. ZŠ

minikáry – súťaţ
hasičská súťaţ
Zámocký kapor
Deň detí
letné sústredenie - Milan Bango
letné sústredenie - klub
Slovenský pohár – kánoe
športová činnosť
športová činnosť
športová činnosť
Jarný, jesenný beh, šport. Činnosť
športová činnosť
športová činnosť
športová činnosť

spolu:

10.000,- Sk
8.000,- Sk
4.000,- Sk
2.000,- Sk
2.000,- Sk
4.000,- Sk
3.000,- Sk
10.000,- Sk
8.000,- Sk
8.000,- Sk
25.000,- Sk
9.000,- Sk
3.000,- Sk
4.000,- Sk

100 000,- Sk

642001 0469 Dotáciu na organizovanie športových stretnutí a na úhradu účasti na pretekoch
poskytol primátor mesta z fondu dotácií 9 subjektom v celkovej výške 80 tis. Sk, čo predstavuje
83 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli poskytnuté nasledovne:
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1.
2.
3.
4.
5.

Slovensky rybársky zväz
MO chovu pošt. holubov ulekovo
MO chovu pošt. holubov Hlohovec
ZŠ Vilka Šuleka
TK M – Dance

6. MFK Lara
7. Šk nepočujúcich
8. FC Zentiva Hlohovec
9. Classic club Hlohovec
10. Mariáš. klub Hlohovec
11. MŠ Fraštacká
12. Akadémia maţoretiek

športová činnosť
letová sezóna
letová sezóna
hasičská súťaţ
letné sústredenie
pre Milana Bangu
športová činnosť
MS v šachu – Švajčiarsko
turnaje- Hranice, Holice, Prešov
motocyklové preteky veteránov
turnaj
Olympiáda detí MŠ
MS jún 2009 - nákup čiţmičiek

Spolu:

5.000,- Sk
3.000,- Sk
5.000,- Sk
3.000,- Sk
3.000,- Sk
3.000,- Sk
5.000,- Sk
15.000,- Sk
15.000,- Sk
8.000,- Sk
5.000,- Sk
10.000,- Sk
80 000,- Sk

644001 0133 Transfer Bytovému hospodárstvu, s.r.o. na opravy športových objektov bol
poskytnutý vo výške 850 tis. Sk.
641001 04630531 Transfer MsKC na organizovanie akcie Hlohovský tanečný večer bol
poskytnutý v rozpočtovanej výške 30 000,- Sk.
635006 0566 V zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na
opravu šatní a soc. zariadení Mestskej športovej haly bola uhradená faktúra dodávateľovi
stavebných prác vo výške 150 tis. Sk.
V prehľade čerpania kapitálových výdavkov je uvedené budovanie viacúčelového ihriska,
ktoré bolo vybudované koncom r. 2008. V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie bola Mestu uloţená
podmienka zabezpečiť poistenie viacúčelového ihriska. Výdavky za poistenie sú zúčtované na
poloţke 637015 v čiastke 5 tis. Sk.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
723001 0133 V roku 2008 bol rozpočtovaný kapitálový transfer na rekonštrukciu športových
objektov, ktorý mal byť poskytnutý Bytovému hospodárstvu, s.r.o., vo výške 2 000 tis. Sk.
Úpravou rozpočtu v zmysle Uznesenia MsZ č. 94 zo dňa 11.12.2008 MsZ rozhodlo o presunutí
prostriedkov vo výške 1 998 tis. Sk, ktoré mali byť pouţité na vybudovanie OST a rekonštrukciu
kúrenia MŠH, na iný účel, t.j. na rekonštrukciu sekundárnych rozvodov na ul. Fraštackej
a Hlohovej.
Z tohto dôvodu boli v oddieli 08.1.0 zúčtované prostriedky kapitálového transferu spoločnosti
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., len v zostávajúcej výške 2 tis. Sk.
717001 0436 Na budovanie Skate parku boli do rozpočtu mesta zaradené prostriedky vo výške
3 000 tis. Sk. V priebehu r. 2008 bol vybratý dodávateľ, s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo.
Začali sa realizovať stavebné práce na SKATE-parku v športovom areáli na ul. Zábranie
v Hlohovci, v ktorých nebolo moţné pokračovať, pretoţe technologické postupy vyţadujú osobitné
poveternostné podmienky. Stavebné práce začnú a budú dokončené v jarných mesiacoch r. 2009.
V r. 2008 bola preinvestovaná suma 436 tis. Sk.
717001 0436 V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. TT- 30 -

10/II uzatvorenej medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, t.j. Nadácie SPP
a konečným prijímateľom Mestom Hlohovec bol Mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok
vo výške 1 200 tis. Sk (z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR prostredníctvom Nadácie SPP).
Prípravné zemné a podkladové práce neboli súčasťou oprávnených projektových nákladov
a príjemca bol povinný zabezpečiť ich na vlastné náklady na základe vzorového projektu. Na
základe zmluvy s dodávateľom Koratex, a.s. Mesto zabezpečilo výstavbu multifunkčného ihriska.
Viacúčelové ihrisko, ktoré bolo vybudované v areáli II. ZŠ Koperníkova, je viacúčelovým
mini ihriskom s nadštandardnou výbavou s rozmermi 40 x 20 m, s dvojfarebným trávnikom,
tenisovým, volejbalovým a basketbalovým príslušenstvom.
V tabuľkovej časti materiálu sú výdavky rozčlenené podľa zdrojov financovania:
- z dotácie zo ŠR
1 200 tis. Sk
- z rozpočtu mesta (spolufinancovanie) 1 488 tis. Sk;
z toho: - prípravné a zemné práce
997 375,- Sk
- spolufinancovanie úhrady
dodávateľovi Koratex, a.s.
490 161,- Sk

08.2.0 KULTÚRNE SLUŢBY
BEŢNÝ ROZPOČET
08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia
641001 0463 Na úhradu beţných výdavkov príspevkovej organizácie MsKC bol v roku 2008
poukázaný transfer vo výške 4 900 tis. Sk .
641001 0463 0525 Príspevok na DDP bol poskytnutý MsKC pre pracovníkov mesta, ktorí sú
zamestnancami uvedenej organizácie, vo výške 77 tis. Sk, t.j. 94 % z rozpočtu.
641001 0463 0526 Beţný transfer MsKC na opravu strechy Domu kultúry bol poskytnutý vo
výške 475 tis. Sk, t.j. 100 % rozpočtu.
Na celomestské akcie boli poskytnuté príspevky MsKC:
641001 0463 0512- letné festivaly, promenádne koncerty 100 tis. Sk
641001 0463 0509- DNI ZDRAVIA
30 tis. Sk
641001 0463 0544- Vianočné trhy
40 tis. Sk
641001 0463 0546- posedenie pri čaji pre dôchodcov
10 tis. Sk
641001 0463 0525- Týţdeň slovenských kniţníc
5 tis. Sk
641001 0463 0565- Rozlúčka s prázdninami
0 tis. Sk
Podujatie „Rozlúčka s prázdninami“ sa uskutočnilo ako náhradné podujatie za plánované
podujatie " Moje zviditeľnenie mesta" na ktoré bola v rozpočte na rok 2008 rozpočtovaná suma
10. tis. Sk ako transfer pre MsKC. Podujatie sa bolo zorganizované 5. 9. 2008, finančné náklady
boli 10.000,- Sk. V rozpočte mesta nebolo čerpanie v uvedenej čiastke naplnené, pretoţe
z predloţených dokladov - "Vyúčtovanie príspevku " dňa 19.12.2008 jednoznačne nevyplývalo, ţe
ide o ţiadosť k poskytnutiu fin. prostriedkov.
642001 0510 Zdruţeniu EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC bola poskytnutá plánovaná
dotácia vo výške 10 tis. Sk na organizovanie akcie EX LIBRIS.
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08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť
V oblasti pamiatkovej starostlivosti boli na zabezpečenie stráţenia zámku vynaloţené
finančné prostriedky v sume 262 tis. Sk. Náklady predstavovali mzdy, odvody, stravovanie
pracovníka, údrţbu objektu a úhradu spotrebovanej el. energie. Prehľad čerpania výdavkov:
610 – mzdy
620 – odvody
630 – tovary a sluţby
z toho:
632001 – energie
637014 – stravovanie
637016 – prídel do SF

100
33
87

128
40
94

128
121
108

75
12
0

78
14
2

104
117
0

Spolu:

220

262

119

635006 0371 Pouţitie prostriedkov z dotácie poskytnutej v decembri 2007 na opravu strechy
Zámku v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách v I. štvrťroku 2008 je zúčtované v plnej výške
500 tis. Sk. V zmysle zmluvy boli na realizáciu opravy pouţité prostriedky z rozpočtu mesta
v sume 253 tis. Sk. Rekonštrukcia strechy Zámku bola realizovaná v zmysle grantového systému
MK SR ako pokračujúci projekt.
635006 0371 0001 Dotácia na opravu strechy Zámku, poskytnutá v r. 2008, ktorá môţe byť
v zmysle zmluvy čerpaná do 31.3.2009, bude pouţitá v I. štvrťroku nasledujúceho roka.
635006 0370 Výdavky na reštaurovanie Empírového divadla v zmysle Zmluvy s MK SR boli
čerpané v sume 613 tis. Sk, z toho z dotácie vo výške 500 tis. Sk a spolufinancovanie v sume
113 tis. Sk v zmysle pokračujúceho projektu sanácie fasád a reštaurovania exteriéru objektu
s predpokladom jeho dofinancovania v r. 2009.
08.2.0.9 Ostatné kultúrne sluţby
Výdavky, spojené s druţobnými aktivitami v rámci druţby s mestami DE PANNE,
Slovinské konjice, Hranice, Levice a Topoľčany, boli rozpočtované vo výške 150 tis. Sk.
Z rozpočtu na uvedený účel boli v r. 2008 čerpané prostriedky vo výške 128 tis. Sk (z toho na
poloţke 637003 propagácia, reklama, inzercia v sume 116 tis. Sk a v čiastke 12 tis. Sk na poloţke
637027- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru) za nasledovné výdavky: kalendár
vybraných podujatí, ubytovanie a strava pre detských hostí z Hraníc na Morave, stuhy na
zabezpečenie akcie Beh Ilava – Maďarsko a výdavky za organizovanie športového dňa Hlohovec –
Topoľčany - Levice).
633006 0514 Za propagačné predmety uhradilo Mesto v r. 2008 prostriedky vo výške 195 tis. Sk.
633006 0514 0001 Na propagáciu v súvislosti s 995 výročím 1. písomnej zmienky boli čerpané
výdavky v čiastke 49 tis. Sk.
633006 0522 Mesto kaţdoročne venuje deťom 1. ročníka základných škôl knihu. Výdavky na tento
účel predstavovali 26 tis. Sk.
637004 0517 Vlajková výzdoba bola zabezpečená podľa objednávky mesta, čerpanie
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výdavkov predstavuje 5 tis. Sk, t.j. 50% z rozpočtu.
642001 0000 Komisia kultúry a vzdelávania rozdelila na drobné kultúrne aktivity finančné
prostriedky v celkovej sume 48 tis. Sk, t.j. 96 % rozpočtu 14-im subjektom:
Príjemca

Účel

Suma

1/ ZŠ A. Felcána 4, Hl.
2/ ZŠ Podzámska 35, Hl.

divad. predstavenie
20. výročie školy – na bulettin,
kostýmy a pod.
doplnenie, údrţba krojov, obuvi,
čistenie krojov
Dúha fest – odmeny deťom,
mat-techn.zab., propagácia, pozvánky
veľkonočné aranţovanie, Vansovej
Lomnička, Deň matiek, iné akcie
35. výročie FS – propag. materiál,
oprava, údrţba krojov, ocenenie
najstarších členiek FS
Deň matiek – div. predstavenie
nákup špeciálnych CD nosičov
akcie – výroba masiek, veľkonoč.
výzdoby, darčekov, vianočné trhy
Hasičská súťaţ – vecné ceny a
diplomy
Krajské preteky v písaní na stroji
- ceny pre účastníkov, kanc.potreby
nákup pastierskych rohov
Fraštacký tŕň 2008 – propag.mat.,
občerstvenie
divad. predstavenie „Mikuláš“
- písacie, kresliace potreby, hry,
odmeny deťom, iné

4 000,- Sk
4 000,- Sk

3/ DFS Inovček, Hl.
4/ CVČ Dúha, Hl.
5/ Mária Balagová, Hl. – Únia ţien
Slovenska, MO
6/ Mgr. Oľga Mičková, Hl.
Pre FS Šulekovo
7/ ZŠ Sv. Jozefa, Pribinova 35, Hc
8/ TK M-DANCE, Vinohr.8/C, Hc
9/ Jana Chalányová, Podzámska 19, Hc
pre ANR, Klub náhr. Rodín Hc
10/ ZŠ V. Šuleka,m Školská 165, Šul.
11/ OA, Tehelná 4, Hc
12/ Hlohovskí fujaristi, Hc
13/ Mgr. František Bojničan, Hc
14/ OZ „Máriine srdiečka“, Hc

Spolu

4 000,- Sk
5 000,- Sk
2 000,- Sk
4 000,- Sk

4 000,- Sk
2 000,- Sk
5 000,- Sk
2 000,- Sk
2 000,- Sk
4 000,- Sk
3 000,- Sk
3 000,- Sk

48 000,- Sk

Z rozpočtovanej čiastky 100 tis. Sk poskytol primátor mesta z fondu dotácií v celkovej
sume 90 tis. Sk dotáciu 20-im subjektom. Čerpanie bolo zúčtované nasledovne:
633016 reprezentačné
(vstupenky na ples)
642001 bežné transfery obč. združeniam, nadáciám...

18 750,- Sk
71 500,- Sk

nasledovne:

poštovné, teefón, kanc.potreby, 5 000,- Sk
cestovné, vence, smútočné kytice
2/ p. Erika Rihová-pre syna Šimona
dar novorodencovi
6 000,- Sk
3/ ZUŠ, Pribinova 5, Hc
výdavky - celoslov. súťaţe
2 500,- Sk
"Hnúšťanský akord"
4/ Okresný klub - Slovenského poštovné, telefón, kancel.potreby
1 000,- Sk
zväzu VTNP - PTP
5/ TOP centrum, OZ Tanečno- výdavky na prípravu taneč.páru
10 000,- Sk
športový klub extra dance team
Matej Šándor a Barbora Pagáčová
1/ SZPB, MO Hlohovec
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Bratislava
6/ Kpt. Viliam Slávik

dar-"Verejné uznanie za zásluhy
3 000,- Sk
o rozvoj mesta Hlohovec"
7/ Únia nevidiacich a slabozrakých,
poštovné, telefón, kanc.potreby 5 000,- Sk
ZO č. 66 Hlohovec
8/ OZ "Reumatizmus"
vydanie kniţnej publikácie
6 000,- Sk
"Ţenské bolesti chrbtice"
9/ JDS, MO Hlohovec
úhrada nákladov spojených
2 000,- Sk
s rekreačno-poznávacím zájazdom
10/ KD "Ruţa"
nákup ošatenia na reprezent.účely
4 000,- Sk
11/ Monika Chovanová
dar novorodencovi
4 000,- Sk
- pre syna Michala
12/ Monika Chovanová
dar novorodencovi
4 000,- Sk
- pre syna Mareka
13/ Monika Chovanová
dar novorodencovi
4 000,- Sk
- pre dcéru Natáliu
14/ Ján Bielik, Hc
výstava drevorezieb "Šťastný rok"
3 000,- Sk
15/ Gymnázium Hlohovec
"O najkrajšie maturitné tablo"
3 000,- Sk
16/ SOUs Hlohovec
"O najkrajšie maturitné tablo"
2 000,- Sk
17/ Gymnázium Hlohovec
"O najkrajšie maturitné tablo"
1 000,- Sk
18/ Daria Trend, Hc
"O najkrajší vianočný výklad"
3 000,- Sk
18/ p. Jana Spálová, Hc
"O najkrajší vianočný výklad"
2 000,- Sk
19/ SYMAS - Marián Sloboda, Hc"O najkrajší vianočný výklad"
1 000,- Sk

ZPOZ zabezpečuje organizáciu občianskych obradov a rôznych podujatí. Výdavky vo výške
319 tis. Sk tvorili nasledovné poloţky:
620 – odvody
z toho:
625003 na úrazové poistenie

0

1

0

0

1

0

307

307

100

633006 – všeobecný materiál
75
633006 0402 – kvety
14
633011 – potraviny
45
637004 – všeobecné služby
3
637013 – naturálne mzdy
40
(na ošatenie a úpr. zovňajšku)
637026 – odmeny a príspevky
130
640 – beţné transfery
13

77
16
35
9
10

103
114
78
300
25

160
11

123
85

13

11

85

320

319

99,69

630 – tovary a sluţby
z toho:

z toho:

642006 – na členské príspevky
(Združ.Človek človeku)
Spolu:

637015 Splátka za poistenie objektov vyuţívaných na kultúrnu činnosť je vykázaná vo výške 31
tis. Sk, t.j. 99 % rozpočtu.
642010 0528 Transfer na organizovanie podujatia „Vatra zvrchovanosti“ bol poukázaný
organizátorom podujatia v čiastke 10 tis. Sk v súlade s rozpočtom mesta.
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08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŢBY
BEŢNÝ ROZPOČET
635006 Práce na oprave a údrţbe mestského rozhlasu v Hlohovci a v m.č. Šulekovo boli
fakturované a uhradené vo výške 149 tis. Sk.
644001 V tejto skupine výdavkov je zúčtovaná poskytnutá dotácia Hlohovskej televízii, s.r.o. na
zabezpečenie prevádzkových nákladov HcTV, s.r.o. Hlohovec, najmä na zabezpečenie
spravodajských, publicistických a reklamných programov pre Mesto Hlohovec vo výške 1 600 tis.
Sk.
08.4.0 NÁBOŢENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŢBY
BEŢNÝ ROZPOČET
Podstatnú časť výdavkov na prevádzku obradnej siene, ktoré boli zúčtované vo výške 99
tis. Sk, predstavuje nájomné, zostávajúce prostriedky sú odmeny za upratovanie priestorov,
a poštovné.
Prehľad čerpania výdavkov:
630 – tovary a sluţby

107

99

93

6
5
1
80

5
0
0
80

83
0
0
100

15

14

93

107

99

93

z toho:

632003 – poštové a telekom .služby
633001 – interiérové vybavenie
633006 – všeobecný materiál
636001 – nájomné
637027- odmeny zamest. mimo
prac. pomeru
Spolu:

642001 Transfery záujmovým skupinám dôchodcov na zabezpečenie činnosti boli poukázané
občianskemu zdruţeniu ZKS vo výške 70 tis. Sk a OZ v čiastke 30 tis. Sk.
642006 Mesto uhradilo členské príspevky v zdruţeniach, v ktorých je členom, resp. sú členmi
jednotliví odborní pracovníci, t. j. ZMOS, R-ZMOS, Regionálne vzdelávacie centrum, Asociácia
komunálnych ekonómov, Asociácia prednostov, Asociácia primátorov a starostov, Zdruţenie pre
rozvoj mikroregiónu Váţska vodná cesta. Výška všetkých príspevkov, ktoré v prípade organizácií
ZMOS a RVC sú závislé od počtu obyvateľov, predstavuje v roku 2008 čiastku 231 tis. Sk.
644001 0448 Beţný transfer, ktorý bol poskytnutý VaTS, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone
verejnoprospešných sluţieb a prác pre Mesto Hlohovec v znení jej dodatkov, na údrţbu a úhradu
energií na cintorínoch, je zúčtovaný vo výške 870 tis. Sk, t.j. 100 %.
K pouţitiu prostriedkov spoločnosť VaTS, s.r.o. predloţila nasledovný vecný komentár:
„Elektrická energie cintorín – bolo zaplatených 11 záloh v celkovej sume 15 406,29 Sk a v mesiaci
december vyúčtovacia faktúra – celková spotreba 26 541,98 Sk, nedoplatok v sume 13 251,00 Sk bol
uhradený.
Úhrada za dodávku prevádzkovej vody - spotreba prevádzkovej vody na cintoríne bola 518 m3.
Odvoz odpadu z cintorína – bolo uloţených 148,42 ton odpadu z cintorínov.
- 35 -

Údrţba VZ – cintoríny – správcom cintorína bol vykonaný orez stromov a kríkov, kosba trávnatých plôch
na cintoríne v Hlohovci a Šulekove.
Údrţba osvetlenia – cintoríny – v 4. štvrťroku bola prevedená oprava osvetlenia firmou Kvanta Anton.“

637004 0418 Za spracovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta v zmysle Mandátnej zmluvy
č. 64/52007 boli fakturované a uhradené prostriedky v čiastke 107 tis. Sk za uzatvorenie 1 028
zmlúv o nájme hrobových miest na cintorínoch v Hlohovci a m.č. Šulekovo v období do septembra
2008.
642007 0556 V zmysle platných právnych predpisov je mesto od r. 2007 povinné financovať
neštátne školské zariadenia (materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
cirkevných a súkromných zriaďovateľov) z vlastných zdrojov (z podielových daní) a to minimálne
90 % z celkového objemu FP prepočítaných v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z..
V roku 2008 boli poskytnuté transfery Rímskokatolickej cirkvi – Bratislavsko-trnavská
arcidiecéza pre Cirkevnú materskú školu a ŠK pri ZŠ Sv. Jozefa vo výške 2 176 tis. Sk.
635006 0557 Poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu na na zabezpečenie starostlivosti
o vojnové hroby bol pouţitý v plnej výške 699,- Sk. Prostriedky boli pouţité na údrţbu okolia
pomníka na Námestí sv. Michala.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
717001 0418 Na rozšírenie cintorína v Hlohovci (II. etapa) boli v rozpočte mesta vyčlenené
finančné prostriedky vo výške 2 400 tis. Sk. V r. 2008 sa ukončili stavebné práce podľa projektu pre
stavebné povolenie a stavba bola skolaudovaná. V roku 2008 sa vybudovala provizórna
komunikácia k zadnému vstupu z ul. Nitrianskej. Výdavky predstavovali 2 196 tis. Sk. V roku 2009
bude realizovaná úprava urnových miest.
722002 Kapitálový transfer cirkvi
Rímsko-katolíckej cirkvi bol poskytnutý transfer na rekonštrukciu strechy Kostola sv.
Michala Archanjela vo výške 500 tis. Sk.
08.6.0 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŢENSTVO INDE NEKLASIFIKOVANÉ
BEŢNÝ ROZPOČET
V tomto oddieli boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie Michalského jarmoku vo
výške 400 tis. Sk. Prostriedky boli čerpané vo výške 472 tis. Sk nasledovne:
630 – tovary a sluţby

400

302

76

632001 – energie
8
632002 – vodné, stočné
5
633011 – potraviny
20
633016 – reprezentačné
0
635006 – údržba budov, objektov...
0
637004 - všeobecné služby
327

22
0
19
35
6
177

275
0
95
0
0
54

z toho:

v tom:
inštalácia rozvodov vody
prenájom salónika v Hoteli

15
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Šport pre štáb
prenájom a servis mobilného WC
upratovacie práce počas MJ,
prenájom smetných nádob
poplatok za pripojenie elektromera
vyúčtovanie organizačného zabezpečenia MJ
inštalácia 5 ks elektrických rozvádzačov

637027- odmeny zamest. mimo
prac. pomeru
(odmeny účinkujúcim)

88
1
40
21

40

43

108

0

170

0

400

472

118

640 – beţné transfery
(transfer MsKC na organizáciu kult. programu)
Spolu:

5
7

09 VZDELÁVANIE
09.1.2.1 ZÁKLADNÉ VZDELANIE
BEŢNÝ ROZPOČET

Originálne kompetencie ( MŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ, CVČ )

Od 1. 1. 2005 sú materské školy, základné umelecké školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí financované prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona
č. 564/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
Na financovanie OK boli pridelené a čerpané tieto finančné prostriedky:
Financovanie beţných výdavkov ( výchovno-vzdelávací proces a prevádzka )
Materské školy ........................................................................... 30 615 tis. Sk
Školské jedálne .......................................................................... 4 430 tis. Sk
Školské kluby detí ..................................................................... 3 135 tis. Sk
Základná umelecká škola .......................................................... 8 120 tis. Sk
Centrum voľného času Dúha .................................................... 2 900 tis. Sk
Spolu
49 200 tis. Sk
Financovanie havarijných situácií, údrţby, opráv škol. budov ( beţné výdavky )
Kapitálové výdavky preklasifikované na BV-pôv. rozpočet ...
- čerpanie ..............................................
- zostatok ..............................................
Oprava, údrţba školských budov .............................................
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3 000 tis. Sk
2 999 tis. Sk
1 tis. Sk
845 tis. Sk

V rozpočte mesta boli schválené prostriedky na kapitálové výdavky pre školy v sume
3 000 tis. Sk, ktoré boli na základe technického stavu jednotlivých budov a zariadení rozdeľované
jednotlivým školám. Pretoţe uvedené prostriedky boli potrebné najmä na odstránenie havarijných
stavov v rámci údrţby, tieto prostriedky boli poskytované školám ako beţné výdavky a následne
bol rozpočet sumárne preklasifikovaný rozpočtovým opatrením z KV na BV.
Na opravu podláh v priestoroch ZŠ Koperníkova vyuţívaných na stolný tenis bolo potrebné
do rozpočtu zaradiť prostriedky v čiastke 300 tis. Sk, ktoré boli poskytnuté ZŠ na zabezpečenie
uvedeného účelu.
Vo výdavkovej časti rozpočtu je zúčtované pouţitie vlastných príjmov škôl na beţné
výdavky v sume 4 882 tis. Sk.

Prenesené kompetencie ( ZŠ, MŠ - deti 1 rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky )
V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znp. a NV SR č. 2/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, financovanie
základných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu ţiakov a
personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu (normatívne finančné
prostriedky na financovanie beţných výdavkov).
Zároveň MŠ SR prideľuje obciam v zmysle vyššie uvedeného zákona a NV, cez KŠÚ aj
„nenormatívne finančné prostriedky“ (financovanie „špecifík - nákladov na dopravu žiakov a
nákladov na mzdy asistentov učiteľov, ďalej financovanie odchodného, havarijných situácií škôl
a záujmového vzdelávania formou vzdelávacích poukazov, a iné ).
MŠ SR prvýkrát v zmysle vyššie uvedeného zákona a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaviedlo príspevok na výchovu a
vzdelávanie pre materské školy ( deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
– „predškoláci“ ).
MŠ SR ďalej poskytlo FP na financovanie rozvojových projektov s účelom rozvoja výchovy
a vzdelávania v zákone stanovených oblastiach.
Normatívne finančné prostriedky
V roku 2008 bolo na financovanie ( beţných výdavkov ) výchovno-vzdelávacieho procesu
a prevádzky základných škôl zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR poskytnutých 59 390 tis. Sk.
Z uvedenej čiastky bola suma 587 tis. Sk presunutá do roku 2009, kedy bude ku dňu 31.03.2009
vyčerpaná. Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe poskytnutých údajov o počte ţiakov
v zmysle zákona a NV a na základe dohodovacieho a mimoriadneho dohodovacieho konania.
Normatívne prostriedky boli v r. 2008 poskytnuté školám v celkovej výške 58 803 tis. Sk.
a/

b/

Nenormatívne finančné prostriedky
V roku 2008 boli MŠ SR cez KŠÚ poskytnuté tieto FP:
- vzdelávacie poukazy
- dopravné pre žiakov ( z KŚÚ )...........................................
čerpanie .............................................
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1 119 tis. Sk
113 tis. Sk
111 tis. Sk

zostatok – presun do r. 2009 .............
- odchodné ( z KŠÚ, aj čerpanie ) ........................................
- asistent učiteľa ( z KŠÚ, aj čerpanie ) ...............................
- riešenie havarijných situácií ..............................................
( FP boli presunuté do roku 2009, čerpanie do 31.03.2009 )
c/

d/

2 tis. Sk
61 tis. Sk
24 tis. Sk
480 tis. Sk

Rozvojový projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc“
V roku 2008 bolo MŠ SR cez KŠÚ poskytnutých a čerpaných

100 tis. Sk

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy ( „predškoláci“ )
V roku 2008 bolo MŠ SR cez KŠÚ poskytnutých a čerpaných
273 tis. Sk

Prostriedky vo výške 500 tis. Sk, poskytnuté z KŠÚ Trnava ako účelová dotácia na opravu
podláh telocvične ZŠ A. Felcána v decembri 2007, boli v súlade so zákonom pouţité do
31.3.2008, t.j. boli poskytnuté uvedenej škole, ktorá zabezpečovala realizáciu opravy.
Dotácia na úhradu stravy bola poukazovaná na účty škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta v celkovej sume 217 tis. Sk a Špeciálnej základnej škole v sume 72 tis. Sk. Dotácia na
školské potreby bola uhradená školám vo výške 58 tis. Sk a Špeciálnej základnej škole v čiastke
28 tis. Sk.
V roku r. 2008 boli na plavecké výcviky ZŠ poskytnuté prostriedky v sume 99 tis. Sk, beţný
transfer na Hlohovské hry mládeţe pol poukázaný vo výške 25 tis. Sk.
637012
Za poškodené učebnice poukázali školy prostriedky v sume 5 tis. Sk, ktoré Mesto
odviedlo do štátneho rozpočtu.
Za nedodrţané normatívne ukazovatele počtu ţiakov na II. ZŠ bola uloţená tomuto subjektu
sankcia vo výške 6 tis. Sk a Mesto tieto prostriedky uhradilo do štátneho rozpočtu, ktoré boli Mestu
refundované z vlastných príjmov školy.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Prostriedky na spolufinancovanie projektov na rekonštrukciu ZŠ boli čerpané vo výške
1 639 tis. Sk. Boli uhradené faktúry za externý manaţment projektu „Rekonštrukcia II. ZŠ
Koperníkova 24“ vo výške 89 250,- Sk a projektu „Rekonštrukcia I. ZŠ M.R.Štefánika 30“ taktieţ
vo výške 89 250,- Sk, čiastka 20 tis. Sk bola uhradená za vypracovanie verejného obstarávania pre
obe školy. Ďalšie výdavky boli vynaloţené na spracovanie projektovej dokumentácie I. ZŠ vo
výške 577 150,- Sk, VI. ZŠ 750 000,- Sk.
717002 rekonštrukcie a modernizácie:
0701 ZŠ M.R.Štefánika
0702 ZŠ Koperníkova
0706 ZŠ Podzámska
Spolu:

676 400,- Sk
99 250,- Sk
863 050,- Sk
1 638 700,- Sk
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09.2. STREDOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
BEŢNÝ ROZPOČET
641006 0540 Na stredoškolské športové hry poukázalo Mesto Odbornému učilišťu na Palárikovej
ul. dotáciu vo výške 15 tis. Sk, t.j. 100 % čiastky rozpočtovanej na tento účel.
642001 Prostriedky vo výške 20 tis. Sk (transfer OZ a nadáciám) boli poukázané neziskovej org.
Image protokol servis Bratislava na zabezpečenie súťaţe „Otázniky histórie“.
09.5.0.2 VZDELÁVANIE NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA ÚROVNE
BEŢNÝ ROZPOČET
637001 Vzdelávanie pracovníkov MsÚ zaradené v tejto skupine výdavkov bolo zúčtované vo
výške 130 tis. Sk, čo predstavuje 87 % z rozpočtovanej sumy.
641006
Beţný transfer CVČ DÚHA na organizovanie letných prímestských táborov bol
poskytnutý v plnej výške 20 tis. Sk.
09.6.0.7 SLUŢBY PRIDRUŢENÉ KU ŠKOLSTVU
BEŢNÝ ROZPOČET
Na zabezpečenie prevádzky Strediska sluţieb škole, ktoré zabezpečuje údrţbu školských
objektov, boli poukázané finančné prostriedky vo výške 933 tis. Sk, čo predstavuje 116 %-né
čerpanie rozpočtu. Prehľad čerpania výdavkov:
610 – mzdy
620 – odvody
630 – tovary a sluţby

471
145
188

465
148
314

99
102
167

30

85

283

10
22

7
22

70
100

7
1
5
38
15
0
15
0
0
2
33
6

5
0
5
22
107
3
1
12
1
4
33
6

71
0
100
58
713
0
7
0
0
200
100
100

4

1

25

z toho:

632001 – energie
632003 – poštové a telekomunik.
služby
633006 – všeobecný materiál
633010 – pracovné odevy, obuv,
pracovné pomôcky
633011 – potraviny
633015 – palivá ako zdroj energie
634001 – palivo, mazivá
634002 – servis, údržba, opravy
634003 – poistenie
635006 – údržba budov, objektov...
637004- všeobecné služby
637011- posudky
637012- poplatky a odvody
637014- stravovanie
637016- prídel do SF
637034- pracovná zdravotná
služba
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640 – beţné transfery

0

6

0

0

6

0

804

933

116

z toho:

642015 – na nemocenské dávky
Spolu:

Dôvodom vysokého čerpania energií boli vysoké úhrady zálohových platieb, ktoré budú
zúčtované v r. 2009. Čerpanie na poloţke servis, údrţba bolo spôsobené opravou motorového
vozidla v dôsledku havárie.
Výdavky na činnosť školského úradu boli čerpané vo výške poukázanej dotácie, t.j. 738 tis.
Sk. (Čiastka 257 tis. Sk, ktorá bola poukázaná za obec Drahovce, je zúčtovaná v závere tabuľkovej
časti – výdavky Spoločného obecného úradu.)
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
714001 Na obstaranie ojazdeného motorového vozidla pre Stredisko sluţieb škole boli do
rozpočtu zaradené prostriedky vo výške 229 tis. Sk, ktoré boli pouţité na obstaranie vozidla FIAT
DUKATO.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
BEŢNÝ ROZPOČET
10.2.0.1 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB – STAROBA
Výdavky na prevádzku domova dôchodcov
sú naďalej financované formou
decentralizačnej dotácie zo štátu, ktorá je zúčtovaná v príjmovej časti rozpočtu. K 31.12.2008 boli
Domovu dôchodcov Harmónia poukázané prostriedky v plnej výške 13 045 tis. Sk.
Vlastné príjmy DD Harmónia, ktoré boli pouţité na výdavky tejto rozpočtovej organizácie,
boli zúčtované vo výške 4 811 tis. Sk.
V zmysle zmluvy s MPSVaR SR a Mestom Hlohovec (pre Domov dôchodcov Harmónia)
bola Mestu poskytnutá dotácia na obstaranie polohovateľných lôţok pre Domov dôchodcov –
beţný transfer v sume 35 tis. Sk a kapitálový transfer v sume 90 tis. Sk. Spolufinancovanie
z vlastných zdrojov v zmysle zmluvy, t.j. 5 129,- Sk z beţných výdavkov a 9 759,- Sk
z kapitálových výdavkov bolo zabezpečené vlastnými príjmami Domov dôchodcov Harmónia,
ktoré boli odvedené na účet mesta. Z uvedených zdrojov bolo zabezpečené obstaranie 2
polohovateľných lôţok s doplnkovým vybavením na zabezpečenie kvalitnejšej zdravotnej
starostlivosti.
Výdavky na spolufinancovanie spracovania projektu „Nadstavba DD Harmónia“ boli
vykázané v celkovej výške 476 tis. Sk, z toho vo výške 357 tis. Sk boli zúčtované výdavky za
spracovanie PD pre stavebné konanie a zvyšnú časť výdavkov predstavovalo spracovanie projektu
externého manaţmentu a verejného obstarávania pre projekt. Uvedené výdavky boli realizované
z odvedených vlastných príjmov DD Harmónia do rozpočtu mesta.
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10.2.0.2 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŢBY – STAROBA
Výdavky na opatrovateľskú sluţbu sú od r. 2005 originálnou kompetenciou samospráv.
V roku 2008 boli Spoločnému obecnému úradu poukázané z rozpočtu mesta prostriedky vo výške
3 000 tis. Sk, ktoré boli do 31.12. 2008 pouţité na výdavky OS a administratívno-správnej agendy.
Stravovanie dôchodcov bolo zabezpečené v priestoroch bývalej OZETY (firma DAJA), na
základe zmluvy s firmou DOLIS – Ľudová jedáleň, s firmou EVITA TEX (p. Sudovská), s p.
Ondrusom – Gastro Prevádzka. Výdavky mesta za odobratú stravu boli v roku 2008 vo výške 263
tis. Sk, t.j. 97 % z ročného rozpočtu.

10.2.0.3 PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM – STAROBA
Kluby dôchodcov PETER a RUŢA sú preddavkové organizácie mesta, ktoré zabezpečujú
aktivity seniorov. Mesto vynaloţilo na činnosť klubu PETER výdavky 122 tis. Sk. Klubu
dôchodcov RUŢA boli poskytnuté prostriedky vo výške 148 tis. Sk. Uhradené boli najmä energie,
poštovné, telefónne poplatky, výdavky na noviny a časopisy, všeobec. materiál, údrţbu a odmeny
vedúcim klubov a zakúpená bola taktieţ kamera.
Čerpanie výdavkov Klubu dôchodcov Peter:
630 – tovary a sluţby

125

122

98

60
2

71
0

118
0

7
4
6
2
7
4

6
0
6
2
0
4

86
0
100
100
0
100

33

33

100

125

122

98

145

148

102

632001 – energie
70
632001 – vodné, stočné
16
632003 – poštové a telekomunik.
služby
7
633001 – interiérové vybavenie
2
633004 – prevádzkové stroje, prístr. 0
633006 – všeobecný materiál
6
633009 – knihy, časopisy
3
635006 – údržba budov, objektov
6

67
14

96
88

9
0
9
0
5
0

129
0
0
0
167
0

z toho:

632001 – energie
632001 – vodné, stočné
632003 – poštové a telekomunik.
služby
633001 – interiérové vybavenie
633006 – všeobecný materiál
633009 – knihy, časopisy
635006 – údržba budov, objektov
637004- všeobecné služby
637027- odmeny zamestnancov
mimo prac. pomeru
Spolu:

Čerpanie výdavkov Klubu dôchodcov Ruţa:
630 – tovary a sluţby
z toho:
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637004- všeobecné služby
637015 – poistné
637027- odmeny zamestnancov
mimo prac. pomeru
Spolu:

2
0

3
1

150
0

33

33

100

145

148

102

Dotácie z TT SK pre kluby dôchodcov Ruţa vo výške 10 tis. Sk a KD Peter v sume 20 tis.
Sk boli pouţité v zmysle zmluvy na voľnočasové aktivity seniorov – návštevy kultúrnych podujatí,
národných kultúrnych pamiatok a rozvoj druţobných kontaktov.
10.4.0.4 PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM – RODINA A DETI
V zmysle interného predpisu Mesta Hlohovec „Zásady poskytovania finančnej podpory pre
narodené dieťa“ bol vyplácaný občanom mesta jednorazový finančný príspevok vo výške 2 500,Sk na narodené dieťa. Za rok 2008 bola ţiadateľom poukázaná finančná podpora v celkovej výške
455 tis. Sk. Príspevky boli poskytnuté 182 ţiadateľom.
10.4.0.5 ĎALŠIE DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA – RODINA A DETI
637006 0800 V súlade so zákonom mesto preberá rodinné prídavky pre deti, ktoré nespĺňajú
podmienky riadnej školskej dochádzky (Mesto – osobitný príjemca) a zabezpečuje pre tieto deti
potraviny formou nákupných poukáţok. Výdavky na uvedený účel predstavovali 72 tis. Sk, t.j. 72
% z rozpočtovanej sumy.
V roku 2008 je zúčtované i pouţitie prostriedkov z nevyčerpanej dotácie poskytnutej
v decembri r. 2007 na uvedený účel vo výške 10 tis. Sk a čiastka 540.- Sk bola vrátená do ŠR.
10.7.0.1 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI – POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ
NÚDZI
642026 Primátor mesta na základe odporúčania zdravotnej a sociálnej komisie rozhodol
o poskytnutí jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 209 tis. Sk (60 %-né čerpanie)
a v čiastke 9 tis. Sk sú zúčtované dávky v hmotnej núdzi pre bezdomovcov zo štátneho rozpočtu.
642026 0700 Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany boli mestu poukázané
prostriedky na motivačný príspevok (štipendiá) pre ţiakov ZŠ, z ktorých boli prostredníctvom
pokladne MsÚ poukázané príspevky v sume 159 tis. Sk.
10.7.0.2 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB – POMOC OBČANOM V HMOTNEJ
A SOCIÁLNEJ NÚDZI
642001 0405 Na prevádzku „Azylového domu“ je poskytovaná dotácia na úhradu nákladov na
energie a mzdy. V r. 2008 boli poukázané nadácii Pokoj a dobro, ktorá prevádzku zabezpečuje,
prostriedky vo výške 170 tis. Sk, t.j. 100 % rozpočtu na tejto rozpočtovej poloţke.
10.7.0.3 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŢBY – POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ
NÚDZI
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642014 0548 Výdavky v zmysle zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele
v roku 2008 neboli čerpané.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálový transfer pre DD Harmónia v sume 650 tis. Sk, ktorý je taktieţ decentralizačnou
dotáciou zo ŠR, bol poukázaný uvedenému zariadeniu soc. sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Z dôvodu nedočerpania prostriedkov odviedla rozpočtová organizácia na účet mesta
prostriedky vo výške 295 516,- Sk, ktoré budú pouţité v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách v priebehu r. 2009. Z uvedeného dôvodu bolo zúčtované pouţitie týchto prostriedkov
v r. 2008 v sume 354 tis. Sk.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
01.7 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU
Mesto prijalo v r. 2005 úver vo výške 20 000 tis. Sk účelovo určený na budovanie
inţinierskych sietí v priemyselnom parku. Úver spláca mesto od 1.1.2006, pričom v priebehu roka
2008 bola splatená časť istiny v sume 2 124 tis. Sk. Úroky, ktoré boli zaplatené v čiastke 278 tis.
Sk sú zúčtované v beţných výdavkoch.

Prehľad o plnení príjmov, čerpaní výdavkov rozpočtu mesta a finančných operácií za obdobie
roka 2008 je uvedený v priloţených tabuľkách.
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