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Dôvodová správa - Indoklás:
PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov
Komárno predkladá hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie
Zariadenie pre seniorov Komárno na prerokovanie a schválenie na
Mestskom
zastupiteľstve.
Rozpočet Zariadenia pre seniorov Komárno na rok 2019 bol schválený uznesením
MZ č. 109/2019 zo dňa 14.marca 2019 ako vyrovnaný vo výške 1 419 750 eur.
- Za rok 2019 sú viaceré čiastkové faktory s vplyvom na výsledok hospodárenia (účtovný ),
a na stav vlastného imania k 31.12.2019. Výsledok hospodárenia, ktorý predstavuje rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi za rok 2019 bolo vo výške + 8.029,09 eur.
Stav vlastného imania k 31.12.2019 bol vo výške -27 062,47 eur. Dôvodom záporného
vlastného imania sú vyššie záväzky organizácie ako je jej majetok.
Odôvodnenie: v roku 2019 sa uskutočnila oprava účtovania nákladov za rok 2018 v celkovej
výške 16.874,94 eur, čo zapríčinilo zvýšenie nevysporiadaného výsledku hospodárenia (účet
428) na sumu -35 091,56 eur. Za rok 2019 už Zariadenie pre seniorov Komárno vykázalo
hospodársky výsledok + 8029,09 eur a tým stav vlastného imania k 31.12.2019 mal hodnotu
-27 062,47 eur.
Na stav záporného vlastného imania mali značný vplyv nevyfakturované dodávky vo výške
28 128,91 eur (faktúry za mesiac december 2019, ktoré boli doručené v januári 2020)
z daného dôvodu ich nebolo možné uhradiť ešte v rozpočtovom roku 2019. ( napr: faktúra za
energie od spoločnosti Com- therm predstavovala sumu až 22 293,46 eur – 88% zo všetkých
nevyfakturovaných dodávok., Slovak Telekom, KOMVaK a.s. a iné )
okrem
nevyfakturovaných dodávok mali vplyv na základné imanie aj rezervy, ktoré predstavujú
sumu 6 200 eur.
- Zariadenie pre seniorov Komárno malo výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
vo výške +142,43 eur. Uvedené finančné prostriedky predstavujú nevyčerpané prostriedky
k 31.12.2019 .
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Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Finančná kontrola: ok.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie 08.06.2020
Hlasovanie:
6-0-0
Stanovisko finančnej komisie 10.06.2020
Hlasovanie: 6-0-0
Stanovisko Mestskej rady zo dňa: 17.06.2020
Hlasovanie: 7-0-0-0

Súvisiaca platná legislatíva:
Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata
.
Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestský úrad – Návrh MsÚ
Odporúča schváliť návrh na uznesenie
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Návrh na uznesenie
k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie Zariadenie pre
seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, 945 05 Komárno, IČO: 00352489

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
1. vyhodnotenie hospodárenia a činnosti rozpočtovej organizácie Zariadenia pre
seniorov Komárno za rok 2019, správu audítora, výsledok rozpočtového
hospodárenia a výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov za rok 2019,
2. správu nezávislého audítora,
B/ schvaľuje
1. správu o vyhodnotení hospodárenia a činnosti rozpočtovej organizácie Zariadenia pre
seniorov Komárno za rok 2019,
2. výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre
seniorov Komárno za rok 2019 nasledovne:
- rozpočtované príjmy
- rozpočtované výdavky
- rozdiel príjmov a výdavkov
3.

1 626 773,59 eur
1 626 631,16 eur
+142,43 eur

výsledok hospodárenia, porovnaním nákladov a výnosov rozpočtovej organizácie
Zariadenie pre seniorov Komárno za rok 2019 nasledovne:
- výnosy
- náklady
- výsledok hospodárenia

2 188 594,06 eur
2 180 564,97 eur
+ 8. 029,09 eur

(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia)
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