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1.

Úvod

Mesto Veľký Meder s 8 795 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 31.12.2011:

8795

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.
5.

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

Orgány mesta
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.

Mestské zastupiteľstvo:
Zoznam
členov
zastupiteľstva:

mestského

1. Bobkovič Ivan
2. Csepi Daniel
3. Ing. Csémi Štefan
5

4. Ing. Dobis Ildikó
5. Dobis Ladislav
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 projektami

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:
− 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
6

− 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
Dexia 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 troch
spoločností s ručením obmedzeným.
Rozpočtové organizácie:
Základná škola Jána Amosa Komenského
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.
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
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.“

7

8.

Významné udalosti

Primátor mesta poveril funkciou zástupcu primátora Mgr. Ildikó Laposovú od 10.2.2011 a určil
rozsah zastupovania.
Členmi mestskej rady sa stali pán Dobis Ladislav, Csepi Daniel, a Mgr. Kórósi Zalán.
V mestskej spoločnosti TERMAL, s.r.o. sa uskutočnila výmena konateľa, novým konateľom sa stal
Ing. Tibor Križan.
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.
Druhým konateľom bol vymenovaný aj Ing. Štefan Csémi v spoločnosti Mestský podnik bytového
hospodárstva, s.r.o.
Druhým konateľom bol vymenovaný aj Norbert Magyarics v spoločnosti MŠK Veľký Meder, s.r.o.
od 28.6.2011.
Mesto Veľký Meder prijalo uznesenie, že sa stane členom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Arrabona.
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 )
Mestské zastupiteľstvo schválilo vypracovanie územného plánu za účelom výstavby obchodného
domu TESCO.
Mestské zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 1 mil. Eur na financovanie investičných
zámerov mesta Veľký Meder.
Medzi významné investičné akcie patria:
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy J. A. Komenského
Výstavba nájomných bytov 24 b.j.
10.

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2011
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2011 predstavuje rozdiel výnosov a nákladov

Výnosy spolu

3 923 384 EUR

Náklady spolu

4 475 154 EUR

Účtovný výsledok hospodárenia /zisk/

-551 770 EUR
8

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje sumarizované údaje z výkazu ziskov a strát
Číslo
účtu

Náklady

Hlavná činnosť k 31.12.2011

50

Spotrebované nákupy

491 109

51

Služby

670 203

52

Osobné náklady celkom

1 630 809

521

Mzdové náklady

1 157 594

524

Zákonné sociálne poistenie

53

Dane a poplatky

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

270 511

55

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

856 218

56

Finančné náklady

57

Mimoriadne náklady

473 215
11 452

99 295
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

445 557
4 475 154

Hlavná činnosť k 31.12.2011

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

92 557

63

Daňové a colné výnosy z poplatkov

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

637 810

65

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

125 343

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 818402

50 309

Účtová trieda 6 celkom

198 963

3 923 384

Výsledok hospodárenia pred zdanením

-551 770

Splatná daň z príjmov

7 758

Výsledok hospodárenia po zdanení

-559 528
9

Dosiahnutý účtovný výsledok hospodárenia mesta je strata vo výške 551 770 Eur.
Významnú zložku nákladov naďalej tvoria osobné náklady, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť,
náklady na služby, náklady na materiál, odpisy, ďalej náklady na transfery, - úroky z úverov.
Vo výnosoch najvýznamnejšiu položku tvoria daňové výnosy samosprávy a ostatné výnosy z
prevádzkovej činnosti samosprávy. Tržby z predaja majetku klesli oproti skutočnosti predošlého roka
o 453 tis. Eur. Významný vplyv na dosiahnutý hospodársky výsledok majú nízke tržby z predaja
majetku mesta ako aj rozdiel medzi nákladmi a výnosmi na transfery.
Kompletný výkaz ziskov a strát , súvaha a poznámky k účtovnej závierke ako súčasť účtovnej závierky
sú prílohou výročnej správy za rok 2011.
11.

Štruktúra pracovnej sily

V roku 2011 pracovalo ma Mestskom úrade 172 zamestnancov. Z celkového počtu
zamestnancov bolo 74,41% /128/ žien a 25,59% /44/ mužov.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Mesta Veľký Meder k 31.12.2011:
Počet zamestnancov s druhým stupňom vysokoškolského vzdelania
25
Počet zamestnancov s prvým stupňom vysokoškolského vzdelania
4
Počet zamestnancov s maturitným vzdelaním
78
Počet zamestnancov bez maturitného vzdelania
65
Počet zamestnancov spolu
172
Veková štruktúra zamestnancov Mesta Veľký Meder k 31.12.2011:
Vek zamestnancov: Počet zamestnancov:
Vyjadrenie v percentách:
do 30 rokov
15
8%
do 50 rokov
89
52 %
nad 50 rokov
68
40 %
Spolu:
172
100 %
Kategória
MsÚ: Vedúci oddelení a administratívni pracovníci
MsÚ: Ostatní pracovníci vrátane TSM, upratovačky, údržbári, polícia
MsÚ: Opatrovateľky
Učiteľky: MŠ,ZUŠ,CVČ
Ostatní pracovníci
Priemer celkom za mesto:

Priemerná mesačná mzda v
roku 2011
811 €
459 €
178 €
612 €
388 €
525 €

Priemerná mesačná hrubá mzda v roku 2011 bola vo výške 525 Eur
12.

Záväzky a pohľadávky

Pohľadávky

315 ostatné pohľadávky
318 pohľadávky z nedaňových príjmov
319 pohľadávky z daňových príjmov
378 iné pohľadávky
10

463,00
145 982,00
46 013,00
1 844,00

Záväzky

321 záväzky dodávatelia

179 747,00

324 prijaté preddavky

34 698,00

325 ostatné záväzky

62 815,00

326 nevyfakturované dodávky

516,00

374 záväzky z nájmu

25 383,00

379 iné záväzky

215 772,00

331 zamestnanci

80 752,00

333 záväzky voči zamestnancom

1 403,00

336 zúčtovanie s orgánmi sociálneho
a zdravotného poistenia

13.

47 982,00

341 daň z príjmov

7 701,00

342 ostatné priame dane

9 403,00

372 transfery mimo verejnej správy

3 200,00

Majetok mesta

P.č.

Majetok mesta

1.

Dlhodobý nehmotný majetok

2.

Budovy a stavby

3.

Poč. stav k 1.1.2011

Kon. stav k 31.12.2011

94 005

94 005

11 139 416

13 013 937

Samostatné hnuteľné veci

459 599

1 105 829

4.

Dopravné prostriedky

216 732

218 623

5.

Drobný dlhodobý hmotný majetok

46 249

41 262

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

10 625

10 625

7.

Pozemky

7 189 836

7 034 042

8.

Umelecké diela a zbierky

6 506

6 506

9.

Obstaranie dlhodobého majetku

1 337 691

919 072

5 206 758

5 428 216

25 707 417

27 872 117

10. Dlhodobý finančný majetok
SPOLU

14.

Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta za rok 2011

Mesto v roku 2011 poskytlo dotácie v súlade so VZN o dotáciách, na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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P.č.

Prijímateľ dotácie

Účelové určenie

Skutočnosť v Eur

1.

MsKS

na celoroč.činnosť

137 800

5.

Obč.združenia,nadácie

dary do soc.úst.

8.

MŠK, o.z. /šach.odd./

na celoroč.činnosť

3 850

9.

MŠK, o.z. /futbal.odd./

na celoroč.činnosť

92 000

11.

MK vzpierania a sil.šp.

na celoroč.činnosť

12 500

13.

KST Slimáci V.Meder

na celoroč.činnosť

500

16.

KD-spev.zbor.a šach.

na celoroč.činnosť

194

17.

OZ chovateľov poštových holubov

na činnosť

533

18.

TJ Družstevník Ižop

na celoroč.činnosť

8 000

19

CSEMADOK-V.Meder

na celoroč.činnosť

2 636

21.

OV CSEMADOK-D.Streda

vydanie publikácie

200

23.

Skautský zbor-VM

na celoroč.činnosť

100

25.

Slov.rybársky zväz

zarybňovanie rev.

1 500

26.

MS Červ.kríža, V.Meder

na celoroč.činnosť

110

27.

Žitnoostrov.osv.str.,D.S.

Žitnoostr.pastelky

200

28.

Zväz zdrav.post.,V.M.

na celoroč.činnosť

5 040

29.

ZŠ s VJM, V.Meder

Bartókové dni

500

30.

ZŠ JAK, V.Meder

Komenského dni.

500

31.

Jókaiho nadácia,Komárno

na činnosť nad.

350

181

DOTÁCIE SPOLU

266 694

15.

Hospodárenie rozpočtových organizácií v meste

15.1

Údaje o hospodárení ZŠ J.A. Komenského

Číslo
účtu

Náklady

Hlavná činnosť k 31.12.2011

50

Spotrebované nákupy

40 606,00

51

Služby

46 778,00

52

Osobné náklady celkom, z toho:

263 364,00

521

Mzdové náklady

193 174,00

524

Zákonné sociálne poistenie

67 571,00

527

Zákonné sociálne náklady

2 619,00

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

8 334,00

12

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

413,00
0

Náklady celkom súčet

Číslo
účtu

3 089,00
380 783,00

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 31.12.2011
21 678,00
263,00
4 589,00
71,00

Výnosy celkom súčet

354 057,00

380 658,00

Výsledok hospodárenia po zdanení
15.2

18 199,00

-125,00

Údaje o hospodárení ZŠ B. Bartóka s VJM

Číslo
účtu

Náklady

Hlavná činnosť k 31.12.2011

50

Spotrebované nákupy

78 255

51

Služby

26 320

52

Osobné náklady celkom, z toho:

663 042

521

Mzdové náklady

492 788

524

Zákonné sociálne poistenie

164 089

527

Zákonné sociálne náklady

3 947

528

Ostatné sociálne náklady

2 218

53

Dane a poplatky

1 816

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

5 684

55

Odpisy, rezervy a opravné položky z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
13

64 652

zaúčtovanie časového rozlíšenia
56

Finančné náklady

3 495

57

Mimoriadne náklady

58

Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

0

Náklady celkom súčet

Číslo
účtu

7 026
850 290

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 31.12.2011
7 017
20 378
57

Výnosy celkom súčet

823 386

850 838

Výsledok hospodárenia po zdanení

548

16.

Výsledky hospodárenia obchodných spoločností

16.1

Výsledok hospodárenia TERMÁL s.r.o.
Text

bežné účtovné obdobie

Tržby z predaja tovaru

20 900

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

14 531

Obchodná marža

6 369

Výroba

3 245 380

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

3 245 380

Výrobná spotreba

805 741

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok

471 991

Služby

333 750

Pridaná hodnota

2 446 008

Osobné náklady

719 850
14

Mzdové náklady

497 223

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

12 022

Náklady na sociálne poistenie

170 128

Sociálne náklady

40 477

Dane a poplatky

35 822

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

675 050

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Zostatková cena predaného
a predaného materiálu

18 155

dlhodobého

majetku

12 939

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

100

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

26 453

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

21 856

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

1 024 999

Výnosové úroky

42

Nákladové úroky

302 621

Kurzové zisky

5

Kurzové straty

109

Ostatné náklady na finančnú činnosť

6 417

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

- 309 100

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením

715 899

Daň z príjmov bežné činnosti

96 959

- splatná

83 286

- odložená

13 673

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení

618 940

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
zdanením

715 899

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

618 940

16.2

Výsledok hospodárenia MPBH s.r.o.
Text

bežné účtovné obdobie

Výroba

1 164 928

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

1 146 921

Aktivácia

18 007

Výrobná spotreba

882 321
15

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok

710 916

Služby

171 405

Pridaná hodnota

282 607

Osobné náklady súčet

222 285

Mzdové náklady

160 094

Náklady na sociálne poistenie

53 549

Sociálne náklady

8 642

Dane a poplatky

2 914

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

29 485

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

2 026

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

26 611

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

24 950

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

27 558

Výnosové úroky

2 118

Ostatné náklady na finančnú činnosť

11 753

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

- 9 635

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
zdanením

17 923

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

14 342

16.3

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

20 190

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

20 190

Výrobná spotreba

40 728

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok

22 761

Služby

17 967

Pridaná hodnota

- 20 538

Osobné náklady

11 744

Mzdové náklady

8 507

Náklady na sociálne poistenie

2 790
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Sociálne náklady

447

Dane a poplatky

120

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

54 078

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

35 420

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

-13 744

Výnosové úroky

3

Ostatné náklady na finančnú činnosť

104

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-101

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením

-13 845

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

-13 845

17.

Hospodárenie príspevkovej organizácie v meste
Hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko

Čislo účtu

Náklady

Skutočnosť k
31.12.2011

50

Spotrebované nákupy

30 199

51

Služby

56 536

52

Osobné náklady

107 568

521

Mzdové náklady

72845

524

Zákonné sociálne poistenie

25 592

527

Zákonné sociálne náklady

9 131

528

Ostatné sociálne náklady

0

53

Dane a poplatky

0

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

55

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

556

56

Finančné náklady

330

Náklady celkom súčet

Číslo účtu

17 942

213 131

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

Skutočnosť k
31.12.2011

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

50 403

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

22 194

66

Finančné výnosy

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších

2

17

142 556

územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
Výnosy celkom

215 155

Výsledok hospodárenia po zdanení
18.

2 024

Úvod ku konsolidácii

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), 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 (Fin. spravodaj 1/2009, 15/2009)
− 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 zostaví konsolidácia na úrovni štátu, pričom do konsolidovanej účtovnej
závierky budú 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
2011, s cieľom dosiahnuť správnosť KÚZ. Písomne – listom zo 4.5.2012 bolo zaslané oznámenie
dcérskym účtovným jednotkám (DÚJ) a ostatným účtovným jednotkám (ÚJ) zainteresovaným do KÚZ
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.
19.

Vymedzenie konsolidovaného celku

Do konsolidovaného celku patria predovšetkým rozpočtové a príspevkové organizácie a
organizácie – právnické osoby založené mestom, ktoré majú charakter dcérskych účtovných jednotiek.
Jedná sa o nasledovné účtovné jednotky:
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Organizácie priamo riadené Mestom Veľký Meder
Názov

Sídlo

IČO

Rozpočtové organizácie
Základná škola Jána Veľký Meder, Nám. Bélu
36081060
Amosa Komenského Bartóka 497/20
Základná škola Bélu
Bartóka s
Veľký Meder, Bratislavská
36081035
622/38
vyučovacím
jazykom maďarským

Právna
forma

Výška účasti
mesta na majetku

RO

100%

RO

100%

PO

100%

s.r.o.

100%

s.r.o.

100%

s.r.o.

100%

Príspevkové organizácie
Mestské kultúrne
stredisko

Veľký Meder, Komárňanská
59030
18/203

Spoločnosti s ručením obmedzeným
Veľký Meder, Promenádna
TERMÁL s.r.o.
34099336
ul. 3221/20
Mestský podnik
Veľký Meder, M. Corvina
bytového
34112502
1232/20
hospodárstva, s.r.o.
MŠK Veľký Meder, Veľký Meder, Štadiónová
44876009
s.r.o.
2130
20.

Základné údaje

Názov: Základná škola Jána Amosa Komenského
Štatutárny orgán: Mgr. Mária Estergájošová
Predmet činnosti: poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax
Celková hodnota majetku k 31.12.2011:
Vlastné imanie k 31.12.2011:
Výsledok hospodárenia za rok 2011:

317 318,00 Eur
417,00 Eur
-125,00 Eur

Názov: Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským
Štatutárny orgán: Mgr. Alžbeta Seböová
Predmet činnosti: poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax
Celková hodnota majetku k 31.12.2011:
Vlastné imanie k 31.12.2011:
Výsledok hospodárenia za rok 2011:

1 408 445,00 Eur
-76,00 Eur
548,00 Eur

Názov: Mestské kultúrne stredisko
Štatutárny orgán: Ladislav Gútay
Predmet činnosti: zabezpečuje činnosť domu kultúry, kina, mestskej knižnice a vlastivedného
domu
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Celková hodnota majetku k 31.12.2011:
Vlastné imanie k 31.12.2011:
Výsledok hospodárenia za rok 2011:

130 616,00 Eur
899,00 Eur
2 024,00 Eur

Názov: TERMÁL s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Tibor Križan
Predmet činnosti: prevádzkovanie termálneho kúpaliska, poskytovanie služieb v oblasti
cestovného ruchu
Celková hodnota majetku k 31.12.2011:
Vlastné imanie k 31.12.2011:
Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2011:

13 725 529,00 Eur
3 913 271,00 Eur
618 940,00 Eur

Názov: Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Robert Michnya
Ing. Štefan Csémi
Predmet činnosti: údržba a oprava bytového fondu
Celková hodnota majetku k 31.12.2011:
Vlastné imanie k 31.12.2011:
Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2011:

869 730,00 Eur
530 184,00 Eur
14 342,00 Eur

Názov: MŠK Veľký Meder, s.r.o.
Štatutárny orgán: Daniel Csepi
Predmet činnosti: Prevádzkovanie športových zariadení
Celková hodnota majetku k 31.12.2011:
Vlastné imanie k 31.12.2011:
Výsledok hospodárenia za rok 2011:

57 556,00 Eur
- 32 284,00 Eur
- 13 427,00 Eur

Názov: Mesto Veľký Meder
Štatutárny orgán: Ing. Alexander Néveri
Celková hodnota majetku k 31.12.2011:
Vlastné imanie k 31.12.2011:
Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2011:
21.

30 998 117,00 Eur
19 304 088,00 Eur
- 559 528,00 Eur

Použité metódy konsolidácie

Mesto Veľký Meder u účtovných jednotiek, u ktorých má rozhodujúci vplyv (rozpočtové (RO),
príspevkové (PO) organizácie a obchodné spoločnosti použilo metódu úplnej konsolidácie. Všetky
rozpočtové a príspevkové organizácie sú považované za dcérske 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:
a. Prispôsobenie účtovných výkazov ÚJ vstupujúcich do konsolidácie (obchodné organizácie)
b. Vytvorenie súčtovej súvahy a súčtového výkazu ziskov a strát – agregácia údajov
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c. 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.
22.

Postup pri konsolidácii

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 ÚZ za štát, údaje sa
vyplňujú s presnosťou na 2 desatinné miesta, obsah konsolidačného balíka stanovilo MF). Od roku
2010 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:

23.

•

Konsolidácia kapitálu

•

Konsolidácia pohľadávok a záväzkov

•

Konsolidácia medzivýsledku

•

Konsolidácia nákladov a výnosov

Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky

V roku 2011 celkový konsolidovaný majetok mesta Veľký Meder predstavuje čiastku 31 073
691 Eur.
Konsolidovaná účtovná závierka sa skladá z nasledovných výkazov:
− Konsolidovaná súvaha
− Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
− Poznámky
23.1

Konsolidované aktíva mesta Veľký Meder

Aktíva v Eur
Názov

k 31.12.2010

Neobežný majetok spolu

k 31.12.2011

30 268 489

29 283 969

27 317 813

26 522 625

82 330

58 966

Dlhodobý fin majetok

2 868 346

2 702 378

Obežný majetok spolu

2 067 246

1 772 167

23 480

27 081

z toho:
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho:
Zásoby
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24 342

30 038

778 619

342 395

1 236 875

1 368 723

3 930

3 930

15 386

17 555

32 351 121

31 073 691

Zúčtovacie vzťahy
Pohľadávky
Finančný majetok
Návratná finančná výpomoc
Časové rozlíšenie
SPOLU

23.2

Vývoj konsolidovaných pasív mesta Veľký Meder

Pasíva v Eur
Názov

k 31.12.2010

Vlastné zdroje krytia majetku

k 31.12.2011

22 163 062

19 344 306

Oceňovacie rozdiely

615 015

719 365

Fondy účtovnej jednotky

817 023

1 032 418

20 731 024

17 592 523

9 363 660

9 940 308

116 903

125 284

83 777

62 953

Dlhodobé záväzky

2 111 040

2 156 634

Krátkodobé záväzky

1 776 045

1 280 673

Bankové úvery a ost.výp.

5 275 895

6 314 764

824 399

1 789 077

32 351 121

31 073 691

z toho:

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy

Časové rozlíšenie
SPOLU

Okrem konsolidácie majetku a záväzkov mesto v roku 2011 konsolidovalo tiež náklady a výnosy.
Prehľad o konsolidovaných nákladoch a výnosoch uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.
24.

Členenie nákladov a výnosov v rámci konsolidovaného celku

Nasledovná tabuľka zobrazuje druhové členenie nákladov a výnosov za obdobie 1.1.2011 až
31.12.2011 po eliminácii vzájomných nákladov a výnosov v rámci konsolidovaného celku.
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Náklady za rok 2010

Hlavná
činnosť

Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy dlhodobého majetku
Finančné náklady
Ostatné prevádzkové a finančné
náklady
Náklady na transfery
Náklady spolu

Podnikateľská
činnosť

Spolu v eur

Spolu v %

660 115
768 177
2 677 180
13 376
930 707
103 637
331 647

1 197 438
481 068
942 134
20 792
704 535
275 310
46 786

1 857 553
1 249 245
3 619 314
34 168
1 635 242
378 947
378 433

20,13%
13,54%
39,22%
0,37%
17,72%
4,11%
4,10%

74 984
5 559 823

586
3 668 649

75 570
9 228 472

0,82%
100%

0,82%
4,10%

Spotrebované nákupy

4,11%

Služby
20,13%
Osobné náklady
17,72%
Dane a poplatky
13,54%

0,37%

Odpisy dlhodobého majetku
Finančné náklady
Ostatné prevádzkové a finančné
náklady

39,22%

Náklady na transfery

Výnosy za rok 2011
Tržby za vlastné výkony a tovar
Aktivácia vnútroorganizačných
služieb
Daňové výnosy a výnosy z
poplatkov
Finančné výnosy
Ostatné prevádzkové výnosy
Rezervy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov
Výnosy spolu

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu v eur

Spolu v %

182 676
0

4 374 581
18 007

4 557 257
18 007

48,22%
0,19%

2 793 632

0

2 793 632

29,56%

4 853
621 770
150 310
0
1 230 274
4 983 515

2 165
71 219
0
0
0
4 465 972

7 018
692 989
150 310
0
1 230 274
9 449 487

0,07%
7,33%
1,59%
0,00%
13,03%
100%
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Tržby za vlastné výkony a tovar
0,00%
13,03%

1,59%

Aktivácia vnútroorganizačných
služieb
Daňové výnosy a výnosy z
poplatkov

7,33%
0,07%

Finančné výnosy
48,22%
Ostatné prevádzkové výnosy
Rezervy
29,56%
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov
0,19%

Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku je zisk vo výške 221 015 Eur pred zdanením, po
odpočítaní splatnej dane z príjmov vo výške 108 300 Eur, hospodársky výsledok po zdanení je zisk
vo výške 108 300 Eur.
25.

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 KÚJ, 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.
26.

Záver

Mesto Veľký Meder ako konsolidujúca účtovná jednotka, (ďalej len ÚJ) 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
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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 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 do nej zahrnované boli jednou ekonomickou
jednotkou akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi aj keď majú právnu subjektivitu. Umožňuje
komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy a
plánovania všetkých súčastí mesta ako jedného celku.
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.

Vo Veľkom Mederi, dňa 5.06.2012

Vypracovala: Ing. Zuzana Dúžiková
vedúca finančného oddelenia

Štatutárny orgán: Ing. Alexander Néveri
primátor mesta
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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 /
KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA / KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA , VÝKAZ ZISKOV
A STRÁT/
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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

