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1. Mesto Veľký Meder – základná charakteristika
Prvá písomná zmienka o Veľkom Mederi pochádza z roku 1268 od kráľa Bélu IV. V roku 1466 na základe písomných
dokumentov mesto Veľký Meder dostalo od kráľa Mateja Korvína výsadnú listinu, ktorou povýšil obec na mestečko.
Mesto Veľký Meder sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda. Mesto leží v Podunajskej nížine v dolnej –
juhovýchodnej časti Žitného ostrova, vo vzdialenosti cca 70 km východne od Bratislavy a 20 km od okresného mesta
Dunajská Streda, 35 km západne od mesta Komárno a cca 10 km severne od hraničného prechodu Medveďov. Je treťou
najväčšou usadlosťou v okrese. Rozprestiera sa na rozlohe 5554,7780 ha s počtom obyvateľov 8486 (stav k 31.12.2017).
Mesto Veľký Meder tvoria 2 katastrálne územia: Veľký Meder a Ižop. Poloha mesta je výhodná pre rozvoj hospodárstva,
poľnohospodárstva a tiež pre administratívu. Veľký Meder je agrárnym centrom dolného Žitného ostrova s významným
potravinárskym priemyslom a závodmi napájajúcimi sa na automobilový priemysel. Ďalej sa tu nachádzajú podniky
stavebného priemyslu a stolárske závody. Mesto od roku 1974 sa dostáva do povedomia vďaka termálnemu kúpalisku.
Chemické zloženie geotermálnej vody podľa skúseností lekárov má priaznivé účinky na liečenie kĺbových ochorení,
chrbtice a svalových únav a celkove prispieva k regenerácii organizmu. Veľký Meder je jedným z najvýznamnejších
turistických centier na južnom Slovensku. Mesto ponúka množstvo historických, kultúrnych i architektonických pamiatok.
Mesto Veľký Meder je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, samostatný územný celok samosprávy a
správny celok SR, združuje osoby, ktoré na jeho území majú trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jej základnou úlohou pri
výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.
Pohyb obyvateľov mesta Veľký Meder k 31.12.2017:

Rok

Narodenie

Úmrtie

Prirodzený
prírastok/úbytok

Prisťahovalci

Vysťahovalci

Saldo
migrácie

Celkový
prírastok/úbytok

2010

73

91

-18

136

107

29

11

2011

76

85

-9

100

101

-1

-10

2012

72

92

-20

92

106

-14

-34

2013

64

102

-38

105

107

-2

-40

2014

70

99

-29

92

141

-49

-78

2015

71

106

-35

75

109

-34

-69

2016

76

87

-11

106

138

-32

-43

2017

72

91

-19

109

135

-26

-45

Úrady, inštitúcie a organizácie ohľadom štátnej správy, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu a pod. sú zverejnené na
webovom sídle mesta.
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Základné údaje
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Telefón:
FAX:
Mail:
Webová stránka:
Hlavná činnosť:

Mesto Veľký Meder
právnická osoba zriadená zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov
93201 Veľký Meder, Komárňanská 207/9
00305332
JUDr. Samuel Lojkovič
+421315552201
+421315552425
primator@velkymeder.sk
www.velkymeder.sk
územná samospráva:
- starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby obyvateľov mesta
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území mesta
- zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií
- zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie s komunálnym odpadom
- udržiavanie čistoty v meste
- chráni životné prostredie na území mesta
- schvaľuje a obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu mesta
- zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia
- zabezpečuje verejný poriadok na území mesta
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok na území mesta
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
- vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách
- vedie obecnú kroniku
- a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami

2. Poslanie, vízie a ciele mesta
Základným dokumentom strategického plánovania Mesta Veľký Meder je Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja
Mesta Veľký Meder (ďalej „PHSR“), ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mesta v ekonomickej a
sociálnej oblasti vrátane kultúrnych aktivít a využitia kultúrno-historického potenciálu, územného rozvoja a rozvojovej
stratégie mesta ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy. Definovaním konkrétnych
aktivít a vízií a ich rozpísaním do realizačných a horizontálnych cieľov mesto postupne zapracuje jednotlivé investičné
zámery do svojho plánu. PHSR mesta je spracovaný na obdobie rokov 2008-2017.
„Poslaním mesta je slúžiť všetkým obyvateľom, ktorým ponúkame jedinečné služby, vytvárať podmienky pre vyvážený
rozvoj mesta, chrániť všetkých jeho obyvateľov, ale aj okolitú prírodu a jej zdroje. Obyvatelia mesta, ktorí žijú alebo
pracujú v meste predstavujú prioritu.“
Víziou mesta je Veľký Meder formovať ako súčasť slovenského turistického centra, ktoré bude využívať svoje ľudské,
materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov. Mesto bude pôsobiť ako centrum
cestovného ruchu, a bude poskytovať príležitosti pre podnikanie, investovanie a tým zabezpečiť hospodársky rast mesta a
okolia.
Cieľom mesta je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj Mesta Veľký Meder, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej stránke.
Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa
v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude mesta smerovať do
rozvoja cestovného ruchu, v súvislosti s termálnym kúpaliskom a doplnkovými službami, ekologicky nenáročnej výroby
a ekologicky nezávadných prevádzok v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, pre ktoré má ideálne rozvojové
predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného prostredia a jeho zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja a kultivácie
oddychových zón v meste.
Viac informácií o PHSR nájdete na našom webovom sídle.
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3. Symboly mesta
Erb mesta:
Mesto pri výkone samosprávy používa erb mesta schválený mestským zastupiteľstvom a zapísaný
v Heraldickom registri Slovenskej republiky. Erb Mesta Veľký Meder je: v červeno-zlato štiepenom
štíte heraldická lipa s koreňmi, s kmeňom prekrytým rybou vyzou – všetko striedavých tinktúr. Pomer
výšky a šírky erbu je 8:7.

Vlajka mesta:
Vlajka mesta pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej a žltej. Vlajka má pomer
strán 2:3 a ukončená je lastovičím chvostom, t.j. jedným zástrihom, siahajúcim do tretiny jej listu.

Pečať mesta:
Pečať Mesta Veľký Meder tvorí erb mesta obkolesený kruhopisom: "SIGILLUM CIVITATIS VEĽKÝ
MEDER". Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach, ako udelenie čestného občianstva, na
pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

4. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Mesto Veľký Meder riadi a spravuje primátor mesta a mestské zastupiteľstvo. Primátor je predstaviteľom mesta a jeho
najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta, zložený z 13
poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Primátor a mestské zastupiteľstvo rozhodujú o základných
otázkach života mesta. Komisie mestského zastupiteľstva sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského
zastupiteľstva, ktoré zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Výkonným orgánom primátora a mestského zastupiteľstva je mestský
úrad, ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne veci.
Primátor mesta:

JUDr. Samuel Lojkovič

Zástupca primátora:

Dénes Mikóczy

Poslanci mestského zastupiteľstva:

Ivan Bobkovič
Ing. Ildikó Dobis
Viliam Görföl
Mgr. Zalán Kórósi
Mgr. Ildikó Laposová
Ing. Alexander Néveri
Dénes Mikóczy
Ivan Polgár
Ing. Koloman Pongrácz
PaedDr. Soóky Marián / Mgr. Norbert Rudický
Jozef Sziszák
MUDr. Alžbeta Vrezgová
za mestskú časť Ižop
MVDr. Dezider Bartalos
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Hlavný kontrolór mesta:

Mgr. Albert Nagy – kontrolná činnosť v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Komisie mestského zastupiteľstva a jej predsedovia:
Komisia finančná, správy mestského majetku – Mgr. Zalán Kórósi
Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia – Jozef Sziszák
Komisia kultúry, školstva a spoločenských organizácií – Mgr. Ildikó Laposová
Komisia sociálna a zdravotná – MUDr. Alžbeta Vrezgová
Komisia športu a mládeže – Ivan Bobkovič
Komisia na ochranu verejného záujmu, pre nezlučiteľnosť a mandátna – Ivan Polgár
Komisia cestovného ruchu –
Výbor pre mestskú časť Ižop – MVDr. Dezider Bartalos
Komisia pre pamätihodnosti mesta – Mgr. Varga László
Dejepisecká komisia – Mgr. Varga László
Komisia miestných hodnôt – Mgr. Varga László
Právne normy:
Mesto sa riadi pri svojej činnosti viacerými právnymi normami.
Najvýznamnejšie z nich sú:
Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
Zákon č. 138/1991 Zb. o obecnom majetku v znení zmien a doplnkov
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov
Všeobecne záväzne nariadenia mesta, ktoré upravujú jednotlivé oblasti pôsobnosti mesta a ďalšími zákonmi, ktoré svojim
obsahom upravujú činnosť mesta.
Ostatní riadiaci zamestnanci mestského úradu:
Meno a priezvisko
Ing. Juraj Hervay
Ing. Kristína Pivodová
Ing. Zlatica Vargová
Ing. Eva Kázmérová
Ing. Ladislav Jankó
Mgr. Gabriela Fabulyová
PhDr. Alexander Egrecký
Mgr. Mária Krascsenicsová
Mgr. Beáta Katona
PaeDr. Libuše Valuchová
Mgr. Margita Krausová

Funkcia
vedúci odboru výstavby, rozvoja mesta, životného
prostredia a komunikácie s mestskými podnikmi
vedúca oddelenia životného prostredia
vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby
vedúca finančného oddelenia
vedúci odboru všeob. vnútornej správy, školstva a soc. vecí
vedúca ekonomického odboru
náčelník Mestskej polície
riaditeľka MŠ maď.
riaditeľka MŠ slov.
riaditeľka CVČ
riaditeľka ZUŠ

Štruktúra pracovnej sily
V roku 2017 pracovalo na mestskom úrade 189 zamestnancov.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Mesta Veľký Meder k 31.12.2017:
Počet zamestnancov s druhým stupňom vysokoškolského vzdelania
Počet zamestnancov s prvým stupňom vysokoškolského vzdelania
Počet zamestnancov s maturitným vzdelaním
Počet zamestnancov bez maturitného vzdelania
Počet zamestnancov spolu

37
6
87
59
189
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Veková štruktúra zamestnancov Mesta Veľký Meder k 31.12.2017:
Vek zamestnancov:
Počet zamestnancov:
do 30 rokov
17
do 50 rokov
76
nad 50 rokov
96
Spolu:
189

Vyjadrenie v %:
9,00 %
40,21 %
50,79 %
100,00 %

5. Spoločnosti a organizácie mesta
Mesto Veľký Meder na zabezpečenie plnenia svojich úloh založilo spoločnosti a zriadilo organizácie, ktoré plnia úlohy,
ktoré im boli stanovené zákonom a zakladateľom a zriaďovateľom pri ich založení a zriadení. Taktiež je spoločníkom,
respektíve akcionárom v niektorých organizáciách a spoločnostiach.
Organizácie zriadené mestom:
Rozpočtové organizácie mesta:
Základné školy sú zriadené ako samostatné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
Názov:
Základná škola Jána Amosa Komenského (ZŠ JAK)
Sídlo:
Nám. B. Bartóka 497/20, Veľký Meder
IČO:
36 081 060
Riaditeľka:
Mgr. Mária Estergájošová
Predmet činnosti:
poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax
Tel.:
+421315552323
Mail:
riaditelka@zsvmeder.edu.sk
Web:
http://zsvmeder.edupage.sk
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 32
Názov:

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar
Tantási Nyelvű Alapiskola Nagymegyer (ZŠ BB)
Sídlo:
Bratislavská 622/38, Veľký Meder
IČO:
36 081 035
Riaditeľka:
Mgr. Alžbeta Sebőová / PaedDr. Soóky Marián
Predmet činnosti:
poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax
Tel.:
+421315552243
Mail:
riaditel@zsbbvmeder.edu.sk
Web:
http://bartokbelaalapiskola.edupage.org
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 65
Príspevková organizácia mesta:
Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou mesta, zriadená mestom na účely plnenia úloh pri vytváraní
podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie kultúrnych tradícií mesta a na
zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov. Tvoria ho mestská knižnica vo Veľkom
Mederi a v mestskej časti Ižop, vlastivedný dom a kino Slovan.
Názov:
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder (MsKS)
Sídlo:
Komárňanská 18/203, Veľký Meder
IČO:
00 059 030
Riaditeľ:
Ladislav Gútay
Tel.:
+421315552360
Mail:
msks@nextra.sk
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 10
Školské zariadenia bez právnej subjektivity:
Materská škola s vjm. – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (MŠ maď.)
adresa: Železničná 69/7, Veľký Meder
riaditeľka: Mgr. Mária Krascsenicsová
predmet činnosti: zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku
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Školská jedáleň pri MŠ s vjm (ŠJ pri MŠ maď.)
adresa: Železničná 69/7, Veľký Meder
vedúca: Zuzana Dohányosová
predmet činnosti: zabezpečenie stravovania detí a žiakov, učiteľov a ostatných pracovníkov škôl
Materská škola (MŠ slov.)
adresa: Nám. Bélu Bartóka 495/18, Veľký Meder
riaditeľka: Mgr. Beáta Katona
predmet činnosti: zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku
Školská jedáleň pri MŠ (ŠJ pri MŠ slov.)
adresa: Veľký Meder, Nám. Bélu Bartóka 495/18
vedúca: Katarína Feketeová / Kitty Varga Santúr
predmet činnosti: zabezpečenie stravovania detí a žiakov, učiteľov a ostatných pracovníkov škôl
Základná umelecká škola Jozefa Janigu Veľký Meder – Janiga József Művészeti Alapiskola Nagymegyer (ZUŠ)
adresa: Železničná 65/16, Veľký Meder
riaditeľka: Mgr. Margita Krausová
predmet činnosti: zabezpečenie základného umeleckého vzdelávania mládeže v jednotlivých umeleckých odboroch
Centrum voľného času – Szabadidőközpont (CVČ)
adresa: Železničná 3127/7A, Veľký Meder
riaditeľka: PaedDr. Libuše Valúchová
predmet činnosti: zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia a výchovno-vzdelávaciu, záujmovú
a rekreačnú činnosť detí a mládeže a užitočné využívanie ich voľného času
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji počtu detí a žiakov v základných, materských školách a ostatných
školských zariadeniach za posledných 5 rokov:
Školský rok

Školské zariadenie
2013/2014

2014/2015

2015/2016
89

2016/2017
92

2017/2018
92

MŠ slov.

84

97

MŠ maď.

174

158

150

150

137

ZŠ JAK

204

199

219

222

234

ZŠ BB

503

500

517

530

504

ZUŠ

347

325

355

353

353

CVČ

182

177

168

162

156

ŠKD JAK

91

90

91

98

102

ŠKD BB

129

131

147

163

164

Obchodné spoločnosti vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve mesta:
a) so 100 % účasťou:
TERMÁL s.r.o.
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
MŠK Veľký Meder, s.r.o.
TSM Veľký Meder, s.r.o.
b) s podielovou účasťou:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – mesto je akcionárom tejto spoločnosti, ktorej činnosť je zameraná na
poskytovanie služieb v oblasti dodávky vody a všetkých s tým súvisiacich činností. Majetkový podiel mesta v tejto
spoločnosti je 1719042,86 Eur, čo je predstavuje 0,98% podiel na základnom imaní spoločnosti.
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6. Významné udalosti
Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 9-MsZ/2016
s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 6262369 eur. Záverečný účet mesta za rok 2017 bol schválený mestským
zastupiteľstvom dňa 23.05.2018 uznesením č. 5-MsZ/2018 bod č. 7. bez výhrad. Poslanci schválili udelenie ceny PRO
URBE na rok 2017 pre skupinu moderného tanca City Dance Club. Cena primátora v roku 2017 bola udelená pre Zväz
záhradkárov ZO Veľký Meder a pre Dobrovoľný hasičský zbor. Dni Mateja Korvína sa konali po desiatykrát. V auguste sa
konal XXVII. ročník Veľkomederských Svätoštefanských dní. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa
13.12.2017 bol schválený rozpočet mesta na rok 2018. Mesto zúčastnilo v programe ANNEX IV.3- Úspešné energetické
aplikácie geotermálnej energie v Podunajskej oblasti. Bola realizovaná rekonštrukcia oplotenia srbského vojnového
cintorína z dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR ako aj projekt Odstránenie stavebných barier v školách z dotácie
od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Mesto Veľký Meder nadobudol nehnuteľnosť od štátu formou
darovania, a to administratívnu budovu na Jahodovej ulici v správe Reginonálnej veterinárnej a potravinovej správy
Dunajská Streda. Prebehlo aj rekonštrukcia mestského úradu – zlepšenie tepelno-technických vlastností z nenávratného
finančného príspevku.

7. Hospodárenie Mesta Veľký Meder
7.1 Rozpočet
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta
v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, ktoré
sa členia na bežné a kapitálové, finančné operácie príjmové a výdavkové. Vecné vymedzenie obsahuje rozpočtová
klasifikácia.
Financovanie kompetencií obce sa odlišuje podľa zdroja financovania:
- prenesené kompetencie sú financované cez štátnu správu (matrika, školstvo, sociálna pomoc, stavebníctvo, životné
prostredie, hlásenie pobytu občanov a register osôb)
- originálne kompetencie sú financované v rámci fiškálnej decentralizácie priamo cez podielové dane resp. podiel obcí na
dani z príjmu FO (samosprávna činnosť obce, RO a PO obce, podpora kultúry, športu, opatrovateľskej služby, na
prevádzku MŠ, ŠJ a ŠKD, výstavba a rozvoj obce , ochrana majetku obce)
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta na rok 2017. Mesto zostavilo rozpočet podľa
ustanovenia §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie mesta sa v roku 2017 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej
správy v platnom znení a rozpočtom mesta na rok 2017. Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo
Veľkom Mederi dňa 14.12.2016 uznesením č.9-MsZ/2016 bod č. 5 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 6262369
eur. Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre a bol rozčlenený v štrnástich programoch a v 72 podprogramoch.
Príjmy mesta Veľký Meder
Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 103,09 %. Príjmovú časť rozpočtu Mesta Veľký Meder
tvoria bežné príjmy vrátane príjmov školstva, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie.
P odiel jednotlivýc h druhov príjmov na plnení c elkovýc h príjmov mes ta
Veľký Meder 2014-2017
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Daňové

Nedaňové

G ranty a
trans .

Mimoroz p.
ZŠ

K apitálové

F inan.
operác ie

S kutoč nos ť 2014

3010358

536768

1172158

19975

584882

921173

S kutoč nos ť 2015

3251118

665921

1551890

19657

197132

1370548

S kutoč nos ť 2016

3659094

782691

1642524

52321

378660

522588

S kutoč nos ť 2017

3852617

810424

1808458

53807

192069

803897
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Výdavky mesta Veľký Meder
Výdavky rozpočtu mesta k 31.12.2017 boli čerpané v celkovej výške 6943013,03 eur, čo predstavuje 95,16 % plnenie
oproti upravenému rozpočtu. Výdavkovú časť rozpočtu mesta Veľký Meder tvoria bežné výdavky vrátane výdavkov
školstva, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové.

Rozpočet mesta Veľký Meder je rozdelený v oblasti bežných a kapitálových výdavkov do nasledujúcich programov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plánovanie, manažment a finančné výdavky a dotácie
Cestovný ruch
Interné služby
Služby občanom
Bezpečnosť
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Vzdelávanie
Šport
Kultúra
Prostredie pre život
Bývanie
Sociálne služby
Administratíva

Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia
Výsledok hospodárenia
Bežné príjmy
Bežné príjmy ZŠ
Bežné výdavky
Bežné výdavky ZŠ
Saldo bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Saldo kapitálového rozpočtu
Prebytok /+ /alebo schodok/-/ rozpočtového hospodárenia
mesta /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie príjmové ZŠ
Finančné operácie výdavkové
Saldo finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Saldo celkového rozpočtu

5779050
16950
3865779
1506296
423925
0
586545
-586545

Upravený
rozpočet 2017
6196220,00
16950,00
4191438,64
1654832
366899,36
209831,00
1145811,00
-935980,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
6471498,85
53807,47
4011792,44
1652794,59
860719,29
192068,50
984555,33
-792486,83

-162620

-569080,64

68232,46

466369
0
303749
162620
6262369
6262369
0

872829,64
0,00
303749,00
569080,64
7295830,64
7295830,64
0,00

799757,45
4139,42
293870,67
510026,20
7521271,69
6943013,03
578258,66

Rozpočet 2017

% plnenia
104,44%
317,45%
95,71%
99,88%
234,59%
91,53%
85,93%
91,63%
96,75%
89,62%
103,09%
95,16%
-
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V súlade s §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov boli za rok dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení:
- z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý
prebytok hospodárenia za rok 2017 vo výške 68232,46 eur.
- celková bilancia hospodárenia mesta Veľký Meder za rok 2017, a to vrátane finančných operácií skončila s
prebytkom v sume 578258,66 eur.
Záverečný účet mesta Veľký Meder bol schválený uznesením č. 5-MsZ/2018 zo dňa 23.05.2018 bod č. 7. Kladný rozdiel
medzi príjmami a výdavkami znížený o nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR, dotácie a účelové vlastné prostriedky vo
výške 56533,61 eur bol vysporiadaný na účet rezervného fondu v sume 521725,05 eur. O použití peňažných fondov
rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
7.2 Fondové hospodárenie
Fondy mesta k 31.12.2017 podľa druhov a rokov v eur:
Názov

2012

Rezervný fond

2014

2015

2016

2017

402 132,95

219175,52

252890,25

114729,61

241191,63

518804,84

91 415,74

42011,40

36344,71

36461,00

36467,08

36467,08

Fond rozvoja bývania
Sociálny fond
Spolu

2013

247,92

578,57

2857,07

5023,96

9533,80

15754,99

493 796,61

261765,49

292092,03

156214,57

287192,51

571026,91

7.3 Dlhová služba mesta
K 31.12.2017 malo mesto prijatých celkom 9 úverov. Z toho 4 úvery boli prijaté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
výstavbu nájomných bytov.
Štruktúra prijatých úverov v eur:
Druh úveru
Bytový dom 30 b.j.
Bytový dom 8 b.j.
Bytový dom 36 b.j.
Bytový dom 24 b.j.
Spolu ŠFRB

Druh úveru
Poliklinika a softvér
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JAK
Investície
Rekonštrukcia BD 3300
Investície
Ostatné úvery

Číslo úveru
201/3985/2001
201/3806/2002
201/692/2007
201/943/2010

Číslo úveru
20/039/08
20/022/11
732/2011
S02515/2016
S02516/2016

Banka
Prima banka
Prima banka
Prima banka
Prima banka

Splatnosť
2032
2033
2037
2040

Banka

Splatnosť

Prima banka
Prima banka
Tatra banka
Tatra banka
Tatra banka

2023
2019
2021
2031
2031

Suma
poskytnutého
úveru
452101,18
168226,78
876452,23
735829,95

Úroková
sadzba v %
4,40
3,90
1,00
1,00

Suma
Úroková
poskytnutého
sadzba v %
úveru
540225,00 3M+1,767%
117139,97 12M+2,24%
1328500,00 1M+1,35%
164977,94 6M+0,90 %
335000,00 6M+0,90 %

Zostatok
istiny k
31.12.2017
300658,75
112429,54
611208,73
582234,09
1606531,11
Zostatok
istiny k
31.12.2017
175575,57
32539,97
563722,29
156673,94
335000,00
1263511,77

V roku 2017 boli výdavky na splácanie istiny a úrokov zo všetkých prijatých úverov v celkovej výške 334708,36 eur.
Celkový zostatok istiny z prijatých úverov, bez úverov ŠFRB k 31.12.2017 vo výške 1263511,77 eur predstavuje 148,89
eur na jedného obyvateľa mesta (v roku 2016 táto suma bola 138,55 eur). Výdavky na splácanie istiny a úrokov z prijatých
úverov, bez ŠFRB tvorili 27,79 eur na jedného obyvateľa v roku 2017 a 3,40 % z celkových výdavkov rozpočtu.
V zmysle §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov obec môže prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok neprekročí 25 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (bez úverov zo ŠFRB a úverov na predfinancovanie projektov).
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Podiel celkového dlhu mesta Veľký Meder z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka dosiahol v roku
2017 úroveň 20,6 %. Podiel ročných splátok mesta Veľký Meder z prijatých úverov na bežných príjmoch
predchádzajúceho roka dosiahol v roku 2017 úroveň 3,84 %.
Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že mesto zabezpečovalo svoju dlhovú službu do 31.12.2017 v súlade s platnou
legislatívou.
7.4 Rozpočet na roky 2018 – 2020
Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi dňa 13.12.2017 uznesením č.
10-MsZ/2017 bod 7 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 6567063 eur.

Ukazovateľ
Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Bežné príjmy ZŠ
Ukazovateľ
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Bežné výdavky ZŠ

Skutočnosť
2016
7037878,40
6084309,50
378660,42
525411,04
49497,44

Skutočnosť
2017
7521271,69
6471498,85
192068,50
803896,87
53807,47

Rozpočet
na rok 2018
6567063
6386391
25635
118937
36100

Rozpočet
na rok 2019
6438154
6360540
0
41514
36100

Rozpočet
na rok 2020
6404390
6326898
0
41391
36100

Skutočnosť
k 31.12.2016
6308383,91
3567235,95
709013,50
479905,24
1552229,22

Skutočnosť
2017
6943013,03
4011792,59
984555,33
293870,67
1652792,59

Rozpočet
na rok 2018
6567063
4286794
327852
320184
1632233

Rozpočet
na rok 2019
6438154
4270386
232696
311039
1624033

Rozpočet
na rok 2020
6404390
4247619
232696
300042
1624033

7.5 Finančné ukazovatele
V nasledujúcich tabuľkách je uvedený základný prehľad aktív a pasív zo súvahy mesta Veľký Meder k 31.12.2017, ktoré
boli odoslané na MF SR.
Aktíva
Spolu majetok
Neobežný majetok
Obežný majetok
Prechodné účty aktív

Brutto
35739742,62
31884713,06
3554547,58
300481,98

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Záväzky
Prechodné účty pasívne

2017
Korekcia
7830254,77
7632116,43
198138,34
0,00

2017
27909487,85
20324200,55
3810805,22
3774482,08

Netto
27909487,85
24252596,63
3356409,24
300481,98
2016
26705546,39
19915962,73
3223031,18
3566552,48

2016
2015
Netto
Netto
26705546,39 26750017,68
24850032,75 24856750,80
1854595,22 1892640,94
918,42
625,94
2015
26750017,68
19547429,32
3602717,24
3599871,12

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov dosiahol zisk vo výške 203049,96 eur (pred zdanením). Po zdanení tento zisk predstavuje výšku 202933,40eur.
Mesto Veľký Meder podnikateľskú činnosť nevykonáva.

8. Dôvod zostavenia výročnej správy a úvod do konsolidovanej výročnej správy
Povinnosť vyhotoviť výročnú správu je pre mesto stanovená zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien
a doplnkov. Výročná správa bola vyhotovená v súlade s §20 predmetného zákona.
Mesto ako materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za ním zriadené všetky rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie a dcérske účtovné jednotky tvoriace konsolidovaný celok na základe ich
individuálnych účtovných závierok. Konsolidovanú účtovnú závierku overuje audítor.
Konsolidovaná účtovná závierka má poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako jednej ekonomickej jednotke, teda
uplatniť princíp „fiktívnej ekonomickej jednotky“ prostredníctvom zistenia a následného vynechania vzájomných vzťahov
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medzi organizáciami konsolidovaného celku. Výsledky konsolidácie sú spracované formou predpísaných výkazov, tabuliek
a komentárov z posledných individuálnych závierok dcérskych spoločností.
V rámci štátneho účtovníctva a výkazníctva sa prvýkrát zostavovala konsolidovaná účtovná závierka za mesto Veľký
Meder za rok 2009.
Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky (KÚZ) verejnej správy, je upravené nasledovnou legislatívou:
-

-

Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 1, 2), ktorý určuje, kto zostavuje
konsolidovanú závierku a podľa ktorého zostavuje túto závierku i mesto Veľký Meder,
Opatrením Ministerstva financií SR zo 17.12.2008 č. MF/27526/2008‐31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek
Konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov
základným rámcom pre vyššie uvedené normy sú Medzinárodné účtovné štandardy (IPSAS).

Mesto Veľký Meder, ako súčasť verejnej správy zostavuje KÚZ v I. stupni.
V II. stupni zostavuje konsolidáciu ústrednej správy Ministerstvo financií SR. Na konečnej úrovni, po prvýkrát za rok 2010
sa zostavila konsolidácia na úrovni štátu, pričom do konsolidovanej účtovnej závierky boli postupne zapojené všetky
subjekty verejnej správy. Mesto zostavuje KÚZ do 6 mesiacov od skončenia účtovného obdobia ako materská účtovná
jednotka (konsolidujúca jednotka) a je zodpovedné za pripravenosť, koordináciu a súčinnosť svojich dcérskych účtovných
jednotiek.
V súlade s postupmi konsolidácie preto mesto ako koordinátor začalo voči dcérskym účtovným jednotkám úkony spojené s
prípravou na odsúhlasenie počiatočných stavov konsolidovaných údajov a na prípravu individuálnych účtovných závierok
dcérskych účtovných jednotiek už v priebehu roka, s cieľom dosiahnuť správnosť KÚZ. Písomne – listom č. FIN10888/2018 zo dňa 03.04.2018 bolo zaslané oznámenie dcérskym účtovným jednotkám (DÚJ) o tom, že sú súčasťou
konsolidovaného celku s povinnosťou poskytnúť materskej ÚJ zákonom stanovenú súčinnosť (§ 22 ods. 13 Zákona o
účtovníctve).
V obchodných organizáciách zodpovedajú za splnenie tejto povinnosti členovia orgánov spoločnosti. Výsledky
konsolidácie sú spracované formou predpísaných výkazov, tabuliek a komentárov z posledných individuálnych závierok
dcérskych spoločností, za technickej podpory informačného systému. Konsolidovanú účtovnú závierku overuje audítor v
termíne do 31.12. nasledujúceho roka. O konsolidovanej účtovnej závierke sa zostavuje Konsolidovaná výročná správa,
ktorá sa zverejňuje obvyklým spôsobom.

9. Konsolidovaný celok
Do konsolidovaného celku patria predovšetkým rozpočtové a príspevkové organizácie a spoločnosti založené mestom,
ktoré majú charakter dcérskych účtovných jednotiek.
Jedná sa o nasledovné účtovné jednotky:
9.1 Rozpočtové organizácie:
V roku 2017 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 2 základné školy, ako rozpočtové organizácie v členení:
➢ Základná škola Jána Amosa Komenského
➢ Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar Tantási Nyelvű
Alapiskola Nagymegyer.
Základná škola Jána Amosa Komenského (ZŠ JAK)
Sídlo:
Nám. B. Bartóka 497/20, Veľký Meder
IČO:
36 081 060
Riaditeľka:
Mgr. Mária Estergájošová
Predmet činnosti:
poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax
Tel.:
+421315552323
Mail:
riaditelka@zsvmeder.edu.sk
Web:
http://zsvmeder.edupage.sk
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 32
Poskytnutý transfer na originálne kompetencie: 73224,00 eur
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Základný prehľad aktív a pasív zo súvahy ZŠ JAK k 31.12.2017:
Aktíva
Spolu majetok
Neobežný majetok
Obežný majetok
Prechodné účty aktív

2017
Korekcia
410878,40
410878,40
0,00
0,00

Brutto
1136265,38
1090181,41
46083,97
0,00

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Záväzky
Prechodné účty pasívne

2017

Netto
725386,98
679303,01
46083,97
0,00
2016

725386,98
-235,17
725622,15
0,00

2016
Netto
68753,99
25117,94
43636,05
0,00

2015
Netto
73294,18
30847,94
42446,24
0,00

2015
68753,99
150,79
68603,20
0,00

73294,18
-346,55
73640,73
0,00

Výsledok hospodárenia ZŠ JAK za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov je strata vo výške 519,49 eur.
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Nagymegyer (ZŠ BB)
Sídlo:
Bratislavská 622/38, Veľký Meder
IČO:
36 081 035
Riaditeľka:
Mgr. Alžbeta Sebőová / PaedDr. Soóky Marián
Predmet činnosti:
poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax
Tel.:
+421315552243
Mail:
riaditel@zsbbvmeder.edu.sk
Web:
http://bartokbelaalapiskola.edupage.org
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 65
Poskytnutý transfer na originálne kompetencie: 67675,75 eur
Základný prehľad aktív a pasív zo súvahy ZŠ BB k 31.12.2017:
Aktíva
Spolu majetok
Neobežný majetok
Obežný majetok
Prechodné účty aktív

Brutto
2323387,94
2228731,07
94656,87
0,00

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Záväzky
Prechodné účty pasívne

2017
Korekcia
1355656,08
1355656,08
0,00
0,00

2017

Netto
967731,86
873074,99
94656,87
0,00
2016

967731,86
0,00
967731,86
0,00

2016
Netto
231011,24
143304,83
87706,41
0,00

2015
Netto
276307,33
164148,83
111401,24
757,26

2015
231011,24
0,00
231011,24
0,00

276307,33
0,00
275550,07
757,26

Výsledok hospodárenia ZŠ BB za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov je nulový.
9.2 Príspevková organizácia:
Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou mesta, zriadená mestom na účely plnenia úloh pri vytváraní
podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie kultúrnych tradícií mesta a na
zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov. Tvoria ho mestská knižnica vo Veľkom
Mederi a v mestskej časti Ižop, vlastivedný dom a kino Slovan.
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder (MsKS)
Sídlo:
IČO:
Riaditeľ:
Tel.:
Mail:

Komárňanská 18/203, Veľký Meder
00 059 030
Ladislav Gútay
+421315552360
msks@nextra.sk
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Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 10
Mestské kultúrne stredisko zostavilo vyrovnaný a dosiahlo prebytkový bežný rozpočet v sume 2534,28 eur. Príspevková
organizácia k 31.12.2017 neevidovala kapitálové príjmy a výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie. Organizácii
bol v roku 2017 zo strany zriaďovateľa poskytnutý transfer na bežné výdavky vo výške 165300 eur. Kapitálový transfer sa
v roku 2017 pre túto príspevkovú organizáciu neposkytol. MsKS podalo žiadosť o dotáciu na podporu kultúry
národnostných menšín a získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 7600 eur.
Základný prehľad aktív a pasív zo súvahy MsKS k 31.12.2017:
Aktíva

2017
Korekcia
419238,61
419238,61
0,00
0,00

Brutto
744754,83
736649,01
8105,82
0,00

Spolu majetok
Neobežný majetok
Obežný majetok
Prechodné účty aktív
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Záväzky
Prechodné účty pasívne

2017

2016
Netto
337517,32
332697,08
4820,24
0,00

Netto
325516,22
317410,40
8105,82
0,00
2016

325516,22
-15681,03
341197,25
0,00

2015
Netto
354634,55
347983,76
6650,79
0,00

2015
337517,32
-13006,26
350523,58
0,00

354634,55
-6357,46
360992,01
0,00

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov je strata (po zdanení) vo výške 2674,77 eur.
9.3 Obchodné spoločnosti
Mesto Veľký Meder je zakladateľom 4 obchodných spoločností:
➢ TERMÁL s.r.o.
➢ Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
➢ MŠK Veľký Meder, s.r.o.
➢ TSM Veľký Meder, s.r.o.

Názov
spoločnosti

Právna
forma

TERMÁL
MŠK
MPBH
TSM

s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.

Názov

Právna
spoločnosti forma
TERMÁL
MŠK
MPBH
TSM

s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách
3673500,00
5000,00
809162,00
513963,00

Podiel ÚJ
na
základnom
imaní (ZI)
spoločnosti
v%

Podiel
ÚJ na
hlasovacích
právach
v%

100
100
100
100

100
100
100
100

Výsledok hospodárenia
po zdanení
r. 2014
494474
1999
-53595
-7785

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2017
7448602
1783
1231845
419000

Výsledok hospodárenia
po zdanení
r. 2015
580858
5912
-3033
2014

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2016
6914478
1618
1236113
420227

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
20171

Výsledok hospodárenia
po zdanení
r. 2016
597000
18408
5619
-64853

3673500
5000
809162
513963

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2016
3673500
5000
809162
513963

Výsledok hospodárenia
po zdanení
r. 2017
567742
165
1070
-36697

Podiel mesta na hlasovacích právach je vo všetkých nižšie uvedených spoločnostiach rovnaký ako podiel mesta na
základnom imaní v týchto spoločnostiach.
Mesto vlastní akcie v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktoré predstavujú 0,98 % podiel na základnom imaní
spoločnosti. Účtovná hodnota týchto akcií k 31.12.2017 predstavovala sumu 1719042,86 eur.

1

Brutto suma bez opravných položiek
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9.3.1 Základná charakteristika a hospodárenie obchodných spoločností
TERMÁL s.r.o.
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Predmet činnosti:

Promenádna ul. 3221/20, Veľký Meder
34 099 336
spoločnosť s ručením obmedzením
prevádzkovanie termálneho kúpaliska, poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu
a pod.
Deň zápisu:
14.04.1994
Základné imanie:
3.673.500 eur
Spoločníci:
Mesto Veľký Meder
Výška vkladu spoločníka:
Mesto Veľký Meder, vklad 3.673.500 eur
Konatelia:
Mgr. Kórósi Zalán a Viliam Görföl
Členovia dozornej rady:
Ing. Ildikó Dobis, Mgr. Ildikó Laposová, MUDr. Alžbeta Vrezgová, Pavel Tarcsi, MVDr.
Dezider Bartalos
Tel.:
+421315552104
Mail:
info@thermalcorvinus.sk
Web:
www.thermalcorvinus.sk
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 77
Základný prehľad aktív a pasív zo súvahy TERMÁL s.r.o. k 31.12.2017:
Aktíva
Spolu majetok
Neobežný majetok
Obežný majetok
Prechodné účty aktív
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Záväzky
Prechodné účty pasívne

Brutto
17907474
17682238
208841
16395

2017
Korekcia
6249154
6248727
427
0

2017

Netto
11658320
11433511
208414
16395

2016
Netto
10466032
10277689
166686
21657

2016
11658320
7448602
4172373
37345

2015
Netto
10804543
10596637
196395
11511

2015
10466032
6914478
3511903
39651

10804543
6375478
4380990
48075

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov dosiahol zisk vo výške 722596 eur (pred zdanením). Po zdanení tento zisk predstavuje výšku 567742 eur.
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
Sídlo:
Sídl. M. Corvina 1232/20, Veľký Meder
IČO:
34 112 502
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzením
Predmet činnosti:
výroba tepla a ostatné služby bytového hospodárstva
Deň zápisu:
14.12.1994
Základné imanie:
809.162 eur
Spoločníci:
Mesto Veľký Meder
Výška vkladu spoločníka:
Mesto Veľký Meder, vklad 809.162 eur
Konatelia:
Ing. Dobis Ildikó, Ivan Bobkovič
Členovia dozornej rady:
Ing. Gejza Kórósi, Mgr. Gabriela Fabulyová, MVDr. Dezider Bartalos
Tel.:
+421315552223
Mail:
mpbhmc@nextra.sk
Web:
www.mpbhvm.sk
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 11
Základný prehľad aktív a pasív zo súvahy Mestského podniku bytového hospodárstva, s.r.o. k 31.12.2017:
Aktíva
Spolu majetok
Neobežný majetok
Obežný majetok
Prechodné účty aktív

Brutto
5691757
5405549
270061
16147

2017
Korekcia
618299
618299
0
0

Netto
5073458
4787250
270061
16147

2016
Netto
5036207
4949881
221573
-135247

2015
Netto
1445608
1122544
320758
2306
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Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Záväzky
Prechodné účty pasívne

2017

2016
5073458
1231845
3833715
7898

2015
1445608
1230493
94299
120816

1578512
1233527
297206
47779

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov dosiahol zisk vo výške 3950 eur (pred zdanením). Po zdanení tento zisk predstavuje výšku 1070 eur.
MŠK Veľký Meder, s.r.o.
Sídlo:
Štadiónová 2130, Veľký Meder
IČO:
44 876 009
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzením
Predmet činnosti:
prevádzkovanie športových zariadení a pod.
Deň zápisu:
23.07.2009
Základné imanie:
5.000 eur
Spoločníci:
Mesto Veľký Meder
Výška vkladu spoločníka:
Mesto Veľký Meder, vklad 5.000 eur
Konatelia:
Daniel Csepi a Ivan Bobkovič
Členovia dozornej rady:
PaedDr. Marián Soóky, Attila Erős, MSc., Attila Szombathy
Tel.:
+421905713778
Mail:
ivan.bobkovic@velkymeder.sk
Web:
www.mskvelkymeder.sk
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 3
Základný prehľad aktív a pasív zo súvahy MŠK Veľký Meder, s.r.o. k 31.12.2017:
2017
Netto

Aktíva
Spolu majetok
Neobežný majetok
Obežný majetok
Prechodné účty aktív

2016
Netto
66089
56661
9428
0

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Záväzky
Prechodné účty pasívne

2017

2015
Netto
84030
72418
11612
0

2016
66089
1783
64306
0

119279
87289
31990
0
2015

84030
1618
82412
0

119279
-16789
136068
0

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov dosiahol zisk vo výške 1125 eur (pred zdanením). Po zdanení tento zisk predstavuje výšku 165 eur.
TSM Veľký Meder, s.r.o.
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Predmet činnosti:
Deň zápisu:
Základné imanie:
Spoločníci:
Výška vkladu spoločníka:
Konatelia:
Členovia dozornej rady:
Tel.:
Mail:
Web:

Nezábudková 1671/1, Veľký Meder
46 456 201
spoločnosť s ručením obmedzením
prevádzkovanie technických služieb pre mesto a pod.
10.12.2011
513.963 eur
Mesto Veľký Meder
Mesto Veľký Meder, vklad 513.963 eur
Norbert Magyarics a Ivan Polgár
Mgr. Albin Varga, MVDr. Dezider Bartalos, Jozef Sziszák
+421315553058
norma74@panelnet.sk , ivan.polgar@velkymeder.sk
www.velkymeder.sk

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 36
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Základný prehľad aktív a pasív zo súvahy TSM Veľký Meder, s.r.o. k 31.12.2017:
Aktíva
Spolu majetok
Neobežný majetok
Obežný majetok
Prechodné účty aktív
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Záväzky
Prechodné účty pasívne

Brutto
1260677
1169979
89438
1260

2017
Korekcia
412692
412692
0
0

2017

Netto
847985
757287
89438
1260
2016

847985
413012
434973
0

2016
Netto
869368
751868
117500
0

2015
Netto
681899
582861
98256
782

2015
869368
422751
446617
0

681899
487604
194295
0

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov dosiahol stratu vo výške 33817 eur (pred zdanením). Po zdanení táto strata predstavuje výšku 36697 eur.

10.

Použité metódy konsolidácie a postup pri konsolidácii

Mesto Veľký Meder u účtovných jednotiek, u ktorých má rozhodujúci vplyv (rozpočtové, príspevkové organizácie a
obchodné spoločnosti), použilo metódu úplnej konsolidácie. Všetky rozpočtové a príspevkové organizácie sú považované
za dcérske účtovné jednotky (ÚJ) a neurčuje sa u nich podiel na hlasovacích právach ani podiel na základnom imaní a
vlastnom imaní.
V rámci úplnej konsolidácie mesto Veľký Meder urobilo nasledujúce kroky:
-

prispôsobenie účtovných výkazov ÚJ vstupujúcich do konsolidácie (obchodné organizácie)
vytvorenie súčtovej súvahy a súčtového výkazu ziskov a strát – agregácia údajov
eliminácia vzájomných transakcií (pohľadávok, záväzkov, nákladov, výnosov, kapitálu, medzivýsledku)

Po identifikovaní vzájomných transakcií medzi ÚJ konsolidovaného celku sa tieto transakcie eliminujú, teda vylúčia z
agregovaných údajov.
Podkladom k spracovaniu konsolidovaných údajov bol vyplnený konsolidačný balík konsolidovaných jednotiek mesta
(povinnosť vyplňovania konsolidačného balíka vyplýva z legislatívy až od roku 2010, na základe ktorého bude
Ministerstvo financií (MF) zostavovať účtovnú závierku za štát, údaje sa vyplňujú s presnosťou na 2 desatinné miesta,
obsah konsolidačného balíka stanovilo MF). Mesto je súčasťou vyššieho konsolidovaného celku ‐ štátu a zostavuje pre MF
konsolidačný balík za mesto, v ktorom sú sledované všetky vzťahy za oblasť verejnej správy – t.j. aj medzi obcami,
mestami a ich rozpočtovými a príspevkovými organizáciami.
Prvá konsolidácia sa uskutočňuje s údajmi v momente obstarania dlhodobého finančného majetku v dcérskej účtovnej
jednotke, v prípade kúpy podielov sa hodnota majetku a záväzkov dcérskej účtovnej jednotky oceňuje reálnou hodnotou.
Konsolidácia účtovnej závierky sa skladala zo 4 krokov:
-

11.

Konsolidácia kapitálu
Konsolidácia pohľadávok a záväzkov
Konsolidácia medzivýsledku
Konsolidácia nákladov a výnosov

Finančné ukazovatele

Konsolidovaná účtovná závierka sa skladá z nasledovných výkazov:
-

Konsolidovaná súvaha
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
Poznámky

11.1 Konsolidovaná súvaha
V nasledujúcich tabuľkách je uvedený vývoj konsolidovaných aktív a pasív mesta Veľký Meder v rokoch 2015 - 2017.
Strana 18 z 23

Aktíva
Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé
Prechodné účty aktív

2017
Netto
37894937,62
35622767,02
100701,75
33803022,41
1719042,86
1937369,85
42314,61
39276,46
272991,00
27727,51
245263,49
1582787,78
0,00
334800,75

2016
Netto
35719767,47
33712406,09
29662,75
31963700,48
1719042,86
1973532,69
32965,65
6083,58
336995,25
0,00
336995,25
1597488,21
0,00
33828,69

2015
Netto
32253971,69
30097927,56
184081,00
28194803,70
1719042,86
2141636,01
49069,70
242614,58
362774,16
0,00
362774,16
1487177,57
0,00
14408,12

Konsolidovaný majetok mesta Veľký Meder je tvorený z:
- neobežného majetku – tvorí ho nehmotný majetok (softvér a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku), podstatnú
časť tvorí dlhodobý hmotný majetok (pozemky a stavby), ktorý sa podieľa 89,20 % na celkovom majetku mesta a 4,54
% časť z celkového majetku tvorí finančný majetok (realizovateľné CP mesta v Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s.),
- obežného majetku – tvoria ho zásoby (materiál), zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, dlhodobé a krátkodobé
pohľadávky, ktoré sa podieľajú 14,09 % na obežnom majetku,
- finančného majetku – najväčšiu časť tvoria zostatky na bankových účtoch v sume 1516850,05 eur, finančné prostriedky
v pokladni v sume 64698,66 eur a ceniny v sume 1205,40 eur.
Hodnota na finančných účtoch klesala v roku 2017 na úroveň 0,92 % oproti roku 2016, čo bolo spôsobené najmä rastom
hodnoty finančných prostriedkov na bankových účtoch.
Názov
Dlhodobý nehmotný majetok
Softvér
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie DNHM
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Spolu
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hn.vecí
Dopravné prostriedky
Drobný DHM
Obstaranie DHM
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Spolu
Dlhodobý finančný majetok
Realizovateľné CP
Spolu
Neobežný majetok spolu

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Kapitálové fondy
Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé záväzky

Stav k 31.12.2017
/netto/

Stav k 31.12.2016
/netto/

Stav k 31.12.2015
/netto/

31927,75
54890,00
13884,00
0,00
100701,75

27862,75
0,00
1800,00
0,00
29662,75

2250,00
0,00
1248,00
180583,00
184081,00

7388730,93
6506,01
20959392,82
2650865,11
186268,30
26284,33
2509974,91
75000,00
33803022,41

7388880,33
6506,01
20203017,40
2482013,79
253132,78
33674,25
1574847,17
21628,75
31963700,48

7385011,52
6506,01
18070655,29
1537146,30
306646,80
37438,45
841204,33
10195,00
28194803,70

1719042,86
1719042,86
35622767,02

1719042,86
1719042,86
33712406,09

1719042,86
1719042,86
30097927,56

2017
37894937,62
21921524,16
0,00
21921524,16
21045102,35
876421,81
12153688,38
182681,51
42444,45
2049862,03

2016
35719767,47
20850552,91
0,00
20850552,91
19929764,09
920788,82
11117031,66
41399,23
59998,80
1963008,14

2015
32253971,69
19995597,86
991592,23
19004005,63
18413541,15
590464,48
8488854,47
75419,95
110686,54
2042966,10
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Pasíva
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Prechodné účty pasívne

2017
1290368,22
8588332,17
3819725,08

2016
1085701,00
7966924,49
3752182,90

2015
1138547,82
5121234,06
3769519,36

Vlastné imanie a záväzky:
- vlastné imanie – sem patria: nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie,
- záväzky – do tejto časti patria rezervy, zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, najväčšiu časť tvoria dlhodobé
a krátkodobé záväzky a bankové úvery, ktoré sa podieľajú 27,48 a 70,66 % na celkových záväzkoch.
Mesto k 31.12.2017 neeviduje záväzky po lehote splatnosti.
11.2 Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
Okrem konsolidácie majetku a záväzkov mesto v roku 2017 konsolidovalo tiež výkaz ziskov a strát. Prehľad
o konsolidovaných nákladoch a výnosoch uvádzame v nasledujúcich tabuľkách. Tabuľka zobrazuje druhové členenie
nákladov a výnosov za roky 2016 a 2017 po eliminácii vzájomných nákladov a výnosov v rámci konsolidovaného celku.
Štruktúra nákladov
Celkové náklady
(vrátane dane z
príjmov) - N
Celkové
náklady (bez
dane z príjmov)
Spotrebované
1
nákupy
2 Služby
3 Osobné náklady
mzdové náklady
4 Dane a poplatky
5 Ostatné náklady
6 Odpisy
Tvorba rezerv a
7 opravných
položiek
Náklady z
8 finančnej
činnosti
predané CP
úroky
Náklady z
9 mimoriadnej
činnosti
Náklady na
10 transfery a
odvodu príjmov
11 Daň z príjmov

Hlavná
činnosť

2016
Podnikateľská
činnosť

Hodnota
spolu

%zN

Hlavná
činnosť

2017
Podnikateľská
činnosť

Hodnota
spolu

%zN

5738547,38

5504273,19 11242820,57 100,00% 6 278 181,98

5 822 998,39 12 101 180,37 100,00

5738320,11

5312351,18 11050671,29

98,29% 6 278 065,42

5 661 424,40 11 939 489,82

98,66

481345,48

1 411 039,69

1892385,17

16,83%

411 806,90

1 162 687,68

1 574 494,58

13,01

641701,63
3438771,07
2473997,45
3372,08
65576,81
647393,50

942 616,02
1 792 352,53
1 262 179,39
43 990,47
134 892,31
741 227,34

1584317,65
5231123,60
3736176,84
47362,55
200469,12
1388620,84

14,09%
683 631,61
46,53% 3 772 385,27
33,23% 2 718 944,27
0,42%
2 309,80
1,78%
97 359,47
12,35%
884 315,03

962 939,88
2 036 473,93
1 335 332,97
39 617,30
286 278,07
884 338,77

1 646 571,49
5 808 859,20
4 054 277,24
41 927,10
383 637,54
1 768 653,80

13,61
48,00
33,50
0,35
3,17
14,62

269649,83

0,00

269649,83

2,40%

237 869,08

256,20

238 125,28

1,97

68463,01

241 414,55

309877,56

2,76%

62 243,44

284 162,29

346 405,73

2,86

0,00
51140,41

0,00
216 627,41

0,00
267767,82

0,00%
2,38%

0,00
46 426,72

0,00
255 775,34

0,00
302 202,06

0,00
2,50

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

122046,70

4 818,27

126864,97

1,13%

126 144,82

4 670,28

130 815,10

1,08

227,27

191 922,01

192149,28

1,71%

116,56

161 573,99

161 690,55

1,34

Celkové náklady v roku 2017 boli čerpané vo výške
11939489,82 Eur, kým v predchádzajúcom roku čerpanie
nákladov bolo vo výške 11050671,29 Eur. Významnú
zložku nákladov tvoria osobné náklady, spotrebované
nákupy a služby.
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V roku 2017 mesto z hlavnej činnosti dosiahlo výnosy vo
výške 6698553,51 Eur, z podnikateľskej činnosti svojich
dcérskych spoločností výnosy vo výške 6040923,39 Eur.
Celkové výnosy boli dosiahnuté vo výške 12739476,90 Eur.
V predchádzajúcom roku tieto výnosy boli vo výške
12163609,39 Eur. Rozdiel predstavuje 575867,51
Eur
v prospech roku 2017.

Štruktúra výnosov

1

2
3

4
5

6
7
8
9

Celkové výnosy
Tržby za vlastné
výkony a tovar
Zmena stavu
vnútroorganizačn
ých zásob
Aktivácia
Daňové výnosy a
výnosy z
poplatkov
Ostatné výnosy
Zúčtovanie
rezerv a
opravných
položiek
Finančné výnosy
Mimoriadne
výnosy
Výnosy z
transferov

2016
Hlavná
Podnikateľská Hodnota
%zV
činnosť
činnosť
spolu
6364532,01
5799077,38 12163609,39 100,00%
190774,44

5 532 627,14

5723401,58 47,05%

0,00

-5 952,43

-5952,43

0,00

83 292,00

83292,00

3748630,88

0,00

431012,78

186 016,91

617029,69

183348,17

0,00

137,04

2017
Hlavná
Podnikateľská Hodnota
činnosť
činnosť
spolu
6698553,51
6040923,39 12739476,90

%zV
100,00

198798,10

5654550,89

5853348,99

45,95

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,68%

0,00

61193,00

61193,00

0,48

3748630,88 30,82%

3930128,35

0,00

3930128,35

30,85

5,07%

385211,68

321059,29

706270,97

5,24

183348,17

1,51%

190406,07

0,00

190406,07

1,49

3 093,76

3230,80

0,03%

66,93

4120,21

4187,14

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

1810628,70

0,00

1810628,70 14,89%

1993942,38

0,00

1993942,38

15,65

V nasledujúcom diagrame vidno zloženie výnosov podľa hlavnej a podnikateľskej činnosti. Výnosy z hlavnej činnosti
tvorili 52,58 % z celkových výnosov, zvyšok predstavovali výnosy z podnikateľskej činnosti. Najväčší podiel na celkových
výnosoch v rámci hlavnej činnosti tvorili v roku 2017 daňové výnosy a výnosy z poplatkov, a to až 58,67 % celkových
výnosov z hlavnej činnosti. Najväčší podiel na celkových výnosoch tvorili v roku 2017 tržby za vlastné výkony a tovar, a to
až 45,95 % celkových výnosov, ktoré sú najmä v obchodných spoločnostiach.
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Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku je zisk vo výške 1038112,36 Eur pred zdanením, po odpočítaní splatnej
dane z príjmov vo výške 161690,55 Eur hospodársky výsledok po zdanení je zisk vo výške 876421,81 Eur (hlavná
činnosť + podnikateľská činnosť). Za rok 2016 vykazuje mesto Veľký Meder v konsolidácii zisk vo výške 920788,82 eur,
výsledok hospodárenia v roku 2017 je nižší o 44367,01 eur.
Ukazovateľ
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Hlavná
Podnikateľská Spolu za
Spolu za
Spolu za
Spolu za Spolu za
činnosť
činnosť
rok 2017
rok 2016
rok 2015 rok 2014 rok 2013
658357,17
379755,19 1038112,36 1112938,10 761 391,87 395129,02 214106,06
116,56
161573,99 161690,55 192149,28 170 927,39 145429,01 137707,24
658240,61
218181,20 876421,81 920788,82 590 464,48 249700,01 76398,82

Pre mesto Veľký Meder je dôležité konečné rozdelenie výsledku hospodárenia vychádzajúce predovšetkým z finančného
rozpočtu ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
11.3 Poznámky
Poznámky podrobnejším spôsobom vysvetľujú údaje o konsolidovanej účtovnej závierke. Skladajú sa z troch častí:
I. časť obsahuje všeobecné údaje o konsolidujúcej ÚJ a konsolidovaných ÚJ, deň ku ktorému bola zostavená KÚZ každej
konsolidujúcej ÚJ, uvedenie podielov konsolidujúcich ÚJ, dosiahnutý kladný alebo záporný výsledok hospodárenia z
dôvodu predaja majetku medzi ÚJ konsolidovaného celku mesta, metódy oceňovanie pri ocenení jednotlivých položiek
KÚZ.
II. časť obsahuje informácie o metódach a postupoch konsolidácie – postup zahrňovania účtovných jednotiek do
konsolidovaného celku, deň, ku ktorému sa vykonáva prvá konsolidácia kapitálu pri metóde podielovej konsolidácie a pri
metóde vlastného imania, informáciu o goodwille /zápornom goodwille/ , resp. odôvodnenie neuskutočnenia konsolidácie
medzivýsledku a ďalšie informácie.
III. časť obsahuje informácie o údajoch aktív a pasív – informáciu o konsolidovanom celku, prehľad o pohybe vlastného
imania, dlhodobého majetku a rezerv, o dlhodobom finančnom majetku, zásobách, vzájomných pohľadávkach voči
účtovným jednotkám v konsolidovanom celku, o transferoch, pohľadávkach, časovom rozlíšení, nákladoch a výnosoch,
predaji zásob medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku a ďalšie komentáre a tabuľkové prehľady.

12.

Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta pre dcérske spoločnosti za rok 2017

Názov organizácie
MŠK Veľký Meder, s.r.o., Štadiónová 2130, Veľký
Meder
Spolu

13.

Účel určenie dotácie
bežná dotácia na prevádzku a údržbu športového areálu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
34870,00
34870,00

Záver

Mesto Veľký Meder predpokladá plynulé pokračovanie v nasledujúcom roku. Otázka strategickej orientácie sa stáva
kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti a úspechu. Ak si chce mesto Veľký Meder, región, podnikateľské subjekty,
organizácie a orgány miestnej samosprávy a obyvatelia zaistiť dlhodobú konkurenčnú schopnosť, musí vytvoriť vhodné
podmienky na uskutočňovanie inovácií.
Mesto má spracovaný zásobník možných investičných zámerov, ktoré sú pripravené na realizáciu v prípade pozitívneho
vývoja finančných zdrojov rozpočtu mesta. Prioritou mesta bude realizácia projektových zámerov prostredníctvom získania
nenávratného finančného príspevku v rámci spoločných programov EÚ a SR pre roky 2014-2020.
Mesto Veľký Meder ako konsolidujúca účtovná jednotka a ním konsolidované ÚJ tvoria celok, ktorým mesto zabezpečuje
výkon samosprávnych činností ale aj činností v rámci prenesených kompetencií štátu na mesto v zmysle platných právnych
predpisov. Sledovanie hospodárenia mesta ako konsolidovaného celku je stále vo dvoch líniách: rozpočtovej a účtovnej.
Pre sledovanie toku peňazí a rozpočtu mesta je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za mesto, jeho rozpočtové
organizácie ako súčasť rozpočtu mesta a príspevková organizácia sa premieta cez rozpočet mesta svojím príspevkom.
Obchodná organizácia do rozpočtu mesta vstupuje cez fakturáciu svojich výkonov.
Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania plnenia rozpočtu. Jej
základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa
zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné
jednotky boli do nej zahrňované akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi aj keď majú právnu subjektivitu. Umožňuje
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komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy a plánovania
všetkých súčastí mesta ako jedného celku.

14.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto Veľký Meder nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vo Veľkom Mederi dňa 01.08.2018

Vypracovala: Ing. Kornélia Laposová
vedúca finančného oddelenia

Štatutárny orgán: JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

Prílohy:
- Konsolidovaná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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