PLNENIE ROZPOČTU MESTA HLOHOVEC
ZA ROK 2007
_________________________________________________________

Rozpočet mesta na rok 2007 schválilo MsZ v Hlohovci dňa 14.12.2006 ako vyrovnaný vo
výške príjmov a výdavkov 290 339 tis. Sk. Beţný rozpočet bol schválený ako prebytkový
s prebytkom beţných príjmov vo výške 21 532 tis. Sk, kapitálový rozpočet s výškou schodku
41 780 tis. Sk, krytým prebytkom beţného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.
Na základe získaných zdrojov z predaja pozemkov v priemyselnom parku, s prihliadnutím
na potrebu zrealizovať niektoré výdavky nezaradené v rozpočte mesta, ako i vzhľadom na
legislatívne zmeny v oblasti financovania školských zariadení a taktieţ na nutnosť zmluvnej úpravy
prenájmu majetku mesta zaloţenej obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou, s.r.o., ako
i potrebu zaradenia prostriedkov na prevádzku zberného dvora, rekonštrukciu verejného osvetlenia
a ďalších výdavkov investičného charakteru i beţných výdavkov bol rozpočet Mesta Hlohovec na
r. 2007 upravený v zmysle uznesení MsZ č. 38 zo dňa 12.04.2007 a č. 78 zo dňa 6.9.2007.
Vzhľadom na potrebu zaradenia prostriedkov na odstránenie kalamitnej situácie spôsobenej
veternou smšťou, na potrebu zaradenia dotácií zo štátneho rozpočtu a dofinancovania investičných
akcií ako i ďalších nevyhnutných výdavkov bol rozpočet upravený na základe Uznesenia MsZ č. 92
zo dňa 25.10.2007 do výšky príjmov 349 499 tis. Sk a výdavkov 340 499 tis. Sk.
V súvislosti s potrebou operatívneho presunu rozpočtových prostriedkov v rámci
upraveného rozpočtu mesta najmä v zmysle poţiadaviek na preklasifikáciu beţných a kapitálových
výdavkov v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou a postupmi účtovania bol rozpočet upravený
rozpočtovým opatrením č. RO 1/PRI zo dňa 14.12.2007 a RO 2/PRI zo dňa 27.12.2007.
Upravený rozpočet k 31.12.2007 bol prebytkový vo výške príjmov 349 499 tis. Sk
a výdavkov 340 499 tis. Sk. Pozostával z prebytkového beţného rozpočtu, tvoreného beţnými
príjmami vo výške 281 831 tis. Sk a beţnými výdavkami v sume 269 093 tis. Sk, schodkového
kapitálového rozpočtu s výškou kapitálových príjmov 42 780 tis. Sk a kapitálových výdavkov
v čiastke 69 282 tis. Sk. Súčasťou rozpočtu boli i príjmové finančné operácie vo výške 24 888 tis.
Sk a výdavkové finančné operácie v sume 2 124 tis. Sk.
Schválený rozpočet Mesta Hlohovec nezahŕňal rozpočet Spoločného obecného úradu,
pretoţe v zmysle Zmluvy o zriadení SOÚ v znení jej dodatkov tento schvaľujú zástupcovia
všetkých 24 obcí a miest na svojom spoločnom zasadnutí – Zhromaţdenie starostov obcí (v tomto
prípade v marci 2007). SOÚ nemá právnu subjektivitu, preto je v účtovníctve Mesta Hlohovec
zahrnuté účtovníctvo SOÚ a pre účely výkazníctva sú všetky účtovné výstupy SOÚ súčasťou
účtovníctva Mesta Hlohovec. Z uvedeného dôvodu sú v účtovných zostavách pre účely hodnotenia
plnenia rozpočtu Mesta Hlohovec zahrnuté skutočne dosiahnuté príjmy a výdavky SOÚ, ktoré
uvádzame v nasledovnom prehľade.
Za obdobie r. 2007 boli v účtovníctve Mesta Hlohovec zúčtované celkové príjmy vo výške
371 756 320,57 Sk a výdavky v sume 347 522 134,28 Sk.
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Príjmy beţného rozpočtu predstavujú čiastku 314 222 572,43 Sk, výdavky beţného
rozpočtu boli čerpané vo výške 283 650 439,10 Sk.
Kapitálové príjmy boli k 31.12.2007 zúčtované v čiastke 45 407 733,14 Sk, kapitálové
výdavky boli čerpané v sume 61 747 695,18 Sk.
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 čiastke 12 126 015,Sk, výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2007 zúčtované v čiastke 2 124 000,- Sk.
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t.j. škôl a
domova dôchodcov, boli zúčtované vo výške 8 973 375,52 Sk a ihneď po odvedení na účet mesta
boli mesačne poukazované uvedeným rozpočtovým organizáciám na vkladové výdavkové účty.
Účtovné výsledky Mestského úradu (bez Spoločného obecného úradu) boli nasledovné:
Celkové príjmy boli vo výške 361 301 tis. Sk, čo predstavuje 103 % upraveného rozpočtu
a celkové výdavky v sume 337 067 tis. Sk, t.j. 99 %.
Príjmy beţného rozpočtu predstavovali čiastku 303 767 tis. Sk, t.j. boli plnené na
107,78 %, výdavky beţného rozpočtu boli čerpané vo výške 273 195 tis. Sk, t.j. 101,52 %.
Kapitálové príjmy boli k 31.12.2007 zúčtované v čiastke 45 408 tis. Sk, čo predstavuje
106,14 % upraveného rozpočtu, kapitálové výdavky boli čerpané v sume 61 748 tis. Sk, t.j.
89,13 % upraveného rozpočtu.

ROZPOČET PRÍJMOV
BEŢNÝ ROZPOČET
K 31.12.2007 boli zúčtované vlastné príjmy mesta a ostatné príjmy v skupinách daňové
príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery nasledovne:

100 DAŇOVÉ PRÍJMY

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
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 Dodatku č. 1. 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 za rok 2007 zúčtovaný vo
výške 127 420 tis. Sk, čo predstavuje 102 % z plánovanej sumy. Uvedený výnos bol mestu
poukazovaný podľa nariadenia vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení novely č. 519/2006 Z.z.. 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 2006, ktoré je zúčtované v príjmoch tohto roka.
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Daň z nehnuteľností bola k 31.12.2007 uhradená v čiastke 32 568 tis. Sk, čo predstavuje
116 % z rozpočtu na tejto príjmovej poloţke. Sankcie uloţené v daňovom konaní predstavujú
čiastku 133 tis. Sk.
Daň za psa bola uhradená v sume 287 tis. Sk, čo predstavuje 96 % z rozpočtovanej sumy.
Daň za uţívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 250 tis. Sk, príjem
bol 342 tis. Sk, t.j. 137 %. Daň za uţívanie verejného priestranstva vyberaná počas jarmoku
predstavuje sumu 692 tis. Sk, t.j. 106 % rozpočtu.
Daň za ubytovanie bola uhradená v sume 170 tis. Sk, čo predstavuje 85 % rozpočtu na
uvedenej podpoloţke. V uvedenom objeme príjmov sú zúčtované platby za IV. štvrťrok r. 2006
a I. –III. štvrťrok r. 2007.
Z ďalších miestnych daní bola vo výške 28 tis. Sk uhradená daň za nevýherné hracie
prístroje, a daň za predajné automaty v sume 54 tis. Sk.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovaný vo výške
13 mil. Sk, plnenie bolo vo výške 11 528 tis. Sk, t.j. 89 % rozpočtu. Plnenie na tejto poloţke je
kaţdoročne niţšie v porovnaní s výškou vyrubeného poplatku a nedoplatky sú predmetom
exekučného konania.
Daň za jadrové zariadenia je k 31.12.2007 zúčtovaná vo výške 5 130 tis. Sk, t.j. 100 %
rozpočtu. Na základe oznámenia Jadrovej vyraďovacej spoločnosti, a.s. Jaslovské Bohunice
o odkúpení časti podniku od Slovenských elektrární, a.s. Bratislava a prevode odštepných závodov
V1 a VYZ na obchodnú spoločnosť Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice,
ktorá sa stala daňovníkom dane za jadrové zariadenie od 1.4.2006, bola v zmysle zákona NR SR č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení nesk. predpisov vyrubená daň za kalendárny rok 2006 vo výške 2 565 tis.Sk obom
subjektom, ktoré predmetnú daň uhradili v plnej výške.
Daň za dobývací priestor, t.j. za ťaţbu štrku z dobývacieho priestoru v priestore bagrovísk,
bola uhradená vo výške 3 tis. Sk. Uvedenú daň vyrubuje a platbu do rozpočtov obcí poukazuje
Banský úrad.
Nedoplatky za poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
ktorý bol vyrubovaný v zmysle platných právnych predpisov v období do roku 2004, mesto
vymáhalo a v priebehu roka 2007 bol zúčtovaný príjem vo výške 7 tis. Sk.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

V tejto skupine sú zúčtované príjmy z vlastníctva, správne poplatky, príjmy z predaja
majetku a ostatné príjmy.
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.
Príjmy za prenájom pozemkov boli zúčtované vo výške 1 282 tis. Sk, t.j. 214 % plnenie
rozpočtu. Za prenájom Nemocnici s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. boli do rozpočtu mesta poukázané
finančné prostriedky v plánovanej výške 200 tis. Sk.
Príjem z prenajatých budov je zúčtovaný vo výške 444 tis. Sk, čo predstavuje 94 %
z rozpočtovanej čiastky. Zúčtované sú platby nájomného za prenájom priestorov v budove MsÚ.
Dôvodom neplnenia rozpočtovanej výšky nájomného bolo ukončenie nájmu v časti priestorov MsÚ
(bývalá AVANA) a pohľadávka na nájomnom voči uvedenej spoločnosti za r. 2007 vo výške
15 700,- Sk)
Za prenájom majetku mestskej obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou
Hlohovec, s.r.o. boli v účtovníctve MsÚ zúčtované príjmy vo výške 3 300 tis. Sk, čiastka 200 tis.
Sk, ktorá je v zmysle zmluvy o prenájme stanovená za prenájom pozemkov, je zúčtovaná na
poloţke prenájom pozemkov.
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Nájomné za uţívanie majetku mesta, spravovaného Bytovým hospodárstvom s.r.o., bolo
mestu poukázané v plnej výške 14 200 tis. Sk.
Za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete uhradila mestská spoločnosť Vodárenské
a technické sluţby, s.r.o. Hlohovec čiastku 5 000 tis. Sk . Pohľadávky na neuhradenom nájomnom
k 31.12.2007 (za uplynulé roky) boli vykázané nasledovne: pohľadávka voči VaTS, s.r.o. vo výške
7 500 mil. Sk, z toho za rok 2006 - 1 500 tis. Sk a za rok 2007 – 6 000 tis. Sk.
Mesto prenajíma stĺpy verejného osvetlenia viacerým subjektom na umiestnenie
informačných a propagačných tabúľ. Príjmy z prenájmu stĺpov verejného osvetlenia boli
zúčtované vo výške 183 tis. Sk, (122 % rozpočtu).
Správne poplatky, vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch za úkony
vykonávané Mestským úradom, boli zúčtované vo výške 987 tis. Sk, čo predstavuje
141 % z rozpočtovanej sumy. Z toho 264 tis. Sk za rybárske lístky, čiastka 447 tis. Sk za úkony
vyberané na úseku matriky, 272 tis. Sk za úkony v správnom konaní (rozkopávkové povolenia,
potvrdenia o trvalom pobyte a pod.) a 4 tis. Sk za vydanie rozhodnutí k výrubu stromov.
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 vybrané vo výške 7 200 tis. Sk, t.j. 113 %.
Podstatná časť z rozpočtovanej čiastky bola uhradená na účet mesta v decembri za vydanie
rozhodnutí o povolení prevádzky VP na rok 2008. V priebehu r. 2007 bola na území mesta
povolená prevádzka 155 ks výherných prístrojov, prevádzkovaných sedemnástimi subjektami.
Na rozpočtovej poloţke „pokuty“ boli zúčtované príjmy z pokút vyrubených Mestským
úradom vo výške 75 tis. Sk. Uvedená čiastka je bez sankcií uloţených v daňovom konaní, ktoré sú
zúčtované v skupine daňových príjmov. Vo vyčíslenom objeme príjmov na poloţke pokuty, penále
a iné sankcie je v čiastke 46 tis. Sk zúčtovaný príjem za pokuty v priestupkovom konaní uloţené
ObÚ Trnava pracovisko Hlohovec, vo výške 7 tis. Sk za priestupky vo veciach, ktoré spadajú do
kompetencie mesta s výnimkou priestupkov podľa stavebného zákona a pokuty za správne delikty
(porušenie VZN Mesta Hlohovec). Sankcie, ktoré boli uloţené za porušenie stavebného zákona,
boli uhradené vo výške 22 tis. Sk.
Pokuty vyrubené MsP boli uhradené vo výške 329 tis. Sk, čo je 110 % z plánovanej
čiastky, z toho v čiastke 88 tis. Sk pokuty nevyberané na mieste.
Za hlásenia v mestskom rozhlase v m.č. Šulekovo boli uhradené príjmy v čiastke 5 tis. Sk.
Za podklady k verejným súťaţiam boli zúčtované príjmy vo výške 14 tis. Sk (rekonštrukcia MK
Osloboditeľov). Za výstupy z digitálnej mapy mesta bola uhradená čiastka vo výške 24 tis. Sk.
V priebehu roka 2007 nevznikla potreba odpredať ţiadny vyradený majetok mesta,
z uvedeného dôvodu plánované príjmy neboli plnené. Za kopírovanie dokumentov občanom bol
zúčtovaný príjem vo výške 1 440.- Sk.
Z poplatkov za pouţívanie WC naplánovaných vo výške 30 tis. Sk je zúčtovaný príjem vo
výške 29 tis. Sk, čo predstavuje 97 %-né plnenie.
Rozpočet na poloţke cintorínske poplatky bol schválený vo výške 150 tis. Sk a v priebehu
roka bol upravený na čiastku 400 tis. Sk. K 31.12.2007 boli tieto príjmy uhradené vo výške 511 tis.
Sk. Uvedená čiastka pozostáva z platieb za hrobové miesta podľa VZN platného do 30.4.2007 a od
1.5.2007 je v platnosti VZN mesta Hlohovec č. 92/2007 o nájomnom za hrobové miesta.
V súčasnom období prebieha spracovanie nových nájomných zmlúv.
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V tejto časti rozpočtových príjmov sú zúčtované taktieţ finančné prostriedky poukázané
z Recyklačného fondu, ktorými boli refundované výdavky vynaloţené na zavádzanie
separovaného zberu na území mesta. Vo výške 465 tis. Sk boli poukázané prostriedky na úhradu
kontajnerov na kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály. Čiastka 553 tis. Sk
predstavuje prijaté finančné prostriedky poukázané z RF SR na základe faktúr predloţených
v decembri 2006, ktoré boli však poukázané aţ v januári r. 2007.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú uhrádzané v zmysle platných právnych noriem.
Boli mestu poukázané v čiastke 39 tis. Sk, čo je 390 % z rozpočtovanej sumy.
Dočasne voľné finančné prostriedky sú zhodnocované na termínovaných vkladoch a
formou depozitných obchodov. Kreditné úroky z týchto vkladov boli pripísané na účet mesta vo
výške 763 tis. Sk, čo predstavuje 127 % upraveného rozpočtu. Uvedené plnenie bolo spôsobené
uzatváraním obchodov s väčším objemom finančných prostriedkov na základnom beţnom účte
mesta (zhodnocovali sa prostriedky získané z predaja pozemkov v priemyselnom parku), účte RF
a taktieţ bolo ovplyvnené ukladaním týchto prostriedkov na obdobia, pri ktorých banky poskytujú
najvyššie úrokové sadzby, po predchádzajúcom zhodnotení reálnej potreby prostriedkov na účte.
V nadväznosti na vyššie uvedené bol príjem z úrokov na beţných účtoch zúčtovaný vo
výške 41 tis. Sk (t.j. 68 % rozpočtu), pretoţe na účtoch bol operatívne ponechávaný iba objem
finančných prostriedkov potrebný na beţné úhrady.
Príjmy z výťaţkov lotérií a stávkových hier, ktoré odviedli v zmysle platných právnych
predpisov do rozpočtu mesta prevádzkovatelia stávkových kancelárií, predstavujú čiastku 688 tis.
Sk, t.j. 115 % z rozpočtovanej sumy.
Príjem z dobropisov bol zúčtovaný vo výške 578 tis. Sk, z toho za energie r. 2006 v čiastke
547 tis. Sk, za vrátené stravné lístky 16 tis. Sk od Le Cheque Déjeuner a vyúčtovanie zálohových
platieb za energie z BH, s.r.o. 9 tis. Sk (za klub dôchodcov Ruţa) a 6 tis. Sk dobropis za
nerealizované školenie v r. 2006.
Príjmy z náhrad poistného plnenia sú zúčtované v sume 85 tis. Sk. Uvedené príjmy
predstavujú poistné plnenia za poškodený majetok mesta (stĺpy verejného osvetlenia, zábradlie
a kamera MsP).
Na poloţke „vratky príjmov z minulých rokov“ je zúčtovaný príjem vo výške 104 tis. Sk,
z toho v čiastke 35 tis. Sk je vykázané vyúčtovanie transferu na energie za rok 2006 záujmového
zdruţenia Hokejový klub 2002, v sume 50 tis. Sk vratka nevyčerpaného transferu poskytnutého
v r. 2006 ŠK Peterčan do rozpočtu mesta, v čiastke 13 tis. Sk vratka ZŠ M.R.Štefánika za
poškodené učebnice a vo výške 13 tis. Sk nevyčerpaná dotácia dávok v hmotnej núdzi – strava z r.
2006.
Vratky za sociálne výpomoci boli uhrádzané v splátkach, príjem k 31.12.2007 predstavoval
8 tis. Sk. Refundácie nákladov za prepravu pracovníkov SocÚ Hlohovec sú zúčtované vo výške 42
tis. Sk.
Plnenie iných rozpočtových príjmov na poloţke 292 vo výške 923 tis. Sk predstavujú
finančné prostriedky v sume 738 tis. Sk, ktoré boli prevedené na účet mesta v januári 2007
Nemocnicou s poliklinikou s.r.o. ako zostatok prostriedkov za zrušenú príspevkovú organizáciu.
V zmysle uznesenia MsZ boli uvedené prostriedky poukázané na účet novovzniknutej obchodnej
spoločnosti NsP Hlohovec, s.r.o.. Na poloţke je taktieţ zúčtovaná náhrada škody v čiastke 6 tis. Sk
uhradená na účet mesta za poškodenie majetku mesta. Na účet boli poukázané prostriedky
z Krajského úradu Trnava vo výške 5 tis. Sk ako odúmrť po zosnulom občanovi mesta Hlohovec
v zmysle uznesenia o dedičstve a notárskej zápisnice zo dňa 31.5.2007. Do príjmov bola
preúčtovaná taktieţ draţobná zábezpeka vo výške 93 tis. Sk, ktorá bola zloţená v prospech mesta
pri konaní verejnej draţby na odpredaj pozemkov víťazom verejnej draţby, ktorý však odstúpil od
zámeru uzatvorenia kúpnej zmluvy. Katastrálny úrad v Trnave poukázal na účet mesta prostriedky
vo výške 81 tis. Sk, ktoré boli vybraté od účastníkov konania na obnovu evidencie pozemkov v
katastrálnom území Šulekovo (ROEP).
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300 GRANTY A TRANSFERY

V súlade s príslušnými právnymi normami upravujúcimi financovanie prenesených
kompetencií boli mestu v roku 2007 poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:
Dotácie v oblasti školstva:
- financovanie ZŠ
- vzdelávacie poukazy
- dopravné
- odchodné
- jazykové laboratóriá pre ZŠ
- rodinné prídavky (osobitný príjemca)
- dotácia na motivačný príspevok (štipendiá)
- dotácia na školské potreby
- dotácia na stravu
- dotácia na opravu telocvične – havarijný stav
- dotácia na financovanie neštátnych školských zariadení

57 095 tis. Sk
1 230 tis. Sk
91 tis. Sk
78 tis. Sk
250 tis. Sk
93 tis. Sk
204 tis. Sk
106 tis. Sk
415 tis. Sk
650 tis. Sk
1 349 tis. Sk

Ostatné prenesené kompetencie:
- matrika
- školský úrad – metodici
- vyvlastňovacie konanie a stavebný poriadok
- miestne a účelové komunikácie (cestné hospodárstvo)
- ŠF RB
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov
- dotácia na aktivačnú činnosť
- dotácia na prenes. komp. na úseku ţivotného prostredia

405 tis. Sk
717 tis. Sk
580 tis. Sk
31 tis. Sk
267 tis. Sk
230 tis. Sk
308 tis. Sk
91 tis. Sk

Dotácia na originálnu kompet. v oblasti soc. starostlivosti
- Domov dôchodcov
11 959 tis. Sk
Ostatné dotácie zo ŠR
- Dotácia z MK SR na opravu fasád Empírového divadla
- Dotácia z MF SR na opravu fasád Empírového divadla
- Dotácia na opravu strechy zámku
- Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb

500 tis. Sk
180 tis. Sk
500 tis. Sk
37 tis. Sk

Dotácie z VÚC
- Príspevok pre kluby dôchodcov

23 tis. Sk

Beţné granty a transfery spolu:

77 389 tis. Sk

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. 2/2005 v súlade
s rozpočtom vo výške 57 095 tis. Sk. Uvedené prostriedky na základné vzdelanie boli
poukazované ZŠ mesačne.
V oblasti financovania školstva boli osobitne poukázané dotácie vzdelávacie poukazy pre
ZŠ vo výške 1 230 tis. Sk a dopravné v sume 91 tis. Sk. Finančné prostriedky na odchodné boli
poukázané na účet mesta v čiastke 78 tis. Sk a prevedené základným školám vo vyţiadanej výške.
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V rámci decentralizačných dotácií boli Mestu poukázané beţné transfery na projekt
„Jazykové laboratóriá“ pre ZŠ v sume 250 tis. Sk.
Prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany boli mestu poukazované zo štátneho rozpočtu rodinné
prídavky pre deti zanedbávajúce školskú dochádzku v sume 93 tis. Sk, čo predstavuje 62 %
z odhadovanej čiastky. Tieto prostriedky boli pouţité na nákup potrieb pre deti, ktorým boli
prostriedky určené (prostredníctvom poukáţok). Dotácia na motivačný príspevok (štipendiá) pre
ţiakov ZŠ bola poskytnutá zo ŠR v sume 204 tis. Sk, t.j. 136 %-né plnenie rozpočtu, z ktorej boli
poukázané školám príspevky vo výške 136 tis. Sk. Dotácia na školské potreby bola poskytnutá
mestu v sume 106 tis. Sk a na stravu vo výške 415 tis. Sk. Z uvedených dotácií boli poukazované
finančné prostriedky školám vo výdavkovej časti rozpočtu.
Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ Trnava bola poskytnutá dotácia v sume 650 tis.
Sk, ktorá bola účelovo určená na opravu telocvične z dôvodu havarijného stavu podlahy
telocvične ZŠ A. Felcána. Prostriedky v sume 150 tis. Sk boli poukázané základnej škole, zvyšná
čiastka 500 tis. Sk, ktorú Mesto obdrţalo v mesiaci december bola prevedená na osobitný účet
a bude poukázaná na účet školy v priebehu roka 2008.
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení nesk. predpisov obec z podielových daní poskytuje finančné prostriedky neštátnym
zriaďovateľom školských zariadení, zriadených na území obce. Podľa tohto zákona majú obce
povinnosť poskytnúť neštátnym zriaďovateľom finančné prostriedky najmenej vo výške 90 %
z objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa NV SR č. 668/2004 Z.z.. Vzhľadom na
skutočnosť, ţe v r. 2007 v podielových daniach v zmysle cit. nariadenia vlády neboli zahrnuté
prostriedky na neštátne zariadenia, na základe podaného podnetu na Ústavný súd SR, orgány štátnej
správy rozhodli o poskytnutí časti prostriedkov na vyfinancovanie týchto zariadení zo štátneho
rozpočtu. Mestu Hlohovec boli poskytnuté prostriedky vo výške 1 349 tis. Sk.
Dotácie na prenesené kompetencie na ďalších úsekoch preneseného výkonu štátnej správy
boli v roku 2007 poukazované podľa výnosov jednotlivých ministerstiev, na základe ktorých bola
vypočítaná výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Dotácia na úseku matriky bola k 31.12.2007 poskytnutá vo výške 405 tis. Sk, pričom
celkové výdavky na tomto úseku sú zúčtované vo výške 717 tis. Sk, t.j. výkon uvedenej prenesenej
kompetencie je dofinancovávaný zo zdrojov Mesta.
Na výkon prenesenej kompetencie na úseku vyvlastňovacieho konania a stavebného
poriadku bola poukázaná dotácia v čiastke 580 tis. Sk, na školský úrad /metodici/ vo výške 717
tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli poukazované Spoločnému obecnému úradu, ktorý
zabezpečuje výkon týchto prenesených kompetencií pre všetky obce okresu. V r. 2007 bol výrazný
pokles prostriedkov poskytovaných z KŠÚ na zabezpečenie činnosti školského úradu. Na úseku
cestnej dopravy (stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie) bola mestu poskytnutá dotácia
v sume 31 tis. Sk.
Na výkon prenesenej kompetencie na úseku ŠFRB bola v roku 2007 poskytnutá dotácia vo
výške 267 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
i na poštovné a dopravné predstavovala čiastku 332 tis. Sk.
Na zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie na úseku registra obyvateľov SR a hlásenia pobytu občanov bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu Trnava vo výške 230 tis. Sk.
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Dotácia na aktivačnú činnosť bola poukázaná v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Mestom
Hlohovec a UPSVaR Piešťany vo výške 308 tis. Sk a predstavuje refundáciu výdavkov mesta za
koniec r. 2006 a 1-10/2007. Predpis pohľadávky voči ÚPSVaR za 11-12/2007 je vo výške 26 tis.
Sk.
V r. 2007 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 refundáciu výdavkov, ktoré mestu
vznikli v súvislosti s výkonom týchto prenesených kompetencií.
Dotácia na originálne kompetencie v oblasti sluţieb sociálnej starostlivosti bola
poskytnutá vo výške 11 959 tis. Sk a štvrťročne bola poskytovaná DD Harmónia.
V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR bola Mestu
poskytnutá dotácia na opravu fasády Empírového divadla vo výške 500 tis. Sk.
V súlade s Výnosom Ministerstva financií SR o poskytovaní dotácií na individuálne
potreby obcí boli Mestu poukázané finančné prostriedky na obnovu fasád Empírového divadla
v sume 180 tis. Sk.
V decembri 2007 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva
kultúry SR, predmetom ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 500 tis. Sk na
opravu strechy zámku v Hlohovci. Tieto prostriedky, poukázané na účet mesta koncom decembra
2007, boli prevedené na osobitný účet a budú pouţité na uvedený účel v priebehu I. štvrťroka 2008.
Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb konaných v r. 2006 boli na základe
predloţeného vyúčtovania začiatkom r. 2007 poukázané na účet Mesta v sume 37 tis. Sk.
Na účet Mesta boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu Trnavského samosprávneho
kraja na podporu aktivít pre seniorov vo výške 11 tis. Sk pre Klub dôchodcov Peter a v čiastke
12 tis. Sk pre Klub dôchodcov Ruţa, ktoré boli poukázané uvedeným preddavkovým organizáciám
Mesta.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy sú tvorené predajom majetku mesta nasledovne:
- predaj bytov
1 994 tis. Sk
- predaj pozemkov
39 726 tis. Sk
- predaj hnuteľného majetku
2 666 tis. Sk
SPOLU:
44 386 tis. Sk
Splátky za odpredané byty boli zúčtované vo výške 1 364 tis. Sk. Príjem z predaja bytu garsónky bol zúčtovaný vo výške 630 tis. Sk.
Celkové príjmy za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta predstavujú sumu 39 726 tis.
Sk. V súvislosti s etablovaním sa ďalšieho subjektu v areáli priemyselného parku Horná Sihoť boli
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v zmysle uznesenia MsZ odpredané pozemky spoločnosti TRANSKAM – SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Nitra, príjem z odpredaja je zúčtovaný vo výške 14 100 tis. Sk. Za odpredaj pozemkov
v priemyselnom parku spoločnosti JMT SK, s.r.o. Mesto získalo príjem vo výške 24 137 tis. Sk.
Príjem z predaja hnuteľného majetku v čiastke 2 666 tis. Sk predstavuje uhradené splátky
za odpredané sanitné vozidlo Slovenskej dopravnej zdravotníckej sluţbe Bratislava vo výške 1 400
tis. Sk, platbu za vydraţené vyradené vozidlo Favorit, ktoré vrátila do majetku mesta spoločnosť
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.. v čiastke 23 tis. Sk a príjem za odpredané plynové prípojky
SPP v sume 1 243 tis. Sk.

300 GRANTY A TRANSFERY
- kapit. grant z Recyklačného fondu
- dotácia na kapitálové výdavky – domov dôchodcov
- dotácia z Úradu vlády na rekonštrukciu bytového domu
na Bernolákovej ul.
kapitálové transfery spolu:

172 tis. Sk
450 tis. Sk
400 tis. Sk
1 022 tis. Sk

Finančné prostriedky poukázané z Recyklačného fondu na obstaranie mobilného
kontajnera na odpadové oleje predstavujú čiastku 172 tis. Sk.
Na kapitálové výdavky pre zariadenie soc. starostlivosti bola poskytnutá zo ŠR dotácia vo
výške 450 tis. Sk. Mesto poskytlo v tejto výške kapitálový transfer Domovu dôchodcov
Harmónia v priebehu I. polroka 2007.
Mestu bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR na sociálne a kultúrne potreby rómskej
komunity vo výške 400 tis. Sk ako kapitálový transfer s účelovým určením na výstavbu technickej
infraštruktúry, t.j. vybudovanie oplotenia.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI
Súčasťou rozpočtu mesta na r. 2007 boli aj príjmové finančné operácie, ktorými sa rozpočtujú
prevody z peňaţných fondov mesta. Zaradenie finančných prostriedkov do príjmovej časti rozpočtu
z rezervného fondu bolo po úpravách rozpočtu plánované v sume 8 962 tis. Sk, prevod
prostriedkov z rezervného fondu ţiv. prostredia vo výške 2 500 tis. Sk. Z dôvodu dostatočného
objemu disponibilných prostriedkov na účtoch Mesta nebolo v priebehu r. 2007 potrebné zaraďovať
tieto prostriedky do príjmovej časti rozpočtu a na plánované akcie boli v súlade s platnou
metodikou pouţité predovšetkým prostriedky z prebytku beţného rozpočtu Mesta.
V zmysle uznesenia MsZ boli zaradené prostriedky účelového fondu ţivotného prostredia
v sume 1 000 tis. Sk do príjmovej časti rozpočtu, ktoré boli pouţité na likvidáciu škôd spôsobených
veternou kalamitou v júli 2007.
Úpravou rozpočtu bol zaradený prevod prostriedkov z r. 2006 – nevyčerpané dotácie z ŠR
účelovo určené na výkon prenesenej kompetencie na úseku registra obyvateľov SR a hlásenia
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pobytu občanov v sume 116 tis. Sk a rodinné prídavky v sume 10 tis. Sk, ktoré sú rodinám
v hmotnej núdzi poskytované formou poukáţok na potraviny, vydané v r. 2006, avšak úhrada sa
uskutočnila aţ v r. 2007 z prostriedkov z dotácie. 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
V rozpočte mesta na rok 2007 bolo naplánované prijatie úveru v sume 20 000 tis. Sk
a následne úpravou rozpočtu v zmysle Uznesenia MsZ č. 38 zo dňa 12.04.2007 bola uvedená suma
upravená do výšky 13 000 tis. Sk. V súlade s potrebami mesta v dôsledku zaradenia kapitálových
príjmov z predaja pozemkov v priemyselnom parku do rozpočtu mesta bolo Uznesením MsZ č. 51
zo dňa 12.4.2007 schválené prijatie úveru vo výške 11 mil. Sk na rekonštrukciu Ul. Osloboditeľov
v m.č. Šulekovo.
V 2. polroku 2007 Mesto po prehodnotení ponúk jednotlivých bánk vybralo najvhodnejšieho
poskytovateľa úverových prostriedkov na uvedený účel – DEXIA banka Slovensko, a.s. na základe
najoptimálnejších kritérií garantovaných touto bankou a uzatvorilo zmluvu o termínovanom úvere,
ktorý bol čerpaný v decembri 2007.

Príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta boli v r. 2007
zúčtované vo výške 8 973 375,52 Sk, z toho príjmy škôl 4 919 440,02 Sk a príjmy Domova
dôchodcov Harmónia v sume 4 053 935,05 Sk.
Príjmy Spoločného obecného úradu boli zúčtované v sume 10 455 225,34 Sk.

ROZPOČET VÝDAVKOV
K 31.12.2007 boli z prostriedkov mesta uhradené výdavky v celkovej výške 347 522 tis. Sk,
z toho čerpanie beţných výdavkov predstavuje sumu 283 650 tis.Sk, kapitálové výdavky boli
čerpané v čiastke 61 748 tis. Sk a výdavkové finančné operácie boli zúčtované v sume 2 124 tis. Sk.
Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (t.j. oddielov a skupín rozpočtovej
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 31.12.2007 zúčtované nasledovne:
BEŢNÝ ROZPOČET
A: Výdavky na činnosť MsZ v tis. Sk
rozpočet
- mzdy
- odvody
- cestovné náhrady
- stravovanie
- prídel do SF
- odmeny poslancov
- ostatné výdavky
SPOLU:

skutočnosť

%

2 350
478
102
33
9
585
2
3 559

106
61
120
100
33
108
10
96

2 213
786
85
33
27
541
20
3 705

Vo výdavkoch na mzdy sú zúčtované odmeny pre primátora, zástupcu primátora a uvoľnenú
poslankyňu pre m.č. Šulekovo schválené MsZ dňa 10.12.2007. Odmeny poslancov a členov MsR
boli čerpané na 108 %.
B: Výdavky na činnosť MsÚ
Prevádzkové výdavky sú rozpočtované a čerpané nasledovne:
v tis. Sk
rozpočet
- mzdy
- odvody
- cestovné výdavky
- energie
- poštovné a telek. sluţby
- vybavenie interiérov
- stroje, prístroje
- všeobecný materiál
- knihy, časopisy
- pracovné oblečenie
- prevádzka vozidiel
- údrţba budovy, techniky
- stravovanie
- SF
- všeobecné, špeciálne
sluţby a ost. výdavky
- odmeny na základe dohôd

skutočnosť

%

13 291
4 672
120
1 300
1 400
250
105
700
180
6
290
705
555
163
385

12 590
4 354
44
1 204
1 003
251
59
428
150
2
318
661
605
146
356

95
93
37
93
72
100
56
61
83
33
110
94
109
90
92

320

220

69
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- odstupné
- odchodné
- výpočtová technika
SPOLU:

0
58
974
25 594

138
0
935
23 567

0
0
96
92

Zvýšené čerpanie výdavkov na stravovanie je ovplyvnené zmenou počtu pracovníkov
v súvislosti s novou organizačnou štruktúrou.
Výdavky na prevádzku vozidiel predstavovali 110 % né čerpanie. Uvedená skutočnosť bola
spôsobená prekročením výdavkov na poloţke servis, údrţba a opravy (169 %). V tejto súvislosti
bola prehodnotená efektívnosť prevádzky referentského vozidla zakúpeného v r. 1999 a do
rozpočtu boli zaradené prostriedky na kúpu nového vozidla. Pôvodné vozidlo bolo ponechané ako
referentské a vyuţíva sa v prípade potreby v zmysle interného predpisu MsÚ.
C: Ostatné výdavky verejnej správy
V rozpočte mesta na rok 2007 boli schválené finančné prostriedky na opravu budovy MsÚ
v Šulekove vo výške 1 000 tis. Sk. V rámci opravy objektu mestského úradu bola v I. polroku
vymenená strešná krytina, klampiarske prvky a oprava častí krovu. Uvedené práce v II. polroku
pokračovali opravou podlahy v zasadačke, prestrešením vstupu do objektu, kompletným
vymaľovaním vnútorných priestorov a opravou zábradlia schodiska. Výdavky za uvedené práce
predstavovali 834 tis. Sk, t.j. 83 % rozpočtu na uvedenej poloţke.
Na základe zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a ÚPSVaR Piešťany zabezpečuje
mesto výkon drobných obecných prác dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorí poberajú tzv.
aktivačný príspevok zo zdrojov ÚPSVaR vo výške 1 900,- Sk mesačne. Výdavky, ktoré vznikajú
mestu v uvedenej súvislosti - zabezpečenie pracovných pomôcok, poistenia a úhradu mzdy
vedúceho pracovníka sú na základe uvedenej zmluvy refundované z ÚPSVaR Piešťany. K 31.12.
2007 bola zúčtovaná čiastka 296 tis. Sk, ktorá bola mestu na základe predloţených dokladov
refundovaná.
Výdavky na doplnkové dôchodkové poistenie pracovníkov MsÚ boli uhradené DDP
v sume 263 tis. Sk, čo predstavuje 99 % z rozpočtu na uvedenej poloţke.
Bolestné poškodenej občianke, ktoré sa vypláca na základe súdneho rozhodnutia, bolo
vyplatené vo výške 6 tis. Sk.
Exekučné sluţby boli rozpočtované vo výške 30 tis. Sk. V zmysle Zmluvy o vykonaní
exekúcií, uzatvorenej s exekútorskou spoločnosťou v priebehu roka 2007 boli pohľadávky mesta
vzniknuté v starších obdobiach (od r. 2002) zabezpečené exekučným konaním. Na základe
uvedenej zmluvy exekučné trovy hradia priamo povinní, Mestu vznikajú náklady len v súvislosti so
zastavením konania. V r. 2007 uvedené výdavky nevznikli.
Náklady na výkon kontroly, zabezpečovanej hlavným kontrolórom mesta, boli
k 31.12.2007 zúčtované v čiastke 841 tis. Sk, t.j. 104 %. V uvedenej čiastke sú zúčtované výdavky
na mzdu, odmenu v súlade s uznesením MsZ, odvody, stravovanie, prídel so SF a členský príspevok
Asociácii hlavných kontrolórov.
V zmysle platných právnych predpisov je mesto povinné zabezpečiť overenie účtovnej
závierky auditorom. Za tieto sluţby, ktoré spočívajú taktieţ v konzultácii účtovných prípadov a vo
výkone previerky účtovníctva počas roka boli auditorskej firme uhradené prostriedky vo výške 51
tis. Sk.
Poštové poplatky za úhradu platieb poštovými poukazmi typu – U platiteľmi na účet mesta
boli zaplatené v sume 27 tis. Sk, čo predstavuje 79 % z upraveného rozpočtu.
Za bankové operácie a vedenie účtov banky zrazili poplatky vo výške 81 tis. Sk, t.j. 90 %
z rozpočtovanej sumy.
V zmysle rozhodnutia starostov obcí, ktoré vytvorili Spoločný obecný úrad Hlohovec,
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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 6,- Sk na 1 obyvateľa za I. a II. štvrťrok 2007 a vo výške 7,- Sk
na 1 obyvateľa za III. a IV. štvrťrok 2007, t.j. celkom za rok 2007 v sume 599 tis. Sk.
Mzdy, odvody, stravovanie, prídel do SF a všeobecný materiál pre zabezpečenie činnosti
matriky predstavujú 717 tis. Sk, čo predstavuje 99 % z rozpočtovanej čiastky. Z toho prostriedky
poskytnuté zo štátneho rozpočtu predstavujú čiastku 405 tis. Sk. 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 musí dofinancovať z vlastných zdrojov.
Na výkon prenesenej kompetencie na úseku rozvoja bývania boli v r. 2007 pouţité
výdavky vo výške 332 tis. Sk (zúčtovanie miezd, odvodov poštovné, dopravné, stravovanie a prídel
do SF), z toho prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavovali čiastku 267 tis. Sk a z vlastných
zdrojov 65 tis. Sk
Zo štátneho rozpočtu boli tieţ poskytnuté prostriedky na výkon prenesenej kompetencie na
register obyvateľov SR a hlásenie pobytu občanov vo výške 230 tis. Sk, ktoré boli pouţité vo
výdavkovej časti rozpočtu na čiastočnú úhradu miezd a odvodov, tovarov a sluţieb.
Dotácia na úseku ţivotného prostredia (ochrana prírody a krajiny, ochrana vôd, ochrana pred
povodňami a ochrana ovzdušia) bola taktieţ v plnej výške 91 tis. Sk pouţitá na uvedený výkon
prenesenej kompetencie štátu na územnú samosprávu.
Decentralizačné dotácie poukázané mestu na výkon prenesených kompetencií: stavebný
poriadok a vyvlastňovacie konanie 580 tis. Sk, cestná doprava – miestne a účelové komunikácie
31 tis. Sk, školský úrad 717 tis. Sk boli v uvedenej výške prevedené SOÚ.
Nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu, poskytnuté v r. 2006 Mesto Hlohovec vo
výške 126 tis. Sk, ktoré malo Mesto ku dňu 31.12.2006 na svojich účtoch, boli v zmysle platných
právnych predpisov vyňaté z výsledku hospodárenia mesta a na účel čerpania v r. 2007 boli
zaradené do rozpočtu mesta. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy boli pouţité do 31.3.2007. V odd. 01.1.1.6 bolo zúčtované pouţitie účelových
prostriedkov na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR v čiastke 116 tis. Sk na nákup
výpočtovej techniky a spotrebného materiálu na uvedenom úseku prenesenej kompetencie štátnej
správy.
Vrátené príjmy z minulých rokov vysporiadané v roku 2007 boli zúčtované vo výške 22
tis. Sk. Vrátené boli najmä preplatky na daniach (5 tis. Sk) a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (4 tis. Sk), preplatky z výťaţku hazardných hier - videohry (12
tis. Sk) a platby, ktoré boli uhradené duplicitne (1 tis. Sk).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové výdavky boli po úprave rozpočtu mesta naplánované v celkovej výške 2 182 tis.
Sk. K 31.12. boli kapitálové výdavky čerpané vo výške 2 152 tis. Sk, z toho výdavky vynaloţené
na rekonštrukciu budovy MsÚ Hlohovec, M. R. Štefánika 3 vo výške 206 tis. Sk; za nákup
kopírovacieho zariadenia v čiastke 387 tis. Sk, za obstaranie nového osobného automobilu MsÚ
600 tis. Sk, výdavky na obstaranie výpočtovej techniky v sume 947 tis. Sk a za nákup umeleckých
diel (obrazov s tematikou mesta) 12 tis. Sk.
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02 OBRANA
BEŢNÝ ROZPOČET
V oddieli 02 trieda 2.0 boli rozpočtované finančné prostriedky na civilnú ochranu vo výške
143 tis. Sk, k 31.12.2007 boli výdavky zúčtované v sume 90 tis. Sk, t.j. 63 % z rozpočtovanej
sumy.
Uhradené boli náklady na energie v skladoch CO (55 tis. Sk), vodné a stočné (3 tis. Sk),
nákup vriec na staré jodidové tablety (1 tis. Sk), prepravné za dovoz a odvoz jodidových profilaktík
(5 tis. Sk), údrţbu klimatizácie v skladoch CO (25 tis. Sk) a školenia (1 tis. Sk).

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
03.1 POLICAJNÉ SLUŽBY
BEŢNÝ ROZPOČET
Prevádzkové výdavky MsP boli na rok 2007 rozpočtované v čiastke 9 502 tis. Sk, uhradené
boli vo výške 9 465 tis. Sk, čo predstavuje 99,61 % z rozpočtu. V jednotlivých poloţkách boli
výdavky naplánované a čerpané nasledovne:

druh výdavkov

upravený
rozpočet

- mzdy
5 856
- odvody
2 047
- DDP
114
- cestovné výdavky
32
- energie
150
- materiál (VT, interiérové vybav.,
426
prístroje, všeobec. a špec. materiál,
pracovné odevy)
- náklady na prevádzku vozidiel
355
- údrţba budovy a techniky
86
- stravovanie
269
- prídel do SF
58
- na nemocenské dávky
0
- ostatné výdavky
109
SPOLU:
9 502

v tis. Sk
skutočnosť

%

5 855
2 035
99
25
153
407

100
95
87
78
102
96

294
103
218
57
95
124
9 465

83
120
81
98
0
114
99,61

Výška čerpania finančných prostriedkov za úhradu energií (102 % rozpočtu) je spôsobená
vyúčtovaním energií za r. 2006.
Zvýšené čerpanie v časti údrţba budovy a techniky (120%) bolo v dôsledku montáţe
klimatizácie do operačného strediska MsP na základe odporúčania Inšpektorátu práce Trnava,
vyššie čerpanie v časti ostatné výdavky (114 %) ovplyvnila úhrada celoročného poistného, výdavky
za lekárske potvrdenia, zvýšené bolo i čerpanie na poloţke všeobecné sluţby.
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KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
V kategórii kapitálových výdavkov boli rozpočtované výdavky na rozšírenie
bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému. Čerpanie bolo vo výške 486 tis. Sk. Bola
inštalovaná 1 bezpečnostná stacionárna kamera pred zberným dvorom v m.č. Šulekovo. Pretoţe
zachytené signály sú prenášané rádiovým prepojením s potrebou retranslačnej stanice, bol rozpočet
upravený na 488 tis. Sk.
03.2 POŽIARNA OCHRANA
BEŢNÝ ROZPOČET
Na činnosť mestského poţiarneho zboru bola rozpočtovaná čiastka 95 tis. Sk. Do 31.12. boli
uhradené výdavky vo výške 70 tis. Sk, čo predstavuje 74 % z rozpočtu. Úhrada za energie
predstavuje čiastku 22 tis. Sk, špeciálny materiál 11 tis. Sk, školenia 3 tis. Sk, všeobecné sluţby 6
tis. Sk, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (dobrovoľní hasiči) 20 tis. Sk, konkurzy
a súťaţe 6 tis. Sk, beţný transfer neziskovej organizácii MHZ bol poukázaný v čiastke 2 tis. Sk.

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ
04.2 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO
BEŢNÝ ROZPOČET
MsP odchytáva túlavé psy a odváţa ich do útulku Slobody zvierat v Piešťanoch. Uvedená
organizácia fakturuje mestu náklady za vstupné ošetrenie a vakcináciu zvierat v mesačných
intervaloch podľa počtu skutočne odchytených psov. V r. 2007 bolo odchytených 58 túlavých psov,
fakturácia predstavovala 52 tis. Sk, t.j. 74 % z rozpočtovanej čiastky.
Transfer rybárskemu zväzu na zarybnenie bol poskytnutý v plnej výške – 40 tis. Sk.
Výdavky na sanačné práce v súvislosti s uhynutými zvieratami na území mesta v roku 2007
nevznikli.
Na základe poţiadavky občanov mesta bol vybudovaný výbeh pre psov v parku na
Dilongovej ulici. Oplotením časti areálu vznikol vyčlenený priestor určený na voľný pohyb psov.
V priestore výbehu boli umiestnené 2 koše na odkladanie psích exkrementov. Na realizáciu boli
pouţité prostriedky vo výške 78 tis. Sk.
04.4.3. VÝSTAVBA
BEŢNÝ ROZPOČET
Činnosť hlavného architekta bola vykonávaná na základe dohody o vykonaní práce.
Výdavky na uvedený účel predstavovali 60 tis. Sk, t.j. 100 % ročného rozpočtu.
Za vyhotovenie znaleckých posudkov boli vynaloţené výdavky vo výške 119 tis. Sk.
Vyhotovené boli najmä ZP na Zámok súp. č. 2267 s pozemkami v kat. úz. Hlohovec, ZP na určenie
všeobecnej hodnoty zdravot. zariadenia na ul. Dilonga a pozemku parc.č. 86.
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Výdavky na aktualizáciu digitálnej technickej mapy predstavovali v r. 2007 čiastku 125
tis. Sk. Za aktualizáciu informačného systému katastra nehnuteľností boli potrebné finančné
prostriedky vo výške 104 tis. Sk.
Výdavky na zabezpečenie projektov drobných stavieb boli k 31.12.2007 zúčtované vo
výške 132 tis. Sk, t.j. 66 % rozpočtu. Na tejto poloţke sú vykázané výdavky za vypracovanie
projektu úpravy prechodov na Nám. Sv. Michala a Ul. SNP aţ po cintorín (38 tis.Sk), za súťaţné
podklady pre verejnú súťaţ na rekonštrukciu Ul. Osloboditeľov (17 tis.Sk), projekt zmeny ÚPN SÚ
Hlohovec (zmena vo vyuţití lokality skleníkov na Ul. Timravy v Hlohovci na IBV – 16 tis. Sk),
projekt výsadby zelene na ul. Vinohradskej (24 tis. Sk), posudok objektov na Nám. sv. Michala pre
účely ÚPN CMZ Hlohovec (33 tis. Sk) a projekt poţiarnej ochrany na stavbu „Rekonštrukcia ul.
Štúrovej v Hlohovci“ (4 tis. Sk).
Za aktualizáciu rozpočtu projektu rekonštrukcie Nám. sv Michala boli zúčtované
prostriedky v čiastke 42 tis. Sk
Výdavky za geometrické plány predstavujú čiastku 188 tis.Sk. Vyhotovené boli GP na
majetkovoprávne vysporiadanie a zriadenie vecného bremena pre napájací NN kábel prečerpávacej
kanalizácie v priemyselnom parku Horná Sihoť, GP na zameranie zberného dvora pre účely
kolaudácie, vyhotovenie digitálneho výškopisného polohopisného zamerania skutočného stavu
kanalizácie vo dvore MsÚ, GP na zameranie pozemkov v priemyselnej zóne, GP na rozdelenie
pozemkov na ul. Timravy – bývalé skleníky.
Aktualizácia ÚPN SÚ Hlohovec vykonaná v priebehu r. 2007 bola vyfakturovaná vo výške
417 tis. Sk.

04.5 DOPRAVA
BEŢNÝ ROZPOČET
Na základe Zmluvy o výkone verejnoprospešných sluţieb a prác pre Mesto Hlohovec
uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a Vodárenskými a technickými sluţbami, s.r.o., s účinnosťou
od 1.1.2006 zabezpečuje na úseku údrţby mestských komunikácií výkon týchto prác a sluţieb pre
mesto spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec. V súvislosti s uvedeným boli v rozpočte mesta vyčlenené
finančné prostriedky na údrţbu mestských komunikácií (v sume 8 230 tis. Sk), opravu a údrţbu
čakární MVD (470 tis. Sk), opravu a údrţbu zábradlí (50 tis. Sk), opravu schodov (110 tis. Sk),
údrţbu a opravy dopravného značenia (830 tis. Sk), opravu a údrţbu parkovacích miest na
sídliskách (120 tis. Sk) rozpočtované ako transfer VaTS, s.r.o. v celkovej sume 9 810 tis. Sk.
Uvedené finančné prostriedky boli v priebehu roka na základe poţiadavky VaTS, s.r.o. poskytované
mesačne v poţadovanej výške na zabezpečovanie týchto činností.
V súlade s uzatvorenou zmluvou bola spoločnosť VaTS, s.r.o. povinná predkladať prehľad
o pouţitých finančných prostriedkoch mesačne a po ukončení r. 2007 predloţila vecný prehľad
o vykonaných prácach a sluţbách nasledovne:
„Údrţba MK – na ploche Priemys. parku boli odstránené panely a následne vyrovnaný terén,
firmou Staveko vybudovaný otoč autobusov a v časti Peter spevnená plocha z cestných panelov
v priestoroch pri garáţach, odcudzené poklopy a daţďové vpuste boli doplnené a to v počte 31 ks,
bola dokončená oprava MK pri AXA klube a Hoteli Jeleň, oprava ţivičného krytu a oprava
odvodňovacieho ţľabu – Nám.sv.Michala. Boli vybudované parkoviská na ul. Pod Beranom a na
sídlisku Dolná Sihoť, doplnené poklopy v počte 25 ks, opravené boli ţivičné povrchy na uliciach :
Nám.sv.Michala, Koperníkova, Dolná Sihoť, Nitrianska, Mierová, Jilemnickeho, ČSA, Za poštou
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(Jednota), Závalie, Vinohradská, Nitrianska, Hurbanova Dolná Sihoť, Vansovej, Šafárikova,
Vodárenská, Zámocká záhrada, Františkánske nám., Mlynská, Terezov, Dilongova, Bezručova,
Komenského, Nábr.A.Hlinku – pri futbal.štadióne, Nám.sv.Michala, Hlohová – pri domove
dôchodcov, Manckovičova, M.Bela, Podzámska, Radlinského, kpt.Nálepku, D.Sihoť, chodník do
Priemyselného parku, Hurbanova, Čulenova, Nerudova, Štefánikova, SNP, Pribinova, Pod
Beranom, Koperníkova, Rázusová, Krátka, Ţelezničná, Fraštacká Jilemnického, Štúrova,
v celkovej ploche 9 160,28 m2, polievali sa povrchy vozoviek počas horúčav, doplnené boli
poklopy pre daţďové vpusty, ktoré boli odcudzené v počte 15 kusov, oprava poklesnutej MK na
ulici Podzámska, spevnenie obsluţnej komunikácie v m.č. Peter a odvoz kameniva a sute
v priemyselnom parku, bol vybudovaný chodník na ul. Podzámska – pri VI.ZŠ zo zámkovej
dlaţby, opravená zámková dlaţba na ulici Za poštou a Štefánikova. Boli vybudované spevnené
plochy zo zámkovej dlaţby pod smetné nádoby na ulici M.Bela, Manckovičova 5, Manckovičova 1
a ul. Hollého podľa poţiadaviek MsÚ, bol uloţený odpad z vybúraných hmôt v mnoţstve 375,14
ton, vo vlastných výkonoch bol opravený horský vpust na ul.Ruţová. Na ulici Manckovičova 2 boli
vymenené obrubníky.
Oprava čakární MVD – boli zasklievané aut. zástavky na ul. Hlohová.
Oprava a údrţba zábradlia – formou vlastných výkonov bolo opravené zábradlie na
ul.Nábr.A.Hlinku, bolo likvidované zábradlie na Nám.sv.Michala.
Oprava schodov – bol vyplatený vypracovaný statický posudok na havarijný stav schodov
spájajúcich ulice Manckovičovu a Podzámsku, boli opravené stupne schodov na ul. Zábranie –
Frant.nám., Fraštacká, Michalská.
Údrţba a opravy dopravného značenia – oprava alebo dodanie a osadenie zvislých dopr.značiek
za poškodené alebo odcudzené, osadenie stĺpika na ul. Závalie 3 v Hlohovci zabraňujúceho
prejazdu áut, označenie vodorovného značenia na ul. Pribinova. Bola vykonaná oprava a montáţ
DZ na uliciach : Nám.sv.Michala, Pltnícka, Osloboditeľov, Šafárikova – zrkadlo, vodorovné DZ na
Nám.sv.Michala a vyznačené priechody pre chodcov v celom meste; bolo vyznačené vodorovné DZ
na ul. Za poštou, Školská, SNP (ČSOB),Podzámska (rohy na obrubníkoch), prechod pre chodcov –
Komenského, opravený poškodený betónový stĺpik na pešej zóne, dodané zrkadlo na ul. Zábranie,
osadené zvislé DZ. Bola vykonaná oprava a montáţ DZ na uliciach : kpt. Nálepku, Záhradnícka,
Pribinova, Dukelská, Pod Beranom, Fraštacká, Štefánikova, Rozmarínova, Mierova, Fándlyho,
Panské Nivy, Nám.sv.Michala, prenájom DZ na akciu Deň kvetov a kladenie vencov.
Oprava a údrţba parkovacích miest na sídliskách – biopanelové parkovisko na ul. Hlohová,
parkovacie miesta na ul. Manckovičova boli hradené z poloţky údrţba MK pretoţe rozsah opravy
by výška rozpočtovej poloţky nepokryla.
Nákup a osadenie prístreškov čakární – na základe rozhodnutia MsÚ boli zakúpené a osadené
prístrešky na ul. Duklianska a boli vybudované podloţia zo zámkovej dlaţby.“
V súlade so zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky MHD
poskytuje Mesto SAD Trnava, a.s. finančný príspevok na náhradu preukázanej straty pri realizovaní
výkonov vo verejnom záujme. Transfer SAD na MHD bol v r. 2007 poskytnutý vo výške 955 tis.
Sk.
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KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Na nákup a osadenia prístreškov čakární bol rozpočtovaný kapitálový transfer v sume 300
tis. Sk. Uvedené prostriedky boli preklasifikované na beţný transfer a poskytnuté VaTS, s.r.o..
V rozpočte mesta boli schválené výdavky na rekonštrukciu MK Ul. Jarmočná
ukončenú v r. 2006 vo výške 6 500 tis. Sk z dôvodu záväzku voči dodávateľovi, ktorý bolo
potrebné vysporiadať v r. 2007. Zmluvnému dodávateľovi bola uhradená faktúra z r. 2006 vo
výške 5 897 tis. Sk.
Na rekonštrukciu MK Osloboditeľov boli v rozpočte mesta schválené prostriedky vo
výške 18 000 tis. Sk. Úpravou rozpočtu bola táto čiastka navýšená z dôvodu potreby dobudovať
chodník a verejné osvetlenie od kriţovatky Ul. Osloboditeľov – Šulekova po Ul. Priemyselnú
s rozpočtovými nákladmi 1 200 tis. Sk. Na základe zmeny projektu (zmena podloţia komunikácie)
bol rozpočet upravený o ďalšiu čiastku 1 700 tis. Sk, takţe výška upraveného rozpočtu
predstavovala 20 900 tis. Sk. Stavba bola ukončená a predstavuje rekonštrukciu komunikácie
a vybudovanie nového chodníka. V novovytvorených zelených pásoch bola vysadená nová zeleň.
Celkové výdavky boli vyfakturované a uhradené vo výške 19 669 tis. Sk.
V zmysle nájomnej zmluvy so započítateľnou pohľadávkou na nájomnom bol vybudovaný
chodník, parkovacie miesta a verejná zeleň pred rozostavanou stavbou polyfunkčného domu na Ul.
Podzámskej, s vyčíslenou výškou nákladov 558 tis. Sk, ktoré boli započítané za nájom pozemku.
Uvedené stavby sú majetkom Mesta.

05. OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
05.1 NAKLADANIE S ODPADMI
BEŢNÝ ROZPOČET
V tomto oddieli sú rozpočtované výdavky na čistenie verejných priestranstiev, zimnú
údrţbu mestských komunikácií a verejných priestranstiev a nakladanie s odpadmi. Od 1.1.2006
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 5 330 tis. Sk ako transfer
VaTS, s.r.o.. Z tohto objemu finančných prostriedkov boli na základe poţiadavky VaTS, s.r.o.
poskytované prostriedky na zabezpečovanie týchto činností mesačne, v celkovom ročnom objeme
5 330 tis. Sk. K pouţitiu beţného transferu na výkon verejnoprospešných sluţieb a prác v r. 2007
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 320,02 t, výsyp smetných plastových
košov a uloţenie odpadu v celkovom mnoţstve 193,39 t, 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.
Čistenie Vyhliadky Šianec je zúčtované vo vlastných výkonoch spoločnosti, podobne i zbieranie
a odváţanie opadaného lístia.
Čistenie kanalizačných vpustov – bolo vyčistených 993 ks formou vlastných výkonov.
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Montáţ a výmena košov 50 l - osadenie nových košov v počte 22 ks , oprava košov – ul.
Šulekova, Pribinova, ţel. stanica a montáţ košov – Šulekova, Sereďská, Nábreţie, SNP,
Dilongova, Hollého.“
Prostriedky na odvoz a likvidáciu KO boli uhradené vo výške 20 309 tis. Sk, čo
predstavuje 105 % ročného rozpočtu na uvedenej poloţke. Z rozpočtovej poloţky bol v roku 2007
hradený odvoz a úloţné za zber komunálneho odpadu z mesta Hlohovec podľa platnej zmluvy, zber
biologicky rozloţiteľného odpadu z mestských častí Hlohovca a zber orezov haluzoviny v jarných
mesiacoch podľa objednávky.
Za odvoz a úloţné odpadu zo zelene Mesto vynaloţilo finančné prostriedky vo výške 643
tis. Sk, t.j. 64 % rozpočtu.
Rozpočet na prevádzku zberného dvora bol upravený aţ po začatí prevádzky 15.5.2007
do výšky 1 100 tis. Sk. Prostriedky na uvedený účel boli čerpané v čiastke 1 245 tis. Sk, t.j. 113 %
schváleného rozpočtu.
V priebehu r. 2007 boli v rozpočte mesta vyčlenené prostriedky na likvidáciu divokých
skládok vo výške 400 tis. Sk, čerpanie predstavuje 395 tis. Sk, t.j. 99 % rozpočtu.
Na nákup smetných košov bola v rozpočte zaradená čiastka 100 tis. Sk, ktorá bola
v priebehu 1. polroka vyčerpaná. Bolo zakúpených 40 ks plastových 50 l smetných košov.
V zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu boli Mestu poskytnuté
finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu „Intenzifikácia
separovaného zberu v meste Hlohovec“, pričom prostriedky poskytnuté z jednotlivých sektorov RF
boli určené na obstaranie kontajnerov na kovové obaly, kontajnerov na VKM (viacvrstvové
kombinované materiály) a mobilný ekosklad na zber opotrebovaných olejov, ktorý je uvedený
v čerpaní kapitálového rozpočtu. V beţnom rozpočte bola na obstaranie 1 100 l kontajnerov určená
čiastka 470 tis. Sk, čerpanie je vo výške 465 tis. Sk.
Na poloţke separovaný zber sú zúčtované výdavky za rozvoz 120 l smetných nádob na
separovaný zber, rozvoz a pridelenie ďalších SN ku KBV, paušálny poplatok za zber
a zhodnocovanie separovaného zberu v meste, zhotovenie šablóny a označenie nádob názvom
SKLO a označenie nádob na separovaný zber číslami v celkovej výške 857 tis. Sk.
Na poloţke manká a škody je vo výške 8 tis. Sk zúčtovaná pokuta za porušenie § 19 ods. 1
písm. h zákona č. 223/2001 o odpadoch.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
V roku 2007 bol uvedený do prevádzky zberný dvor v m.č. Šulekovo. Realizácia výstavby
zberného dvora začala v r. 2006 a pokračovala v r. 2007. V priebehu r. 2007 bol dobudovaný
zberný dvor na Priemyselnej ulici. Bol zakúpený obytný kontajner, doplnené osvetlenie zberného
dvora. Prostriedky na výstavbu zberného dvora boli čerpané v sume 2 726 tis. Sk.
Prostriedky poskytnuté z Recyklačného fondu boli pouţité v súlade so zmluvne určeným
účelom na obstaranie mobilného ekoskladu na zber opotrebovaných olejov. Výdavky boli
zúčtované vo výške 172 tis. Sk.
Výdavky na separovaný zber sú zúčtované v sume 65 tis. Sk za prerobenie
veľkokapacitných kontajnerov na zatvorené v počte 10 ks.
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05.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Mestu Hlohovec boli v r. 2003-2006 poskytované dotácie z Environmentálneho fondu.
Taktieţ v r. 2007 Mesto poţiadalo o poskytnutie prostriedkov vo výške 12 000 tis. Sk na realizáciu
výstavby kanalizácie v ďalších úsekoch m.č. Šulekovo. Pretoţe prostriedky sa v r. 2007 nepodarilo
získať, bol pripravený zámer rekonštrukcie kanalizácie m. č. Šulekovo, ktorý mesto pouţije
v prípade aktuálnej výzvy MŹP SR v rámci nového programovacieho obdobia 2007-2013 .
Na ukončenie prác súvisiacich s uţ vybudovanou kanalizáciou v r. 2006 (spätné úpravy
miestnych komunikácií) pouţilo Mesto prostriedky z vlastných zdrojov. Na základe úpravy
rozpočtu presunom prostriedkov boli vyčlenené na uvedený účel finančné prostriedky vo výške 703
tis. Sk, čerpanie predstavovalo 694 tis. Sk. Vykonané boli spätné úpravy na ul. Šulekova, Školská
a Záhradnícka.
Na základe poţiadavky VaTS, s.r.o. boli v priebehu 1. polroka 2007 navýšené finančné
prostriedky na rekonštrukciu prečerpávacej stanice Dolná Sihoť, ktoré Mesto poskytlo VaTS,
s.r.o. ako kapitálový transfer na základe predloţených čiastkových faktúr. Z rozpočtu mesta boli na
uvedený účel poskytnuté kapitálové transfery v celkovej výške 8 661 tis. Sk, t.j. 100 % rozpočtu.

06. BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
06.1 ROZVOJ BÝVANIA
BEŢNÝ ROZPOČET
V podtriede 06.1.0. boli k 31.12.2007 z beţných výdavkov zúčtované výdavky na základe
fakturácie Bytového hospodárstva za náklady na vykurovanie a ohrev TÚV za neobsadené byty v r.
2007 a tvorba fondu opráv vo výške 8 tis. Sk.
Transfer spoločnosti Bytové hospodárstvo, s.r.o. bol poskytnutý v plnej výške 3 150 tis. Sk.
V roku 2007 boli asanované objekty skleníkov na Ul. Timravy a plocha pozemkov bola
pripravená k predaju pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných domov. Na úhradu nákladov
za uvedené práce boli vynaloţené výdavky vo výške 6 109 tis. Sk.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Bytovému hospodárstvu Hlohovec s.r.o. bol poskytnutý kapitálový transfer na
rekonštrukciu prenajatého majetku v sume 4 350 tis. Sk, čo predstavuje 100 % rozpočtovanej sumy
na poloţke 723.
V súlade so zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Hlohovec a Úradom vlády SR bola
Mestu poskytnutá dotácia na sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity vo výške 400 tis.
Sk. V zmysle zmluvy bolo Mesto povinné pouţiť prostriedky na kapitálové výdavky s účelovým
určením na výstavbu technickej infraštruktúry, t.j. na vybudovanie oplotenia. Prostriedky boli
pouţité na rekonštrukciu nehnuteľnosti - bytového domu na Bernolákovej ulici. Na pozemku bol
vybudovaný bariérový plot z betónových dielcov s otvormi vyplnenými oceľovými prvkami.
Čerpanie výdavkov na uvedený účel predstavovalo 420 tis. Sk (vrátane spolufinancovania
z rozpočtu mesta vo výške 20 tis. Sk.)
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06.2 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 (okrem MČ 3 a 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 vo výške 12 800 tis. Sk ako
transfer VaTS, s.r.o.. Rozpočtovým opatrením bola časť týchto prostriedkov v sume 45 tis. Sk
preklasifikovaná na kapitálový transfer určený na zakúpenie čerpadla do Zámockej záhrady. Výška
upraveného rozpočtu na beţné transfery predstavovala k 31.12.2007 12 755 tis. Sk. Uvedené
prostriedky boli v priebehu r. 2007 poskytnuté VaTS, s.r.o. v plnej výške.
Pri vyhodnotení rozsahu vykonaných sluţieb a prác pre Mesto Hlohovec v r. 2007 predloţila
VaTS, s.r.o. nasledovný vecný komentár:
„Údrţba verejnej zelene (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,
výsadba letničiek, rez a odburinenie záhonov ruţí v letnom období, ţivých plotov, likvidovanie
škôd po kalamite, boli vyhrabané plochy trávnika 38 197 m2.
Elektrická energia – Jazierko Z.z. – zálohové platby sú platené z účtu VaTS, s.r.o. , po
vyúčtovaní bola uhradená suma 26 606,70 Sk.
Elektrická energia – fontány – zálohové platby sú platené z účtu VaTS, s.r.o., po vyúčtovaní bola
uhradená suma 21 555,60 Sk.
Údrţba VZ – MČ 1,2,4,5 - orez stromov, kríkov, drvenie haluzoviny, vyhrabanie trávnikov jarné,
odstránenie zimnej ochrany ruţí, boli vykonané štyri kosby trávnikov, rez a odburinenie záhonov
ruţí, výsadba mobilnej zelene, odburinenie kríkových skupín a drevín a na Nám. sv. Michala bola
vykonaná rekonštrukcia trávnika v parku formou zatrávňovania trávnatými kobercami a montáţou
závlahového systému týchto porastov, likvidovanie škôd po kalamite, polievanie drevín v čase
horúčav, rez a tvarovanie ţivých plotov, v októbri bola dokončená rekonštrukcia trávnika na
Nám.sv.Michala, urobené závlahy a navozenie zeminy na ul. Starý rínok vo vlastných výkonoch,
boli nakúpené a vysadené cibuľoviny, kosenie trávnatých plôch na novozaloţených trávnatých
plochách, odburinenie veg. nádob v MČ2, v MČ 1 bola vykonaná obnova záhonov ruţí,
zazimovanie ruţí, vyhrabávali sa trávniky v MČ – 25 % plochy, boli vyrúbané stromy v MČ1 5 ks,
v MČ 2 24 ks, na ul. Mierová sa vykonala rekultivácia plochy, ktorá bude v jarných mesiacoch
upravená na trávnatú plochu.
Údrţba a úprava terás Z.z. – kosenie, vyhrabanie trávnikov, odburinenie ţivých plotov a ruţí
a rez ruţí, boli vybudované závlahy vo forme vlastných výkonov, nakúpené sadenice buxusu (150
ks) a ruţí (645 ks) na obnovu záhonov na terasách, ruţe boli zazimované.
Údrţba detských ihrísk – výmena piesku a jeho dezinfekcia vykonaná formou vlastných
výkonov, oprava prvkov detského ihriska v Z.z.. a začali sa práce na likvidácií detských pieskovísk
na ulici Nitrianska.
Výsadba vzrastlej zelene – vo vlastných výkonoch bola zabezpečená doprava vzrastlých stromov
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z okrasnej škôlky v Krakovanoch do Hlohovca. Vysadilo sa 25 ks Prunus fruticosa Globosa na
ulici Bernolákova. Boli zakúpené vzrastlé stromy z okrasnej škôlky v Krakovanoch – smrek a jedľa
– Nám.sv.Michala a v zimných mesiacoch nakúpené vzrastlé dreviny, ktoré sa pouţijú na náhradnú
výsadbu v skorých jarných mesiacoch.
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, montáţ
pitnej fontány a jazierka v parku na Nám.sv.Michala, v októbri boli fontány zazimované a bola
vyčíslená spotreba vody – 273 m3, v novembri bola doručená faktúra na projektovú dokumentáciu
k fontáne na Nám.sv.Michala, a vyfakturované elektromontáţne práce na uvedenej fontáne firmou
Kvanta Anton.
Ochranný postrek gaštanov a platanov – firma AGRONOVA SERVIS Levice vykonala
chemické ošetrenie pagaštana konského v počte kusov 225, druhý postrek bol vykonaný v mesiaci
júl, chemické ošetrenie pagaštana konského v počte kusov 215 a platana v počte kusov 37.
Výrub stromov – v MČ 1 bolo vyrúbaných 19 ks stromov, v MČ 2 11 ks a v MČ 4,5, 2 ks,
cintorín – 4 ks, štadión Hc – 3 ks. Na cintoríne musela byť pouţitá horolezecká technika, z dôvodu
moţného poškodenia hrobových miest.
Oprava lavičiek – formou vlastných výkonov bolo zabezpečené natieranie lavičiek ochranným
náterom a následne umiestnenie na pôvodné miesta, betónové kvetináče boli upravené na lavičky
a rozmiestnené na Nám. sv. Michala.
Údrţba verej. zelene – Priemyselný park a Šianec – bola vykonaná kosba na Vyhliadke Šianec
(2310 m2) 2 krát, a plocha priemyselného parku – chodník Šulekovo ( ruderál 1 170 m2) tieţ 2
krát, v októbri bola plocha vyhliadky Šianec pokosená pracovníkmi spoločnosti VaTS, s.r.o..“
V rozpočte mesta boli na základe platných zmluvných vzťahov ponechané finančné
prostriedky na údrţbu zelene v mestskej časti 3 a v m. č. Šulekovo. Na tieto účely boli v MČ 3
v období roka 2007 vynaloţené finančné prostriedky vo výške 1 155 tis. Sk, t.j. 77 %
z rozpočtovaných výdavkov. Vykonaný bol orez kríkov a stromov, drvenie haluzoviny, chemické
odburinenie kríkov a ruţí, vyhrabávanie trávnika, odstránenie zimnej ochrany ruţí, rez ruţí,
kosenie, ošetrenie ruţí, rez ţivého plota, zálievka mobilnej zelene, odstránenie odkvitnutých častí
ruţí, ochrana rastlín pred mrazom nakopčením, zhrabanie lístia, výrub stromu, orez stromu,
uloţenie odpadu z kosenia.
Na údrţbu zelene v mestskej časti Šulekovo boli čerpané výdavky v sume 478 tis. Sk, t.j. 68
% rozpočtu na tejto poloţke. Uvedené finančné prostriedky boli vynaloţené za chemické
odburinenie ţivého plota, odstránenie zimnej ochrany ruţí, rez ruţí, kosenie, rez a tvarovanie
ţivého plota, odburinenie ţivého plota, kosenie ruderálneho porastu, kosenie trávnikov, rez
odkvitnutých častí ruţí, odburinenie ruţí, zhrabanie lístia, ochrana rastlín pred mrazom
nakopčením, výrub stromu, orez stromu, drvenie haluzoviny, rez kríkov, uloţenie odpadu zo zelene
na skládku.
Prostriedky rozpočtované na pasport zelene boli čerpané vo výške 191 tis. Sk. Bol
vyhotovený „Pasport vybraných plôch zelene Hlohovec (Pánska Niva, Rovná ulica, Mierová ul.,
Balatónska ul., Horná Sihoť)“ a „inventarizácia stromov a pasport plôch zelene – MČ 1“.
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Výdavky na údrţbu a prevádzku verejného WC boli čerpané vo výške 488 tis. Sk, čo
predstavuje 104 %-né čerpanie rozpočtu. V tejto sume sú zúčtované mzdy a odvody, stravné
pracovníčok, tvorba soc. fondu, zálohové platby za odber el. energie a plynu, vodné, stočné, nákup
čistiacich prostriedkov a blokov pre výber poplatku, oprava kanalizácie, miestny poplatok za KO na
rok 2007.
Na vykonanie celomestskej deratizácie verejných plôch a objektov vo vlastníctve Mesta
Hlohovec (školské zariadenia a pod.) boli vynaloţené finančné prostriedky vo výške 83 tis. Sk, t.j.
55 % rozpočtu. Deratizácia bola vykonaná v jarných a jesenných mesiacoch r. 2007.
Za prenájom pozemkov bolo v súlade s nájomnou zmluvou uhradené nájomné 8 tis. Sk
(pozemok vo vlastníctve Zdruţenia urbarialistov Hlohovec – pozemkové spoločenstvo,
nachádzajúci sa v lokalite Šianec, na ktorom sa nachádza vybudovaná vyhliadka na mesto a okolie.)
Na odstránenie škôd spôsobených veternou kalamitou v mesiaci jún 2007 bolo potrebné
vynaloţiť zvýšený objem finančných prostriedkov predovšetkým v lokalite Zámockej záhrady, kde
boli škody najrozsiahlejšie. Likvidáciu škôd zabezpečovala mestská spoločnosť Vodárenské
a technické sluţby, s.r.o., ktorá poţiadala Mesto o refundáciu vzniknutých výdavkov. Na uvedený
účel bolo potrebné poskytnúť VaTS, s.r.o. prostriedky vo výške 1 150 tis. Sk.
Úpravou rozpočtu boli v rozpočte mesta vyčlenené prostriedky na asanáciu rodinného domu
v m.č. Šulekovo. Na Šulekovej ulici bol odstránený rodinný dom, ktorý ohrozoval svojím
technickým stavom okoloidúcich chodcov. Taktieţ bol na základe statického posudku zabezpečený
susedný dom. Výdavky na uvedený účel predstavovali 387 tis. Sk.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Na zakúpenie čerpadla boli VaTS, s.r.o. poskytnuté prostriedky vo výške 45 tis. Sk ako
kapitálový transfer (vyčlenené rozpočtovým opatrením z beţného rozpočtu preklasifikáciou).
Budovanie inţinierskych sietí v Priemyselnom parku Horná Sihoť bolo realizované v r. 2003
- 2006 z prostriedkov mesta ako i z prijatého úveru. V zmysle rozhodnutia účtovnej jednotky
úroky z úveru vstupujú do obstarávacej ceny stavby do jej zaradenia do pouţívania. Z uvedeného
dôvodu boli úroky vo výške 351 tis. Sk účtované na poloţke 717 so súvzťaţným zápisom na účte
obstaranie investícií.
Na sadové úpravy v Priemyselnom parku Horná Sihoť boli do rozpočtu mesta zaradené
prostriedky v objeme 3 mil. Sk. S úpravou terénu a realizáciou sadových úprav sa začalo
v jesennom období r. 2007. Vysadených bolo 192 ks listnatých stromov a 3890 ks kríkov. Ostatná
plocha bude zatrávnená v r. 2008. Preinvestované výdavky v r. 2007 boli uhradené dodávateľovi vo
výške 2 055 tis. Sk.

06.3 ZÁSOBOVANIE VODOU
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Úpravou rozpočtu boli zaradené prostriedky na zhodnocovanie vodovodných prípojok vo
výške 120 tis. Sk (zhodnocovanie verejného vodovodu vo vlastníctve mesta). Práce zabezpečovali
VaTS, s.r.o., vyfakturovaná a uhradená čiastka v r. 2007 bola vo výške 117 tis. Sk.
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06.4 VEREJNÉ OSVETLENIE
BEŢNÝ ROZPOČET
V r. 2007 malo mesto pre odber elektrickej energie na verejné osvetlenie zriadených 31
odberných miest, boli uhrádzané faktúry za vyúčtovanie spotreby el. energie v roku 2006
a zálohové platby na odber el. energie na obdobie január - december 2007. Na tento účel boli
vynaloţené výdavky v sume 4 981 tis. Sk, čo predstavuje 89 % z rozpočtovanej sumy na rok 2007.
V priebehu roka 2007 bola podľa potreby zabezpečovaná údrţba verejného osvetlenia.
Vyfakturované a uhradené boli výdavky za obdobie december 2006 aţ november 2007 v celkovej
výške 3 661 tis. Sk, t.j. 99 % upraveného rozpočtu na uvedenej poloţke. Počas uvedeného obdobia
bola vykonaná oprava nefunkčných ţiaroviek vianočnej výzdoby, vianočnej zvonkohry, 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 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.
Za údrţbu verejného osvetlenia poškodeného v dôsledku veternej kalamity boli uhradené
prostriedky v sume 29 tis. Sk.
Za nákup vianočných dekorov boli zúčtované výdavky 91 tis. Sk za 17 ks vianočných
dekorov.
Na poloţke oprava a údrţba vianočných dekorov boli za výmenu poškodených
a nefunkčných svetelných vodičov uhradené prostriedky v čiastke 50 tis. Sk.
Na poloţke manká a škody sú zúčtované škody na verejnom osvetlení vo výške 55 tis. Sk.
V dôsledku škodových udalostí (dopravné nehody vozidiel) bolo potrebné uskutočniť opravu
poškodených stĺpov VO na ul. Koperníkova, Pod Beranom, Hviezdoslavova a M.R.Štefánika.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Rekonštrukcia verejného osvetlenia bola vykonaná na ul. Mierová (724 tis. Sk), Rad mjr.
Pavloviča – Bottova (565 tis. Sk), Karpatská (99 tis. Sk).

07 ZDRAVOTNÍCTVO
BEŢNÝ ROZPOČET
07.3.1 VŠEOBECNÁ NEMOCNIČNÁ STAROSTLIVOSŤ
Vsúlade s uznesením MsZ boli Nemocnici s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. poskytnuté
prostriedky odvedené zrušenou príspevkovou organizáciou na účet mesta vo výške 738 tis. Sk ako
zostatok za beţnom účte a účte sociálneho fondu. Uvedené prostriedky boli v plnej výške
poukázané na účet novozriadenej obchodnej spoločnosti.
Na základe úpravy rozpočtu v mesiaci apríl 2007 boli do výdavkovej časti rozpočtu zaradené
prostriedky na údrţbu majetku a prevádzkové náklady NsP, s.r.o. vo výške 4 900 tis. Sk ako
kompenzácia nájomného a príjmu z predaja sanitného vozidla. Do 31.12.2007 bol NsP, s.r.o.
poskytnutý beţný transfer v plnej výške 4 900 tis. Sk.
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08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŢENSTVO
08.1 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY
BEŢNÝ ROZPOČET
Poistné za poistenie športových objektov bolo zaplatené v sume 11 tis. Sk.
Mesto poskytuje dotácie na činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.
Komisia športu rozdelila čiastku 2 000 tis. Sk (t.j. 100 % rozpočtu). Z toho prostriedky vo výške
700 tis. Sk na energie a prevádzku MŠK, 500 tis. Sk na činnosť MŠK a zvyšný objem
finančných prostriedkov nasledujúcim športovým klubom: FC Zentiva Hlohovec (345 tis. Sk),
Hokejový klub 2002 (110 tis. Sk), FK Šulekovo (65 tis. Sk), ŠK Peterčan (115 tis. Sk), ŠK telesne a
zdravotne postihnutých (25 tis. Sk), TJ Sokol (70 tis. Sk) a Klubu kolkárov Zentiva (70 tis. Sk).
Hokejovému klubu 2002 bol na úhradu energií na UĽP poskytnutý transfer vo výške 700
tis. Sk.
Komisia športu rozdelila na podporu drobných športových aktivít finančné prostriedky
v sume 100 tis. Sk nasledovným subjektom:
ŠK nepočujúcich
CVČ Dúha
ZŠ Podzámska
ZŠ Vilka Šuleka
SRZ-MsO Hlohovec
Klub slov. turistov
ZŠ A. Felcána
AŠK Blesk
Automotoklub – p. Kamendy
Phoenix - paint ball
ZŠ sv. Jozefa
ZŠ Podzámska
ZŠ Vilka Šuleka
ZŠ Koperníkova
ZŠ A. Felcána
ZŠ M.R.Štefánika
Spolu:

10 000,- Sk
20 000,- Sk
5 000,- Sk
5 000,- Sk
3 000,- Sk
10 000,- Sk
5 000,- Sk
3 000,- Sk
10 000,- Sk
6 000,- Sk
4 000,- Sk
4 000,- Sk
4 000,- Sk
4 000,- Sk
4 000,- Sk
3 000,- Sk

na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
„
„
„
„
na športovú činnosť
na preteky minikár
na šport. činnosť
„
„
„
„
na športovú činnosť

100 000,- Sk

Dotáciu na organizovanie športových stretnutí a na úhradu účasti na pretekoch poskytol
primátor mesta z fondu dotácií 10 subjektom v čiastke 41 tis. Sk, čo predstavuje 41 % z rozpočtu,
nasledovne:
ŠK ŤZP Bardiovský
ZŠ Vilka Šuleka
MO chovu pošt. Holubov Hc
ŠK nepočujúcich
MO SRZ – rybári
MO chovu pošt. holubov Šulekovo
Zeman Vladimír - hádzanári
FC Zentiva Hlohovec
PaedDr. Ľ. Luhová
Mariášový klub Hlohovec
Spolu:

2 000,- Sk
3 000,- Sk
5 000,- Sk
5 000,- Sk
3 000,- Sk
5 000,- Sk
3 000,- Sk
5 000,- Sk
2 000,- Sk
8 000,- Sk
41 000,- Sk
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poštovné
hasičská súťaţ
letová pretekárska sezóna
Európ. šampionát v Bulharsku v šachu
krmivo, šport. náradie, činnosť
letová pretekárska sezóna
pláţová hádzaná – turnaj
turnaj – futbal mladších ţiakov
športová olympiáda – materské školy
mariášový turnaj

Transfer Bytovému hospodárstvu, s.r.o. na opravy športových objektov bol poskytnutý v
plnej výške 2 200 tis. Sk.
Na organizovanie podujatia Hlohovský tanečný večer bol Mestskému kultúrnemu centru
poukázaný transfer v čiastke 30 tis. Sk.
MŠK bola poskytnutá dotácia v sume 1 000 tis. Sk na vykrytie nákladov hádzanárskeho
druţstva muţov v extralige v r. 2007.
08.2 KULTÚRNE SLUŽBY
BEŢNÝ ROZPOČET
Na úhradu beţných výdavkov príspevkovej organizácie MsKC bol v roku 2007
poukázaný transfer vo výške 4 300 tis. Sk .
Príspevok na DDP bol poskytnutý MsKC pre pracovníkov mesta, ktorí sú zamestnancami
uvedenej organizácie, vo výške 78 tis. Sk, t.j. 100 % z rozpočtu.
Prostriedky rozpočtované ako beţný transfer MsKC na opravu strechy (stará budova) boli
v zmysle rozpočtového opatrenia preklasifikované na beţný transfer na opravu strechy Domu
kultúry v sume 100 tis. Sk.
-

Na celomestské akcie boli poskytnuté príspevky MsKC:
letné festivaly, promenádne koncerty
100 tis. Sk
DNI ZDRAVIA
30 tis. Sk
Vianočné trhy
40 tis. Sk
posedenie pri čaji pre dôchodcov
10 tis. Sk
Týţdeň slovenských kniţníc
5 tis. Sk
Moje zviditeľnenie mesta Hlohovec
10 tis. Sk

Zdruţeniu EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC bola poskytnutá plánovaná
dotácia vo výške 10 tis. Sk na organizovanie akcie EX LIBRIS.
Výdavky, spojené s druţobnými aktivitami v rámci druţby s mestami DE PANNE,
Slovenské Konjice, Hranice, Levice a Topoľčany, boli plánované vo výške 150 tis. Sk. Na tejto
rozpočtovej podpoloţke sú zúčtované výdavky vo výške 102 tis. Sk, t.j. 68 % (trojstretnutie miest,
svetelný panel na pešej zóne, športová olympiáda materských škôl, De Panne – návštevy,
ubytovanie, doprava)
Výdavky na propagáciu boli vyčerpané vo výške 309 tis. Sk za propagačné predmety (108
tis. Sk), kalendár podujatí (1 tis. Sk) a kniţnú publikáciu Hlohovec vo fotografii (200 tis. Sk).
Mesto kaţdoročne venuje knihy pre ţiakov 1. ročníka. Na uvedený účel boli vynaloţené
výdavky v sume 28 tis. Sk.
Vlajková výzdoba bola zabezpečená podľa objednávky mesta, čerpanie výdavkov
k 31.12.2007 predstavuje 4 tis. Sk, t.j. 40 % z rozpočtu.
Komisia kultúry a vzdelávania rozdelila na drobné kultúrne aktivity finančné
prostriedky v celkovej sume 50 tis. Sk, t.j. 100 % rozpočtu 10-im subjektom:
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ZŠ Podzámska
ZŠ A. Felcána
OZ Detský folkl. Súbor Inovček
CVČ Dúha
Materské centrum Fraštáčik
Tanečný klub M-DANCE
ZŠ sv. Jozefa
Folklórna skupina Šulekovo
Únia ţien Slovenska
Asociácia náhradných rodín

6 000,- Sk
6 000,- Sk
4 000,- Sk
10 000,- Sk
4 000,- Sk
3 000,- Sk
6 000,- Sk
4 000,- Sk
3 000,- Sk
4 000,- Sk

Spolu:

50 000,- Sk

Z rozpočtovanej čiastky 100 tis. Sk poskytol primátor mesta z fondu dotácií v celkovej
sume 75 tis. Sk dotáciu 17-im subjektom:
MsKC
ZMO JE J.Bohunice
p. Šilhárová
p. Čellárová
p. Kolevová
SZPB
Kuzmová Štefánia
MsKC
Fraštáčik
ZSF Klub filatelistov
SOÚ strojárske
Gymnázium
ZSŠ
ZUŠ
OK SZ VTNP
Spolok priateľov dobrého vína
ÚNSS
Spolu:

17 250,- Sk
1 000,- Sk
6 025.- Sk
6 025.- Sk
6 025.- Sk
5 000,- Sk
3 000,- Sk
5 253,30 Sk
10 000,- Sk
- 4 271,- Sk
5 000,- Sk
3 000,- Sk
2 000,- Sk
1 000,- Sk
1 000,- Sk
1 000,- Sk
3 000,- Sk
4 000,- Sk

vstupenky na ples
príspevok na ples
1. dieťa v r. 2007
1. dieťa v r. 2007
1. dieťa v r. 2007
príspevok na činnosť
básnická zbierka
nádoba s kohútom
príspevok na činnosť
vrátené
príspevok na činnosť
mat. tablo – 1. cena
mat. tablo – 2. cena
mat. tablo – 3. cena
„ mimoriadna cena
príspevok na činnosť
príspevok na činnosť
príspevok na činnosť

75 307,30 Sk

ZPOZ zabezpečuje organizáciu občianskych obradov a rôznych podujatí. Výdavky vo
výške 162 tis. Sk tvorili nasledovné poloţky:
- kvety
10 tis. Sk
- pohostenie
28 tis. Sk
- všeobecný materiál
27 tis. Sk
- odmeny
72 tis. Sk
- ošatné
11 tis. Sk
- všeobecné sluţby
3 tis. Sk
- členský príspevok do celoslov. zdruţenia
11 tis. Sk
SPOLU:
162 tis. Sk
Splátka za poistenie objektov vyuţívaných na kultúrnu činnosť je vykázaná vo výške 31
tis. Sk, t.j. 97 % rozpočtu.
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Na organizovanie podujatia "Vatra zvrchovanosti" bol poukázaný organizátorom podujatia
transfer v čiastke 10 tis. Sk v súlade s rozpočtom mesta.
V oblasti pamiatkovej starostlivosti boli na zabezpečenie stráţenia zámku
finančné prostriedky v sume 250 tis. Sk. Náklady, predstavujúce mzdy, odvody,
pracovníka, údrţbu objektu a úhradu spotrebovanej el. energie, predstavovali 106
rozpočtu. V priebehu roka bolo potrebné na základe vyúčtovania energií upraviť
výdavky navýšením prostriedkov za el. energiu.

vynaloţené
stravovanie
% ročného
rozpočtové

V zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR bola Mestu
poskytnutá dotácia na opravu fasády Empírového divadla vo výške 500 tis. Sk. Finančné
prostriedky boli poskytnuté na beţné výdavky v súlade so zmluvne stanoveným účelom.
Z vlastných zdrojov Mesta boli pouţité prostriedky na spolufinancovanie v sume 193 tis. Sk.
Z fasády boli odstránené nevhodné cementové, deštruované a zasolené omietky, statické praskliny
boli vyšpárované a vytmelené, kamenné časti medziblokovo spevnené. Boli rekonštruované
profilované rímsy a vykonaná sanačná úprava soklovej časti.
Na obnovu fasád ED boli taktieţ poskytnuté prostriedky z Ministerstva financií SR vo
výške 180 tis. Sk a spolufinancovanie k uvedenej dotácii 90 tis. Sk.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálový transfer pre MsKC bol na základe úpravy rozpočtu schválený mestským
zastupiteľstvom vo výške 5 684 tis. Sk na rekonštrukciu interiérov v Dome kultúry a v uvedenej
výške poskytnutý MsKC na úhradu faktúr za zrealizované práce. V priestoroch DK bola
uskutočnená rekonštrukcia interiéru, ktorá spočívala v kompletnej obnove zabudovaných kresiel,
javiska a tanečného parketu. Realizované bolo vymaľovanie uvedenej časti DK, boli zabudované
prvky osvetlenia na schodišti, nákup nových stoličiek a stolov. Súčasne bolo potrebné realizovať
výmenu kabeláţe na nové svietidlá, montáţ náhradného zdroja elektrického prúdu a dolepenie
koberca pod miestnosťou s ozvučovacou technikou.
08.3 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY
BEŢNÝ ROZPOČET
Za práce na údrţbe mestského rozhlasu boli uhradené prostriedky v čiastke 149 tis. Sk.
V priebehu roka 2007 bola vykonaná oprava poškodeného vedenia mestského rozhlasu,
uskutočnená výmena poškodených a nefunkčných reproduktorov v uliciach mesta Hlohovec a m.č.
Šulekovo podľa poţiadaviek občanov.
Hlohovskej televízii, s.r.o. bola poskytnutá dotácia na úhradu prevádzkových nákladov
HcTV, s.r.o. Hlohovec, najmä na zabezpečenie spravodajských , publicistických a reklamných
programov pre Mesto Hlohovec vo výške 1 600 tis. Sk, t.j. 100 % rozpočtu.
08.4 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY
BEŢNÝ ROZPOČET
Podstatnú časť výdavkov na prevádzku obradnej siene, ktoré boli zúčtované vo výške 99
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tis. Sk, predstavuje nájomné (80 tis. Sk), zostávajúce prostriedky sú odmeny za upratovanie
priestorov (14 tis. Sk), a poštovné (5 tis. Sk).
Transfery záujmovým skupinám dôchodcov na zabezpečenie činnosti boli v plnej výške
poukázané občianskemu zdruţeniu JDS - 30 tis. Sk a OZ-ZKS - 70 tis. Sk.
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, Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec. Výška
všetkých príspevkov, ktoré v prípade organizácií ZMOS a RVC sú závislé od počtu obyvateľov,
predstavovalo v roku 2007 čiastku 241 tis. Sk.
Transfer Bytovému hospodárstvu, s.r.o. na opravu strechy hospodárskej budovy na
cintoríne Hlohovec bol poskytnutý v období 2. polroka v čiastke 200 tis. Sk.
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, bol zúčtovaný vo výške 787 tis. Sk, t.j. 100 %. Pouţitie beţného transferu
spoločnosťou VaTS, s.r.o. bolo odôvodnené nasledovne:
„Elektrická energia cintorín – bolo zaplatených 11 záloh v celkovej sume 21 890,00 Sk
a v mesiaci december vyúčtovacia faktúra – celková spotreba 18 260,00 Sk, preplatok v sume
3 630,00 Sk bol vrátený na účet.
Úhrada za dodávku prevádzkovej vody -spotreba prevádzkovej vody na cintoríne bola 1 335 m3.
Odvoz odpadu z cintorína – bolo odvezených 117 ks VKK a uloţených 141,20 ton odpadu
z cintorínov.
Údrţba VZ – cintoríny – správcom cintorína bol vykonaný orez stromov a kríkov, kosba
trávnatých plôch na cintoríne v Hlohovci a Šulekove.
Údrţba osvetlenia – cintoríny – v 3. štvrťroku bolo vymenené poškodené svietidlo pri kaplnke na
cintoríne v Hlohovci, v novembri bola vykonaná oprava osvetlenia firmou Kvanta Anton.“
Na opravu kríţa na Ul. Podzámskej schválilo MsZ rozpočtové prostriedky v sume 200 tis.
Sk. Uvedené práce sa podarilo zrealizovať v priebehu r. 2007 s nákladmi v čiastke 12 tis. Sk.
Za spracovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta boli správcovi cintorína v súlade so
zmluvou uhradené prostriedky vo výške 117 tis. Sk.
V zmysle platných právnych predpisov je mesto povinné financovať neštátne školské
zariadenia z vlastných zdrojov (z podielových daní). V r. 2007 v objeme podielových daní nebolo
vykryté financovanie neštátnych zariadení a bolo nahradené dotáciou zo ŠR. Z uvedených
prostriedkov boli poskytnuté transfery Rímskokatolickej cirkvi – Bratislavsko-trnavská
arcidiecéza pre Cirkevnú materskú školu a ŠK pri ZŠ Sv. Jozefa. Výška transferov za obdobie r.
2007 predstavovala čiastku 1 349 tis. Sk.
Na likvidáciu škôd vzniknutých pri veternej kalamite uhradilo Mesto poškodeným
občanom prostriedky vo výške 98 tis. Sk (najmä za poškodené náhrobky na cintoríne).
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KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Bytovému hospodárstvu, s.r.o. bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 300 tis. Sk,
z toho 100 tis. Sk na vybudovanie rozvodu studenej vody a 200 tis. Sk na vybudovanie
chodníka na cintoríne v m.č. Šulekovo
Na rozšírenie cintorína v Hlohovci (II. etapa) boli v rozpočte mesta vyčlenené finančné
prostriedky vo výške 6 000 tis. Sk. V r. 2007 sa vybudovali chodníky medzi hrobovými miestami,
osvetlenie hrobových miest, ukončili sa práce na osvetlení, opornom múre a pokračovali stavebné
práce na urnovej stene. Práce na rozšírení cintorína II. etapa budú ukončené do 05/2008. Výdavky
do 31.12.2007 boli uhradené vo výške 5 119 tis. Sk.
08.6.0 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO INDE NEKLASIFIKOVANÉ
BEŢNÝ ROZPOČET
V tomto oddieli boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie Michalského jarmoku.
Čerpanie vo výške 426 tis. Sk predstavuje výdavky za nákup stola a lavičiek v počte 8 ks v čiastke
24 tis. Sk a výdavky na technicko-organizačné zabezpečenie prác súvisiacich s jarmokom.
druh výdavkov
- spotreba el. energie
- vodné stočné
- nákup lavičiek
- montáţ rozvodov el. prípojok
- montáţ a demontáţ výtokových stojanov
- revízie el. energie
- čistenie jarmočiska
- prenájom mobilných WC (3 ks)
- penájom miestnosti pre štáb MJ
- občerstvenie (štáb, obč.hostí pred
zahájením MJ)
- zabezpečenie stravovania
súboru z Hraníc
- recepcia
- kultúrny program, montáţ
a demontáţ javiska
- odmeny org. štábu, daň a odvody
SPOLU:

rozpočet

skutočnosť

%

6
5
0
30
14
10
82
0
5

3
3
24
43
14
10
82
7
5

50
60
0
143
100
100
100
0
100

6

14

233

5
15

8
15

160
100

187
35
400

155
43
426

80
123
107

09 VZDELÁVANIE
09.1.2. ZÁKLADNÉ VZDELANIE
BEŢNÝ ROZPOČET
Od r. 2005 sú originálne kompetencie financované v zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z.
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o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niekt.
zákonov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve. Rozpočet na OK v oblasti školstva na rok 2007 bol schválený vo výške
43 000 tis. Sk a úpravou rozpočtu navýšený na sumu 44 264 tis. Sk. Prostriedky v uvedenej výške
boli v priebehu roka 2007 mesačne poukazované školským zariadeniam (MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠK, ŠJ)
a pouţité na výdavky týchto školských zariadení v plnej výške.
Na zabezpečenie činnosti
základných škôl boli v roku 2007 v súlade s príslušnými
právnymi normami (zák. č. 597/2003 Z.z. v znení nesk. predpisov a Nariadenie vlády SR č. 2/2005)
poskytnuté ZŠ transfery na výkon prenesených kompetencií vo výške 57 095 tis. Sk v súlade
so stanovenými normatívmi MŠ SR pre mesto Hlohovec.
Finančné prostriedky v sume 1 230 tis. Sk boli poukázané školám na vzdelávacie poukazy,
na dopravné boli ZŠ M.R.Štefánika poskytnuté prostriedky vo výške 92 tis. Sk, na odchodné
v čiastke 78 tis. Sk a jazykové laboratória v sume 250 tis. Sk.
Prostriedky vo výške 150 tis. Sk, poskytnuté z KŠÚ Trnava ako účelová dotácia na opravu
podláh telocvične ZŠ A. Felcána, boli neodkladne poskytnuté uvedenej škole, ktorá zabezpečovala
realizáciu opravy. Koncom r. 2007 boli z rozpočtovej kapitoly MŠ SR prostredníctvom KŚÚ
Trnava poukázané finančné prostriedky vo výške 500 tis. Sk účelovo určené pre ZŠ A. Felcána.
Dotácia zo ŠR bola prevedená na osobitný účet bude poskytnutá ZŠ A. Felcána v r. 2008.
Finančné prostriedky na opravy školských budov, určené na riešenie havarijných situácií
na objektoch školských zariadení, boli v roku 2007 čerpané vo výške 851 tis. Sk. Uvedené
prostriedky boli poskytnuté nasledovne:
MŠ Hollého
143 505,– Sk
MŠ Fraštacká
190 050,50 Sk
MŠ Vinohradská
228 480,– Sk
ZŠ A. Felcána
284 140,50 Sk
ZŠ Šulekovo
5 300,– Sk
Dotácia na úhradu stravy bola poukazovaná na účty škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta v celkovej sume 321 tis. Sk. Prostriedky vo výške 94 tis. Sk určené na tento účel boli
poukázané Špeciálnej ZŠ. Na poloţke dávky v hmotnej núdzi je zúčtovaná taktieţ vratka
nevyčerpanej dotácie z r. 2006 Špeciálnou základnou školou v mesiaci január 2007 na účet MsÚ,
ktorá bola poukázaná do štátneho rozpočtu na účet ÚPSVaR Piešťany, vo výške 13 tis. Sk.
Dotácia na školské potreby bola uhradená školám vo výške 75 tis. Sk pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a prostriedky v sume 31 tis. Sk boli poukázané na tento účel
Špeciálnej ZŠ.
V r. 2007 boli na plavecké výcviky ZŠ poskytnuté prostriedky v sume 75 tis. Sk, beţný
transfer na Hlohovské hry mládeţe pol poukázaný vo výške 25 tis. Sk.
Školy a školské zariadenia ako rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy povinné odvádzať vlastné príjmy na
účet zriaďovateľa. Uvedené prostriedky boli aj v r. 2007 poskytované v plnej výške, v akej bol
uskutočnený odvod, na výdavkové účty príslušných školských zariadení. Pouţité vlastné príjmy
škôl a školských zariadení na beţné výdavky v r. 2007 boli vykázané vo výške 4 831 tis. Sk.
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KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu plynových sporákov MŠ Vinohradská a MŠ
Nábreţie v zmysle revíznej správy plynových zariadení bolo nutné zakúpiť 2 ks sporákov pre MŠ
Vinohradská a 1 ks pre MŠ Nábreţie. Z uvedeného dôvodu boli do rozpočtu Mesta zaradené
prostriedky vo výške 300 tis. Sk, ktoré boli poukázané uvedeným školským zariadeniam.
V zmysle rozpočtového opatrenia pre MŚ Nábreţie bol udelený súhlas na pouţitie vlastných
príjmov na kapitálové výdavky vo výške 89 tis. Sk na úhradu faktúry na nákup sporáka pre MŠ
Nábreţie.
09.2.STREDOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
BEŢNÝ ROZPOČET
Na stredoškolské športové hry poukázalo Mesto Gymnáziu Hlohovec dotáciu vo výške 15
tis. Sk, t.j. 100 % čiastky rozpočtovanej na tento účel.
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. VZDELÁVANIE NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA ÚROVNE
BEŢNÝ ROZPOČET
Vzdelávanie pracovníkov MsÚ zaradené v tejto skupine výdavkov je zúčtované vo výške
113 tis. Sk, čo predstavuje 75 % z rozpočtovanej sumy.
Beţný transfer CVČ DÚHA bol poskytnutý v plnej výške 20 tis. Sk.
09.6. SLUŽBY PRIDRUŽENÉ KU ŠKOLSTVU
BEŢNÝ ROZPOČET
Na zabezpečenie prevádzky Strediska sluţieb škole, ktoré zabezpečuje údrţbu školských objektov,
boli poukázané finančné prostriedky vo výške 872 tis. Sk, t.j. 117 %-né čerpanie rozpočtu.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
BEŢNÝ ROZPOČET
Kluby dôchodcov PETER a RUŢA sú preddavkové organizácie mesta, ktoré zabezpečujú
aktivity seniorov. K 31.12.2007 vynaloţilo mesto na činnosť klubu PETER výdavky 143 tis. Sk,
klubu RUŢA 138 tis. Sk. Uhradené boli najmä energie, poštovné, telefónne poplatky, výdavky na
noviny a časopisy, všeobec. materiál, údrţbu a odmeny vedúcim klubov.
Vo výdavkovej časti rozpočtu je zúčtované i pouţitie prostriedkov poskytnutých z rozpočtu
Trnavského samosprávneho kraja klubom dôchodcov. Klubu dôchodcov RUŢA bola poskytnutá
dotácia vo výške 12 tis. Sk na realizáciu projektu „Kultúrne starodôchodcovské vyţitie, zdravotné
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vylepšenie starých kostí s cieľom efektívne vyuţiť voľný čas seniorov“. Klubu dôchodcov PETER
poskytol TTSK dotáciu na realizáciu projektu „Leto seniorov – kúpeľná starostlivosť, kultúrne
vyţitie s cieľom skvalitniť ţivot seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti“ v sume 11 tis. Sk.
Stravovanie dôchodcov bolo zabezpečené v LDCH a v priestoroch bývalej OZETY.
Výdavky mesta za odobratú stravu boli zúčtované vo výške 264 tis. Sk.
Prostriedky na prevádzku domova dôchodcov sú naďalej poskytované formou
decentralizačnej dotácie zo štátu, ktorá je zúčtovaná v príjmovej časti rozpočtu. K 31.12.2007 boli
Domovu dôchodcov Harmónia poukázané prostriedky vo výške 11 959 tis. Sk.
Vlastné príjmy Domova dôchodcov Harmónia pouţité na beţné výdavky boli v r. 2007
vo výške 4 054 tis. Sk.
Výdavky na opatrovateľskú sluţbu, ktorá je sú od r. 2005 originálnou kompetenciou
samospráv, boli Spoločnému obecnému úradu poukázané vo výške 2 775 tis. Sk.
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 v roku 2007 predstavovali 82 tis. Sk, t.j.
55 % z rozpočtovanej sumy.
V 1. polroku 2007 bolo zúčtované i pouţitie prostriedkov z nevyčerpanej dotácie
poskytnutej v decembri r. 2006 na uvedený účel vo výške 10 tis. Sk.
V zmysle interného predpisu Mesta Hlohovec „Zásady poskytovania finančnej podpory
pre narodené dieťa“ je vyplácaný občanom mesta jednorazový finančný príspevok vo výške
2 500,- Sk na narodené dieťa. Za rok 2007 bola ţiadateľom poukázaná finančná podpora v celkovej
výške 158 tis. Sk.
Na prevádzku „Azylového domu“ je poskytovaná dotácia na úhradu nákladov na energie
a mzdy. K 31.12.2007 boli poukázané nadácii Pokoj a dobro, ktorá prevádzku zabezpečuje,
finančné prostriedky v čiastke 150 tis. Sk, t.j. 100 % rozpočtu na tejto rozpočtovej poloţke.
Primátor mesta na základe odporúčania zdravotnej a sociálnej komisie rozhodol o poskytnutí
jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 219 tis. Sk (63%-né čerpanie).
Sociálne pôţičky, poukázané občanom mesta, boli zúčtované vo výške 22 tis. Sk.
V schválenom rozpočte mesta boli zaradené rozpočtové prostriedky v sume 160 tis. Sk ako
beţný transfer na prevádzku záchytky v Trnave, ktorá mala poskytovať sluţby i pre obce a mestá
okresu Hlohovec. Pretoţe uvedené zariadenie nebolo zriadené ani v priebehu roka 2007,
rozpočtovým opatrením boli tieto prostriedky ku koncu roka presunuté na iné rozpočtové poloţky.
Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany boli mestu poukázané prostriedky
na motivačný príspevok (štipendiá) pre ţiakov ZŠ v sume 204 tis. Sk, ktoré mesto v poukázanej
výške vyplatilo občanom prostredníctvom pokladne MsÚ.
Výdavky v zmysle zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktoré taktieţ
neboli čerpané, boli po vykonaní rozpočtového opatrenia presunuté a pouţité na iný účel.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálový transfer pre DD Harmónia v sume 450 tis. Sk, ktorý je taktieţ decentralizačnou
dotáciou zo ŠR, bol v plnej výške poukázaný uvedenému zariadeniu soc. sluţieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.
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VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
01.7 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU
V priebehu roka 2005 bol prijatý 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
2007 bola splatená časť istiny v sume 2 124 tis. Sk. (Úroky, ktoré boli zaplatené v čiastke 351 tis.
Sk, boli zúčtované v odd. 06.2.0 a v súlade s rozhodnutím účtovnej jednotky vstupovali do
obstarávacej ceny stavby priemyselný park Horná Sihoť do jej zaradenia do pouţívania sú uvedené
v plnení kapitálového rozpočtu v odd. 06.2.0.)
Úver účelovo určený na realizáciu rekonštrukcie MK Ul. Osloboditeľov v m.č. Šulekovo,
bol v súlade s uznesením MsZ prijatý vo výške 11 mil. Sk. Úverové prostriedky boli čerpané
v priebehu mesiaca december. V zmysle úverovej zmluvy bude istina splácaná počnúc rokom 2009.
Výdavky Spoločného obecného úradu boli vyúčtované v celkovej výške 10 455 225,34 Sk.

Prehľad o plnení príjmov, čerpaní výdavkov rozpočtu mesta a finančných operácií za
obdobie roka 2007 je uvedený v priloţených tabuľkách.
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