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1.

Úvod

Mesto Veľký Meder s 8 761 obyvateľmi sa nachádza na medzinárodnej autodopravnej trase 10
km od hraničného prechodu v Medveďove. Mesto od 70 -tych rokov 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.
2.

Výročná správa

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.
Obec hospodári s jej zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov, rozpočet sa
vypracováva a schvaľuje v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel a doplnkov.
Výročná správa je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. Výročná správa obsahuje všetky
prepísané náležitosti a to údaje o meste, o orgánoch mesta, o spoločnostiach a organizáciách mesta,
údaje o záväzkoch a pohľadávkach, majetku mesta, údaje o hospodárení rozpočtových a
príspevkových organizácií, údaje o hospodárení obchodných spoločností ako aj účtovné výkazy mesta.
3.

Základné údaje

Názov:

Sídlo:

Mesto Veľký Meder
právnická osoba zriadená Zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
93201 Veľký Meder, Komárňanská 9/207

IČO:

00305332

DIČ:

2021002082

Hlavná činnosť:

územná samospráva:

Právna forma:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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
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Počet obyvateľov mesta k 31.12.2012:

8761

Budova primátorského úradu

4.

Symboly mesta

Erb mesta:
Mesto pri výkone samosprávy používa
zastupiteľstvom a zapísaný
republiky. Erb mesta Veľký Meder je:
lipa s koreňmi, s kmeňom prekrytým
Pomer výšky a šírky erbu je 8:7. Záväzné
tu.

erb mesta schválený mestským
v Heraldickom registri Slovenskej
v červeno-zlato štiepenom štíte heraldická
rybou vyzou – všetko striedavých tinktúr.
vyobrazenie erbu mesta Veľký Meder viď

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 (príloha č. 2 tohto Štatútu ).
Pečať mesta:
Pečať mesta Veľký Meder tvorí erb mesta
CIVITATIS VEĽKÝ MEDER". Pečať
príležitostiach, ako udelenie čestného
listín a dokumentov a pod.

obkolesený kruhopisom: "SIGILLUM
mesta sa používa pri slávnostných
občianstva, na pečatenie významných
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5.

Orgány mesta

Mestské zastupiteľstvo:

Zastupiteľský zbor zložený z 13 poslancov, ktorý rozhoduje
o základných otázkach života v meste v zmysle § 11 zákona č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
1. Bobkovič Ivan
2. Csepi Daniel
3. Ing. Csémi Štefan
4. Ing. Dobis Ildikó
5. Dobis Ladislav

Zoznam členov mestského
zastupiteľstva:

6. Ing. Dóková Veronika
7. Görföl Viliam
8. Mgr. Kórósi Zalán
9. Mgr. Laposová Ildikó
10. MVDr. Orsovics Peter
11. PaedDr. Soóky Marián
12. MUDr. Vrezgová Alžbeta
13. MVDr. Bartalos Dezider

Primátor mesta:

Ing. Alexander Néveri. Je najvyšším výkonným orgánom mesta
a štatutárnym orgánom mesta

Zástupca primátora:

Mgr. Laposová Ildikó
1. Komisia finančná, správy mestského majetku
a bytov
2. Komisia výstavby, životného prostredia a pre
dozor nad projektmi

Komisie mestského zastupiteľstva
sú poradným, iniciatívnym
a kontrolným orgánom mestského
zastupiteľstva, ktoré zriaďuje
mestské zastupiteľstvo. Mesto má
zriadených 8 komisií:

3. Komisia kultúry, školstva a pre dozor nad
masovými organizáciami
4. Komisia zdravotná a sociálna
5. Komisia športu a mládeže
6. Komisia na ochranu verejného záujmu a na
prejednávanie priestupkov
7. Komisia cestovného ruchu
8. Komisia pre mestskú časť Ižop

Hlavný kontrolór

Ing. Katarína Bugárová

Prednosta MsÚ:

Ing. Koloman Pongrácz

Mestský úrad:

Výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta,
ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne veci.

Právne normy:

− Mesto sa riadi pri svojej činnosti viacerými
právnymi normami. Najvýznamnejšie z nich sú:
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− Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov
− Zákon č. 138/91 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.
6.

Spoločnosti a organizácie mesta

Mesto Veľký Meder pre 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. Mesto je akcionárom v nasledovných dvoch spoločnostiach.
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 1.719.042,86 Eur, čo je predstavuje 0,98% -ný
podiel na základnom imaní spoločnosti
Prima banka a.s. – mesto je akcionárom tejto banky, majetkový podiel v tejto banke 39.244,65 Eur.
Mesto je zakladateľom dvoch rozpočtových organizácií, jednej príspevkovej organizácie a štyroch
spoločností s ručením obmedzeným.
Rozpočtové organizácie:

Základná škola Jána Amosa Komenského
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Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským

Príspevková organizácia:

Mestské kultúrne stredisko

Spoločnosti s ručením obmedzeným:
TERMÁL s.r.o.
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
MŠK Veľký Meder, s.r.o.
TSM Veľký Meder, s.r.o.
7.

Poslanie, vízia

Základným dokumentom strategického plánovania Mesta Veľký Meder je Program sociálneho
a hospodárskeho rozvoja Mesta Veľký Meder, ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcnosti
rozvoja mesta v ekonomickej a sociálnej oblasti vrátane kultúrnych aktivít a využitia kultúrnohistorického potenciálu, územného rozvoja a rozvojovej stratégie mesta ako strednodobý strategický
dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy. Definovaním konkrétnych aktivít a vízií a ich
8

rozpísaním do realizačných a horizontálnych cieľov mesto postupne zapracuje jednotlivé investičné
zámery do svojho plánu.
Víziou Mesta Veľký Meder 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.“
8.

Významné udalosti

Bola založená nová spoločnosť s ručením obmedzeným a to TSM Veľký Meder, s.r.o. s dátumom
začatia činnosti od 1.1.2012. Spoločnosť vznikla transformáciou oddelenia technických služieb pri
mestskom úrade na spoločnosť s ručením obmedzeným. Konateľom spoločnosti sa stal Ing. Karol
Varga.
Mesto sa stalo členom oblastnej organizácie CR, ktorej ciele sú v súlade s platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Mestské zastupiteľstvo vymenovalo do funkcie náčelníka obecnej polície pána Mgr. Zoltána Herdicsa
s účinnosťou od 15. júla 2012.
Za členov dozornej rady MPBH s.r.o. boli vymenovaní: Mgr. Laposová Ildikó, Ivan Bobkovič, Ing.
Gejza Kórósi.
Mestské zastupiteľstvo udelilo Cenu mesta Veľký Meder PRO URBE v roku 2012 Miešanému
speváckemu zboru Lajosa Bárdosa pri MSKS Veľký Meder.
9.

Informácia o vývoji účtovnej jednotky

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorým sa riadi financovanie
úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia
obce. 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, CO a PO
obce, podpora kultúry, športu, opatrovateľskej služby, ma prevádzku MŠ, ŠJ a ŠKD,
výstavba a rozvoj obce , ochrana majetku obce )
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Medzi významné investičné akcie patria:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy bývalej VÚB na podnikateľský inkubátor

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena okien na poliklinike
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Rekonštrukcia chodníka na Poľovníckej ulici

Rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení na budove primátorského úradu bola veľmi akútna
Ďalšie investície:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Výmena okien na budove bývalej Ister
Rekonštrukcia cesty v Ižope
Vybudovanie nových detských ihrísk
Rekonštrukcia budovy materskej školy na ulici Železničná
Realizácia stavby výťahu na poliklinike

10.

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2012
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2012 predstavuje rozdiel výnosov a nákladov

Výnosy spolu

4 024 926,11 EUR

Náklady spolu

4 455 210,64 EUR

Účtovný výsledok hospodárenia /zisk/

-430 284,53 EUR
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Nižšie uvedená tabuľka obsahuje sumarizované údaje z výkazu ziskov a strát
Číslo
účtu

Náklady

Hlavná činnosť k 31.12.2012

50

Spotrebované nákupy

346 775,03

51

Služby

1 063 968,55

52

Osobné náklady celkom

1 453 913,60

521

Z toho: Mzdové náklady

1 023 111,59

524

Z toho: Zákonné sociálne poistenie

53

Dane a poplatky

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

119 460,35

55

Odpisy, rezervy a opravné položky z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zaúčtovanie časového rozlíšenia

945 460,33

56

Finančné náklady

57

Mimoriadne náklady

412 802,01
5 503,26

94 757,21
0

Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet
58

Číslo
účtu

Výnosy, daň z príjmov a výsledok
hospodárenia

443 372,31
4 455 210,64

Hlavná činnosť k 31.12.2012

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

117 701,09

63

Daňové a colné výnosy z poplatkov

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

494 260,28

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia

235 129,47

66

Finančné výnosy

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, vyšších územných celkoch a v
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo
vyšším územným celkom

2 852 400,29

3 471,72

Účtová trieda 6 celkom

321 963,26

4 024 926,11

Výsledok hospodárenia pred zdanením

-430 284,53

Splatná daň z príjmov

119,61

Výsledok hospodárenia po zdanení

-430 404,14

Dosiahnutý účtovný výsledok hospodárenia mesta je strata vo výške 430 284,53 Eur.
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Významnú zložku nákladov tvoria osobné náklady, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, náklady
na služby, náklady na materiál, odpisy, ďalej náklady na transfery, úroky z úverov.
Kým mzdové náklady v roku 2011 predstavovali sumu 1 157 594 Eur, tak v roku 2012 činili len
1 023 111 Eur, čo je o 134 483 Eur menej. Tento pokles je z dôvodu osamostatnenia TSM na
samostatnú organizáciu. Príčinou poklesu spotrebovaných nákupov je taktiež v osamostatnení TSM.
Keď porovnáme celkové náklady za rok 2012 vo výške 4 455 210 Eur s rokom 2011 kedy náklady
boli účtované vo výške 4 475 154 Eur vidíme pokles cca o 20 tis. Eur.
Vo výnosoch najvýznamnejšiu položku tvoria daňové výnosy samosprávy a ostatné výnosy z
prevádzkovej činnosti samosprávy. Daňové výnosy v roku 2012 sme evidovali vo výške 2 852 400
Eur, kým v roku 2011 to bolo len 2 818 402 Eur, prírastok v daňových príjmoch v roku 2012 bol o cca
40 tis. Eur. Celkové výnosy sme zvýšili v roku 2012 oproti roku 2011 o 101 542 Eur.
Kompletný výkaz ziskov a strát , súvaha a poznámky k účtovnej závierke ako súčasť účtovnej závierky
sú prílohou výročnej správy za rok 2012.
11.

Štruktúra pracovnej sily

V roku 2012 pracovalo ma Mestskom úrade 142 zamestnancov. Z celkového počtu
zamestnancov bolo 120 žien čo predstavuje 84,5 % , mužov bolo 22 čo predstavuje 15,5 %.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Mesta Veľký Meder k 31.12.2012:
Počet zamestnancov s druhým stupňom vysokoškolského vzdelania
24
Počet zamestnancov s prvým stupňom vysokoškolského vzdelania
4
Počet zamestnancov s maturitným vzdelaním
76
Počet zamestnancov bez maturitného vzdelania
38
Počet zamestnancov spolu
142
Veková štruktúra zamestnancov Mesta Veľký Meder k 31.12.2012:
Vek zamestnancov: Počet zamestnancov:
Vyjadrenie v percentách:
do 30 rokov
11
7,7 %
do 50 rokov
76
53,5 %
nad 50 rokov
55
38,8 %
Spolu:
142
100 %
Kategória
MsÚ: Vedúci oddelení a administratívni pracovníci
MsÚ: Ostatní pracovníci upratovačky, údržbári, polícia
MsÚ: Opatrovateľky
Učiteľky: MŠ,ZUŠ,CVČ
Ostatní pracovníci KD,M.noviny, Poliklinika,ŠJ, Zdr.cent.Ižop
Priemer celkom za mesto:

12.

Priemerná mesačná mzda v
roku 2012
805 €
478 €
198 €
668 €
377 €
585 €

Záväzky a pohľadávky

Pohľadávky

315 ostatné pohľadávky
318 pohľadávky z nedaňových príjmov
319 pohľadávky z daňových príjmov
13

403,66
107 304,90
18 994,11

378 iné pohľadávky

2 166,24

372 transfery a ost. zúčtovanie

Záväzky

750,00

321 záväzky dodávatelia

90 893,67

324 prijaté preddavky

12 604,84

325 ostatné záväzky

63 391,59

326 nevyfakturované dodávky

674,92

374 záväzky z nájmu

453,06

379 iné záväzky

103 120,88

367 záväzky z upísaných vkladov
331 zamestnanci

68 903,53

333 záväzky voči zamestnancom
336 zúčtovanie s orgánmi sociálneho
a zdravotného poistenia
341 daň z príjmov

1 514,79
60 342,64
0,00

342 ostatné priame dane

14 168,79

372 transfery mimo verejnej správy
13.

4 000,00

5 247,00

Majetok mesta

P.č.

Majetok mesta

1.

Dlhodobý nehmotný majetok

2.

Budovy a stavby

3.

Samostatné hnuteľné veci

4.

Dopravné prostriedky

5.

Poč. stav k 1.1.2012

Kon. stav k 31.12.2012

94 005

94 005,85

13 013 937

15 045 784,54

1 105 829

788 770,01

218 623

43 942,05

Drobný dlhodobý hmotný majetok

41 262

31 411,83

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

10 625

10 625,37

7.

Pozemky

7 034 042

6 980 635,13

8.

Umelecké diela a zbierky

6 506

6 506,01

9.

Obstaranie dlhodobého majetku

919 072

323 119,70

5 428 216

5 284 088,46

27 872 117

28 608 888,95

10. Dlhodobý finančný majetok
SPOLU
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14.

Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta za rok 2012

Mesto v roku 2012 poskytlo dotácie v súlade so VZN o dotáciách, na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

P.č.

Prijímateľ dotácie

Účelové určenie

1.

CSEMADOK-V.Meder - Ižop

na kultúrnu činnosť

200,00

2.

Centrum mládeže VVMC

príspevok na nájomné

260,00

3.

KST Slimáci V.Meder

na réžie a nájomné

500,00

4.

Skautský zbor-VM

na kultúrnospoločenskú činnosť

5

Sermo popula

jubilejná publikácia

700,00

6

ZO chovateľov pošt.holubov

príspevok na nájomné

800,00

7

ZŠ s VJM, V.Meder

na prepravu do Tápió Sz.György

100,00

8

MS Červ.kríža, V.Meder

na réžie a nájomné

750,00

9

Materské centrum MANÓHÁZ

na réžie a nájomné

2 306,00

10

MK vzpierania a sil.šport. Veteráni

majstrovstvá Európy

2 700,00

11

Slovenský rybársky zväz

zarybňovanie revíru

2 850,00

12

CSEMADOK-V.Meder

na réžie a nájomné

3 125,00

13.

MŠK Corvin, o.z. /šach.odd./

na športovú činnosť

4 200,00

14.

Zväz zdrav.postihnutých V.M.

na réžie a nájomné

7 360,00

15.

TJ Družstevník Ižop

na športovú činnosť

8 000,00

16.

MK vzpierania a sil.šp.

na športovú činnosť

9 800,00

17.

MŠK, s.r.o.

na športovú činnosť

29 000,00

18.

MŠK, s.r.o.

na réžie, prevádzku a investície

53 682,00

19.

TSM Veľký Meder, s.r.o.

na kontajnery

20.

Mestské kultúrne stredisko

na činnosť príspevkovej organizácie
15

Eur

2 379,35

6 882,00
146 860,00

21.

Theátrum polgári társulás Komárno

na pomník

22.

Reformovaná kresťanská cirkev

Na opravu vežových hodín a orgánu

DOTÁCIE SPOLU

15.

200,00
4 500,00
287 154,35

Hospodárenie príspevkových organizácií

Máme len jednu príspevkovú organizáciu a to Mestské kultúrne stredisko, ktorej hospodárenie viď
v nižšie uvedenej tabuľke:
Čislo účtu

Skutočnosť k
31.12.2012

Náklady

50

Spotrebované nákupy

30 935,99

51

Služby

53 545,30

52

Osobné náklady celkom, z toho:

521

Mzdové náklady

74 110,18

524

Zákonné sociálne poistenie

26 026,24

527

Zákonné sociálne náklady

6 307,78

528

Ostatné sociálne náklady

3 932,75

53

Dane a poplatky

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

55

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a
finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia

556,02

56

Finančné náklady

326,01

110 376,95

18,58

Náklady celkom súčet

Číslo účtu

21 543,31

217 302,16

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

Skutočnosť k
31.12.2012

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

43 216,73

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

24 556,71

66

Finančné výnosy

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších
územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

1,99

Výnosy celkom

152 116,02

219 891,45

Výsledok hospodárenia po zdanení

2 589,29
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16.

Hospodárenie rozpočtových organizácií v meste

16.1 Údaje o hospodárení ZŠ J.A. Komenského
Číslo
účtu

Náklady

Hlavná činnosť k 31.12.2012

50

Spotrebované nákupy

49 783,25

51

Služby

32 998,48

52

Osobné náklady celkom, z toho:

290 767,54

521

Mzdové náklady

215 769,80

524

Zákonné sociálne poistenie

71 985,12

527

Zákonné sociálne náklady

3 012,62

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

3 787,40

55

Odpisy, rezervy a opravné položky
z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti
a zaúčtovanie časového rozlíšenia

56

Finančné náklady

57

Mimoriadne náklady

58

Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

498,62
0

Náklady celkom súčet

Číslo
účtu

18 461,61

3 013,26
399 310,16

Výnosy, daň z príjmov a výsledok
hospodárenia

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

66

Finančné výnosy

69

Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, vyšších územných
celkoch a v rozpočtových organizáciách a
príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

Hlavná činnosť k 31.12.2012
23 767,23,00
0,00
6 738,70
52,17

Výnosy celkom súčet

368 393,31

398 951,41

Výsledok hospodárenia po zdanení

-358,75
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16.2 Údaje o hospodárení ZŠ B. Bartóka s VJM
Číslo
účtu

Náklady

Hlavná činnosť k 31.12.2012

50

Spotrebované nákupy

68 805,91

51

Služby

27 948,93

52

Osobné náklady celkom, z toho:

692 797,55

521

Mzdové náklady

512 922,14

524

Zákonné sociálne poistenie

172 308,50

527

Zákonné sociálne náklady

5 382,35

528

Ostatné sociálne náklady

2 184,56

53

Dane a poplatky

1 759,13

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

3 880,57

55

Odpisy, rezervy a opravné položky z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zaúčtovanie časového rozlíšenia

56

Finančné náklady

57

Mimoriadne náklady

58

Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

2 783,48
0

Náklady celkom súčet

Číslo
účtu

70 424,90

6 485,41
870 885,88

Výnosy, daň z príjmov a výsledok
hospodárenia

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

66

Finančné výnosy

69

Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, vyšších územných
celkoch a v rozpočtových organizáciách a
príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

Hlavná činnosť k 31.12.2012
6 467,79
22 387,19
17,62

Výnosy celkom súčet

841 423,14

870 295,74

Výsledok hospodárenia po zdanení

-590,14
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17.

Výsledky hospodárenia obchodných spoločností

17.1 Výsledok hospodárenia TERMÁL s.r.o.
Text

bežné účtovné obdobie

Tržby z predaja tovaru

24 525

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

15 647

Obchodná marža

8 878

Výroba

3 306 232

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

3 306 232

Výrobná spotreba

872 181

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok

492 088

Služby

380 093

Pridaná hodnota

2 442 929

Osobné náklady, z toho:

786 315

Mzdové náklady

558 019

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

842

Náklady na sociálne poistenie

187 354

Sociálne náklady

40 100

Dane a poplatky

30 191

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku

753 023

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

38 962

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku
a predaného materiálu

38 101

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

123

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

32 183

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

40 638

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

865 683

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

1 607

Výnosové úroky

9

Nákladové úroky

247 160

Kurzové zisky

57

Kurzové straty

154

Ostatné náklady na finančnú činnosť

11 381
19

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

- 257 022

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením

608 661

Daň z príjmov bežné činnosti

124 694

- splatná

115 086

- odložená

9 608

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení

483 967

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
zdanením

608 661

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

483 967

17.2 Výsledok hospodárenia MPBH s.r.o.
Text

bežné účtovné obdobie

Výroba

1 195 403

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

1 195 403

Aktivácia

0

Výrobná spotreba

944 762

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok

804 453

Služby

140 309

Pridaná hodnota

250 993

Osobné náklady súčet

207 861

Mzdové náklady

149 463

Náklady na sociálne poistenie

50 121

Sociálne náklady

8 277

Dane a poplatky

3 667

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

22 560
0
2 106

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

864

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

18 147

Výnosové úroky

235

Ostatné náklady na finančnú činnosť

11 696
20

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

- 11 461

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
zdanením

6 686

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

4 486

17.3 Výsledok hospodárenia MŠK Veľký Meder, s.r.o.
Zo všetkých spoločnosti mesto poskytlo jedine pre MŠK Veľký Meder, s.r.o. dotáciu na
činnosť, ktorú zúčtovali ku koncu roka. Výsledok hospodárenia viď v nasledovnej tabuľke.

Text

bežné účtovné obdobie

Výroba

14 391

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

14 391

Výrobná spotreba

62 188

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok

23 932

Služby

38 256

Pridaná hodnota

- 47 797

Osobné náklady

13 530

Mzdové náklady

9 833

Náklady na sociálne poistenie

3 226

Sociálne náklady

471

Dane a poplatky

48

Odpisy

1 227

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

66 493

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

8 475

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výnosové úroky

-4 584
1

Ostatné náklady na finančnú činnosť

119

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-118

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením

-4 702

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

-4 702
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17.4

Výsledok hospodárenia TSM Veľký Meder, s.r.o.

Text

bežné účtovné obdobie

Výroba

446 241

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

446 241

Výrobná spotreba

168 065

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok

103 971

Služby

64 094

Pridaná hodnota

278 176

Osobné náklady z toho:

234 845

Mzdové náklady

170 799

Náklady na sociálne poistenie

55 817

Sociálne náklady

8 229

Dane a poplatky

66

Odpisy a opravné položky

27 727

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

41

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

15 497

Výnosové úroky

6

Ostatné náklady na finančnú činnosť

781

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-775

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
Daň z príjmov

14 722
2 798

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

11 924

PRÍLOHY
PRÍLOHA Č. 1. ORGANIZAČNÁ SCHÉMA MESTA VEĽKÝ MEDER
PRÍLOHA Č. 2. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA / SÚVAHA , VÝKAZ ZISKOV A STRÁT/
PRÍLOHA Č. 3. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE / SÚ K NAHLIADNUTIU NA FINANČNOM
ODDELENÍ MESTSKÉHO ÚRADU /
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PRÍLOHA Č. 1

Primátor mesta

Útvar Zástupca
Primátora

Útvar Primátora

Regionálna politika
a cestovný ruch

Marketing a
komunikácia

Asistent - referát
školstva

Sekretariát

Civilná ochrana

Klub dôchodcov

Projektový
manažment

Útvar prednostu
MsÚ

Podateľňa

MsKS

Registratúra
Mestské podniky

Finančné
oddelenie

Oddelenie daní a
poplatkov

Oddelenie rozvoja
mesta a výstavby

Oddelenie
sociálne a správy
vnútorných vecí

Spoločný obecný
úrad

Referát plánovania
a financovania

Referát daní a
poplatkov

Referát výstavby

Referát sociálnych
vecí a evidencie
obyvateľstva

Stavebné konanie

Referát miezd a
personalistiky

Referát styku s
verejnosťou

Referát životného
prostredia

Matričný úrad

Opatrovateľská
služba

Referát správy
majetku mesta

Hospodárska
správa a údržba
budov

Referát finančného
účtovníctva
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Mestská polícia

Referát správy a
bytov

