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Mesto a jeho úlohy
Mesto Komárno je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré
majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným
majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou mesta pri
výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Právomoci a kompetencie mesta sú dané Ústavou Slovenskej republiky, zákonom
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, všeobecne záväznými nariadeniami mesta na
úseku samosprávnych činností (podľa Ústavy SR).
Mesto Komárno financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo
štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového
programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno mestu
poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže mesto financovať aj z prostriedkov združených
s inými mestami a obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými
osobami.
Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. Majetok
mesta slúži na plnenie úloh mesta, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej
hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je
neprípustné. Majetok mesta možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy mesta. Zásady hospodárenia s majetkom mesta určuje mestské
zastupiteľstvo. Mesto môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej alebo príspevkovej
organizácii, ktorú zriadilo podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Mesto môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho
majetku založiť právnickú osobu.
Mesto môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné
upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na mesto. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu
mestom na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže mesto použiť na ich
úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR mesto zúčtuje prostriedky v prospech
svojho rozpočtu.
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Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly
ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Mesto Komárno má zriadené spoločné obecné úrady podľa § 20 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre obce
Komárno, Vrbová nad Váhom, Veľké Kosihy , na úseku stavebného poriadku a územného
plánovania pre obce Komárno, Iža , Kameničná, Chotín, Marcelová, Vrbová nad Váhom,
Zlatná na Ostrove, Patince, Virt.
Mesto Komárno, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Mesto Komárno má vlastné symboly, ktoré používa pri výkone samosprávy.
Symboly mesta sú: erb mesta, vlajka mesta , pečať mesta
Erb mesta zobrazuje v červenom štíte na zelenej pažiti so sútokom dvoch modrých riek,
strieborné trojvežové opevnenie. V medzerách medzi vežami sa nachádzajú dve zlaté
hviezdy. V opevnení je otvorená brána s do polovice vytiahnutou mrežou.

Vlajka mesta pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov v poradí červený, žltý, zelený. Ukončená
je zástrihom, tzv. lastovičím chvostom.
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Pečať mesta

Partnerské mestá
Blansko, Česko
Komárom, Maďarsko
Kralupy nad Vltavou, Česko
Lieto, Fínsko
Sebeş, Rumunsko
Terezín, Česko
Weissenfels, Nemecko
Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2018 bol 32 710, z toho ženy: 17 305,
Počet obyvateľov podľa vekovej štruktúry
0-3
roční

4-6
roční

7-17
roční

18-60
roční

61 a viac
roční

1 069

799

2 964

19 298

8 580

muži: 15 536405

Obyvateľstvo podľa národnosti v %
(údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2001)
-

maďarská

60,1

-

slovenská

34,7

-

rómska

1,2

-

česká

1,0

-

iná

3,0

(údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2011)
-

maďarská

53,8

-

slovenská

33,5

-

rómska

0,4

-

česká

0,6

-

iná

0,4

-

nezistená

10,76

Ekonomické údaje
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Komárno predstavovala k 31.12.2018
4,2 %, čo predstavuje 3 076 evidovaných uchádzačov o prácu.
Z toho bolo evidovaných 1 923 žien a 1 153 mužov.
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Komárno predstavovala k 31.12.2019
4,26 %, čo predstavuje 2 943 evidovaných uchádzačov o prácu.
Z toho bolo evidovaných 1 723 žien a 1 220 mužov.
Z tohto počtu podľa dĺžky trvania bolo nezamestnaných
-

viac ako 12 rokov

921 osôb

-

od 7 – do 12 rokov

563 osôb

-

menej ako 7 rokov

1 459 osôb

Z tohto počtu podľa vekovej štruktúry bolo nezamestnaných
-

do 25 rokov

-

od 25 - do 54 rokov

-

nad 55 rokov

303 osôb
1 867 osôb
773 osôb
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Z tohto počtu podľa dosiahnutého vzdelania bolo nezamestnaných
-

s neukončeným základným vzdelaním

68 osôb

-

so základným vzdelaním

-

s nižším stredným odborným vzdelaním

-

so stredným odborným vzdelaním

919 osôb

-

s úplným stredným odborným vzdelaním

709 osôb

-

s úplným stredným všeobecným vzdelaním

162 osôb

-

s vyšším odborným vzdelaním

11 osôb

-

s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa

66 osôb

-

s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa

180 osôb

-

s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa

7 osôb

817 osôb
4 osoby

(Ekonomické údaje sú za okres Komárno, nakoľko údaje samostatne za mesto Komárno nie sú k dispozícii.)

Základné orgány mesta
- mestské zastupiteľstvo,
- primátor mesta.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Komárno je zastupiteľský zbor mesta zložený z 25 poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta, na obdobie štyroch rokov.
Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom mesta, funkcia primátora je verejná funkcia.
Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym
orgánom.
Za
Mgr.

primátora
Béla

Mesta

Keszegh,

Komárno
ktorý

bol

prevzal

v priamych
úrad

dňa

voľbách

06.12.2018.

10.11.2018
Zástupcovia

zvolený
primátora

sú Mgr. Ondrej Gajdáč a JUDr. Tamás Varga.
Hlavným kontrolórom mesta je Mgr. Csintalan Miklós, ktorý bol zvolený poslancami
Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 27. februára 2020 s nástupom od 7. apríla 2020
na obdobie šiestich rokov.
Zvolení poslanci na obdobie 2019 - 2022
Mgr. Andruskó Imre
Mgr. Bauer Ildikó
Mgr. Batta György
JUDr. Bende Štefan
Ing. Bujna Zoltán
Feszty Zsolt
Mgr. Gajdáč Ondrej
MUDr. Horváth Attila
MUDr. Ipóth Szilárd
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JUDr. Keszegh Margit
PhDr. Knirs Imre
Ing. Korpás Peter
Kovács Dávid
Mgr. Less Károly
MUDr. Marek Anton
Ing. Molnár Marian
Ryšavý Baltazár
Mgr. Ruman Patrik
Mgr. Szabó Csilla
Mgr. Szénássy Tímea
Ing. Stubendek László
MUDr. Sebő Zsolt
Mgr. Tárnok Magdaléna
JUDr. Varga Tamás
Ing. Vetter Ján
Vymedzenie účtovných jednotiek v rámci konsolidovaného celku
Mesto Komárno – materská účtovná jednotka
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
IČO: 00 306 525
tel.: 035/2851 212

DIČ: 2021035731
fax: 035/7702 703

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Komárno č. ú. 7408930/5200
e-mail: primator@komarno.sk, info@komarno.sk
www.komarno.sk
Zriaďovateľská pôsobnosť mesta
Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – dcérske účtovné jednotky:
Názov
rozpočtovej
organizácie

Sídlo
rozpočtovej
organizácie

Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy
právnickej osoby/

Zariadenie pre seniorov
Komárno
Základná škola Móra
Jókaiho s vyučovacím
jazykom maďarským
Komárno,
Jókai Mór Alapiskola
Komárom
Základná škola
Ul. rozmarínova,
Komárno
Základná škola s
vyučovacím jazykom
maďarským Ul. práce,
Komárno
Základná škola s

Špitálska 16, 945 01
Komárno

1.1.1991

Ul. mieru 2,
945 01 Komárno

1.1.2000

Rozmarínova 1,
945 01 Komárno

1.1.2002

Práce 24,
945 01 Komárno

1.1.2002

Eötvösa 39,

1.1.2002
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vyučovacím jazykom
maďarským Ul.
Eötvösa, Komárno
Základná škola
Komenského ul. 3,
Komárno

945 01 Komárno

Komenského ul. 3,
945 01 Komárno

1.1.2002

Základná škola Ul.
pohraničná, Komárno

Pohraničná 9,
945 01 Komárno

1.1.2002

Základná umelecká
škola, Ul. letná č. 12,
Komárno

Letná 12,
945 01 Komárno

1.7.2002

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – dcérske účtovné jednotky:
Názov
príspevkovej
organizácie
Mestské kultúrne
stredisko
COMORRA SERVIS

Sídlo
rozpočtovej
organizácie
Hradná 1,
945 01 Komárno
Športová 1,
945 01 Komárno

Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy
právnickej osoby/
1.6.1985
14.5.2008

Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti mesta: - dcérske účtovné jednotky
Názov
obchodnej
spoločnosti
COM-MÉDIA,
spol. s r.o.
-vysielanie televízie
KOMVaK-Vodárne

Sídlo
rozpočtovej
organizácie

Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy
právnickej osoby/

Nám. Gen. Klapku 1,
945 05 Komárno

1.8.1997

E. B. Lukáča 25,
945 01 Komárno

20.9.2000

Športová 1,
945 01 Komárno

27.10.2007

a kanalizácie mesta
Komárno, a.s.
-dodávka pitnej,
úžitkovej vody
CALOR, s.r.o.
-dodávka pary a tepla

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 388/2019 z 15. augusta 2019 odsúhlasilo
zvýšenie základného imania spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. nepeňažným vkladom –
technologické zariadenie vysielacieho zariadenia TV Komárno – rekonfigurácia televízneho
vysielača (inventárne číslo HIM3/437/2) o výške 20 000,00 eur. Zápis o zvýšení základného
imania spoločnosti v Obchodnom registri zo dňa 30.10.2019. Stav základného imania
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spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o po zápise do Obchodného registra SR

vo výške

26 638,78 eur.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 413/2019 z 12. septembra 2019 odsúhlasilo
zvýšenie základného imania spoločnosti CALOR, s.r.o. nepeňažným vkladom – pohľadávka
za nájomné za rok 2019

vo výške 19 810,00 eur. Zápis o zvýšení základného imania

spoločnosti v Obchodnom registri zo dňa 12.12.2019. Stav základného imania spoločnosti
CALOR, s.r.o. po zápise do Obchodného registra SR vo výške 66 102,62 eur.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 574/2019 zo 28. novembra 2019
odsúhlasilo zvýšenie základného imania spoločnosti KOMVaK – vodárne a kanalizácie
mesta Komárno, a.s. nepeňažným vkladom – pohľadávka za nájomné rok 2019 vo výške
385 000,00 eur.
Zápis o zvýšení základného imania spoločnosti v Obchodnom registri zo dňa 28.12.2019.
Stav základného imania spoločnosti KOMVaK, a.s. po zápise do Obchodného registra SR vo
výške 2 289 000,00 eur.

Informácia o vývoji účtovnej jednotky

Plánovaný prebytok bežného rozpočtu na rok 2020 vo výške 909 153,00 eur sa použije
prednostne na splátky istiny návratných zdrojov financovania, splátky leasingu vo výške 663
771,00 eur

a v kapitálových výdavkoch na položku „Investície vykonané nájomcom“ vo

výške 48 382 ,00 eur – zápočet do majetku mesta a 200 000,00 eur na zápočet do investícií
vodárenského majetku.
Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu majú daňové príjmy, hlavne príjmy z podielových
daní, ďalej výber miestnych daní a poplatkov ale aj výnosov z nakladania s majetkom obce.
Uvedené príjmy súvisia aj s politikou štátu i obce v tejto oblasti. V oblasti stanovovania
výšky miestnych daní príp. ich postupného zvyšovania je to vždy

potrebné zosúladiť s

predstavami zastupiteľstva.
Plánovanú výšku príjmu z daní a poplatkov ovplyvňuje fakt, že čím sú staršie nedoplatky,
tým je vyššia miera ich nevymožiteľnosti, napriek tomu, že ich Mesto vymáha
prostredníctvom exekučných konaní. Spôsob vymáhania a najmä kapacitné personálne
možnosti nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a dani za psa za roky 2015 až 2018
a nedoplatky za komunálny poplatok za roky 2017-18 môže ešte výrazne ovplyvniť túto
plánovanú výšku. Negatívne ovplyvní výšku tohto príjmu aj tzv. exekučná amnestia , ktorá už
je schválená a účinnosť tohto zákona je od 1.1.2020. Tento zákon ukončuje tzv. staré
exekučné konania , budú uzavreté a už exekútorské úrady ju nebudú viac vymáhať. Ak sa
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mesto rozhodne ďalej vymáhať tieto zastavené konania , bude potrebné celý proces ešte raz
začať a to spomalí celý priebeh. Navyše – za pozastavené exekučné konania si budú
v zmysle zákona od mesta ako oprávneného nárokovať exekútorské úrady náhradu vo výške
42,00 eur za každý takýto prípad , čo mesto na strane výdavkov musí vo výraznej sume
plánovať. Stručne – ohrozené príjmy, znížené vymáhané sumy od exekútorských úradov
a navyše náklady za pozastavenie, príp. za opätovné začatie konania.
Rozpočtovaný príjem DPFO vychádza zo zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť o výnose dane z príjmov FO pre jednotlivé obce a mestá na rok 2020.
Z výnosu dane z príjmov FO musia obce a mestá povinne kryť bežné výdavky školstva (cca
40%), sociálnej oblasti (cca 5%) a

dopady nových výdavkov, ktoré vznikajú -

dopad

zvýšenia miezd zamestnancov, zákonné povinnosti obce pri udržiavaní chodníkov,
povinného zabezpečovania obedov zadarmo vybraným deťom a žiakom, krytie časti
výdavkov pre neštátne zariadenia sociálnej starostlivosti, zvýšenie výdavkov na energie
tovary, služby ,rekreačné poukazy , zvýšenie minimálnej mzdy a iné. Len pre úplnosť –
v priebehu politickej prípravy ešte pred voľbami sa očakávajú ďalšie legislatívne zmeny
s negatívnym dopadom na rozpočty verejnej správy, napr. odpojenie príplatkov od
minimálnej mzdy a napojenie na priemernú mzdu, rekreačné poukazy pre všetkých
zamestnancov, nie len pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov, daňový bonus pre deti
do 26 rokov, 13. a 14.-ty plat, športové poukazy , zavedenie rôznych kreditov, ....atď.
Na rok 2020 je v návrhu rozpočtu vyčlenené v bežných výdavkoch 5 656 018 ,00 eur, t.j.
43,93 % z očakávaného príjmu výnosu DPFO, pre školstvo.
Okrem tejto sumy sa predpokladá, že na opravy školských telocviční, pôjde určitá časť ako
dotácia na opravu a obnovu telocviční.
Na rok 2020 je v návrhu rozpočtu vyčlenené v bežných výdavkoch pre sociálnu oblasť
722 592 eur, t.j. 5,61 % z očakávaného príjmu výnosu DPFO.
Vo väzbe na momentálnu mimoriadnu situáciu vo svete vyvolanú pandémiou vírusu
COVID19 sa situácia neustále mení, s negatívnym vplyvom na svetový obchod, na firmy aj
na jednotlivcov. Uvedené vplyvy môžu mať za následok zníženie príjmov z podielových daní
oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet mesta a tiež oproti minulému
obdobiu, čo by mohlo mať vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným obmedzením
určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov zadlženosti.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť koncom marca 2020 pripravila a zverejnila dokument s
cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2
(spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a na verejné financie v roku 2020.
Dokument obsahuje tri scenáre možného vývoja, ktoré kombinujú pokles reálneho HDP v
roku 2020 a vládne opatrenia v rôznom trvaní. Jednotlivé makroekonomické scenáre majú
vplyv na výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) cez odhadovaný vývoj mzdovej bázy.
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Nakoľko príjem DPFO do rozpočtu mesta tvorí významnú položku a nie je možný tento
výpadok nahradiť inými príjmami, je vysoký predpoklad, že za takýchto okolností je ohrozené
aj naplnenie celkových príjmov mesta.
V podmienkach mesta Komárno by to mohlo spôsobiť výpadok DPFO oproti schválenému
rozpočtu od 0,9 mil. eur (scenár č. 1) až do výšky 3,5 mil. eur (scenára č. 3).
Vedenie mesta, organizácií a mestských obchodných spoločností pokračuje v monitorovaní
dopadu pandémie vírusu COVID19 a podniknú všetky možné kroky na zmiernenie
negatívnych účinkov na mesto, organizácie a spoločnosti a aj ich zamestnancov.
V bežných výdavkoch je vyčlenených v roku 2020 na :
-opravu a údržbu budov MsÚ 105 tis eur ,
-na dotáciu športových zariadení v majetku mesta 200 tis. eur,
-na zber a separovanie odpadu 150 tis. eur,
-na údržbu zelene 300 tis. eur,
-na opravu a údržbu miestnych komunikácií 180 tis. eur,
-na ucelenú opravu miestnych komunikácií- chodníkov 150 tis. eur,
-na športový fond v zmysle VZN 300 tis. eur,
-na kultúrny fond v zmysle VZN 80 tis. eur,
-príspevky pre organizácie zriadené mestom na úrovni predchádzajúceho roka (2019),
-rezerva pre poslancov vo výške 250 tis. eur.
Je potrebné zdôrazniť, že na zvýšených výdavkoch sa

podieľajú aj zvýšené ceny za

energie, najmä elektrická energia pri verejnom osvetlení, zvýšené členské poplatky
združeniam, v ktorých je mesto členom, taktiež je dôležité spomenúť, že na prenesený výkon
štátnej moci nestačia dotácie v určenej výške.
V zmysle vyššieho kolektívneho vyjednávania, je plánovaný ďalší nárast miezd vo verejnej
správe od 1. januára 2020 v priemere vo výške 10 % z tarifných miezd. Finančný dopad
v roku 2020 vplyvom zmeny legislatívy a predpisov (nárast tarifov, zvýšenie minimálnej
mzdy, zvýšenie stravného, odmien pre poslancov,...) a uzavretím vyššej kolektívnej zmluvy
bude značný .
V roku 2019 neboli začaté niektoré plánované a MZ schválené investičné akcie a nedošlo
k čerpaniu schválených kapitálových výdavkov. Realizácia investícií sa presúva do r. 2020:
Rekonštrukcia strešnej konštrukcie kultúrneho domu Nová Stráž. Dôvodom boli stiesnené
časové podmienky na výkon prestavby, t. j. najprv potreba dodatočnej

technickej

špecifikácie diela, následne nástup zimného obdobia a s tým spojenej nutnosti vykonať
opatrenia (procesy stuhnutia

betónu pre dosiahnutie potrebnej kvality materiálov).
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Z uvedených dôvodov strecha bude dokončená až začiatkom r.2020, a fakturácia sa v celej
sume 23 757 eur sa presúva na r.2020.
Rekonštrukcia strechy Dôstojníckeho pavilónu.
neobsiahnuté práce,

Dôvodom boli nepredvídateľné a v projekte

ktoré sa dali identifikovať až po rozobratí opotrebovaných častí

konštrukcie kultúrnej pamiatky, t. j. vyskytli sa naviac práce v dôsledku rozsahu poškodenia
krovu a tiež náročnosti technického riešenia diela.
Z dôvodu logiky postupnosti stavebných prác

bola vyfakturovaná a zaplatená iba časť

schválenej investície - z celkovej schválenej sumy 22 200 eur na r.2019 nebola zaplatená
suma 9 592 eur. Ďalej pre dokončenie diela pre naviac práce bude potrebné vyčleniť
ďalších 11 000 eur.
Obnova strechy
z nasledovných

a fasády Zichyho paláca, kde došlo k čiastočnej rekonštrukcii,
dôvodov:

zmeny technickej špecifikácie diela- rozšírenie rozsahu prác

a dodávok v dôsledku skrytých prekážok na mieste zhotovenia diela. Schválený rozpočet na
strechu bolo 129 800 eur, z ktorého bolo čerpané 71 790 eur a na fasádu zo schválených
73 000 eur sa vyčerpalo 62 170 eur..
Suma, ktorú je potrebné presunúť na rok 2020, predstavuje rozdiel - 58 011 eur a 10 830
eur.
Rekonštrukcia fasády Dôstojníckeho pavilónu. Na túto investíciu bolo vyčlenených 50 009
eur, z ktorého z podobných dôvodov, ako pri predchádzajúcich investíciách (náročnosť prác
a zimné obdobie) nebolo vyčerpaných 19 110 eur, ktoré bude potrebné preniesť do rozpočtu
na r.2020.
PD prestavby križovatky Ul. E. B. Lukáča a Ul. priateľstva. Na túto akciu bola vyčlenená
a schválená suma 10 000 eur. PD nebola spracovaná, nakoľko v rámci VO do výberového
konania projektanta sa neprihlásil nikto. Napriek tomu pre dopravnú situáciu v tomto
priestore včítane komplikácií spôsobených nedostatočnou šírkou Ul. priateľstva je nutné túto
PD vypracovať, resp. doplniť o aktualizované riešenie Ul. priateľstva,

T.z. V r. 2020 je

potrebné vyčleniť sumu 14 000 eur, a zopakovať proces VO.
Bezpečnostné prvky na Alžbetinom ostrove. Na túto akciu bolo v r. 2019 vyčlenených 6 000
eur, z čoho sa čerpalo len 1 228 euro na vypracovanie PD. Dokumentácia

ponúka

komplexné riešenie pre celý ostrov, v prvej etape výstavbu 1 spomaľovača dopravy pred
Katastrálnym úradom, ktorú však pre zdĺhavosť povoľovacieho procesu a nástupu zimného
obdobia sa nepodarilo zrealizovať. Celá investícia predstavuje sumu 55 660 euro, v r. 2020
je potrebné vybudovanie aspoň uvedeného spomaľovacieho prahu v hodnote 6 500 eur.
Táto je vysúťažená cena diela cez VO, ktoré bolo vykonané v r.2019.
COMORRA SERVIS - spoluúčasť projektu EÚ (autobusy) – projekt pre autobusovú stanicu,
zastávky a premávku medzi Komáromom a Komárnom- čerpanie bude aktuálne v r. 2020.
Suma spoluúčasti je vo výške 12 500 eur.
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Výstavba kontajnerových stanovíšť – ku kontajnerom boli objednané kamery, ktoré budú
hotové v r. 2020, je potrebné presunúť 4 175 eur.
PD prestavby bytového domu na ZOS – potreba úhrady dokumentácie v r. 2020 vo výške
20 000 eur
Stacionárny merač rýchlosti Hadovce – po VO bol objednaný merač, ktorý bude fakturovaný
v r. 2020, cena 3 000 eur.

Názov investície

Rok 2020

Rekonštrukcia strešnej konštrukcie kultúrneho domu Nová Stráž

23 757

Rekonštrukcia strechy Dôstojníckeho pavilónu

20 592

Obnova strechy a fasády Zichyho paláca

68 841

Rekonštrukcia fasády Dôstojníckeho pavilónu

19 110

PD prestavby križovatky Ul. E.B.Lukáča a priateľstva

14 000

Bezpečnostné prvky na Alžbetínom ostrove
Comorra servis- spoluúčasť projektu EÚ (autobusy)
Výstavba kontajnerových stanovíšť
PD prestavby bytového domu na ZOS
Stacionárny merač rýchlosti Hadovce

6 500
12 500
4175
20 000
3000

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v
Komárne s VJM

16675

Zníženie energetickej náročnosti Zariadenia pre seniorov Komárno

29308

Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy Komárno
Rekonštrukcia fasády budovy Dôstojníckeho pavilónu UMZ č. 389390-391/2019

1636
148 991

Komplex. obnova fasády NKP Zichyho paláca - spoluúčasť UMZ
424/2019

14 100

Rekonštrukcia cesty Harčáš - spoluúčasť UMZ 422/2019

33 000

Riešenie medziblokových komunikácií - ul Košická II etapa UMZ
423/2019
MŠ Františkánov

5 413
10 215
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Nákup izotermického vozidla

4 570

WIFI pre teba
Kamerový systém MP

750
4 000

Zlepšenie kvality ovzdušia prost. modernej čistiacej techniky
miestnych komunikácií

10 000

MŠ Lodná ul.1, spracovanie proj.dokumentácie

28 867

Spolu

500 000

Ďalšie plánované, schválené investičné akcie mesta:
Názov investície
MŠ Lodná ul.1, spracovanie proj. dokumentácie
PD cyklotrasy na ul. Rákocziho v Komárne

Rok 2020
41 133
7 500

Kompostáreň

75 000

Vybudovanie uzamykateľných prístreškov pre bicykle

12 500

Miluj a chráň oba brehy Dunaja
CALOR - výmena strojného zariadenia kotolne Vnútorná
Okružná č. 21

3 450
80 000

CULTPLAY - úver

250 000

KOMVaK / Nadobecný majektok

200 000

Zápočet do majetku mesta
Odvádzanie dažďovej vody - ul. Bažantia a Čajakova

48 000
6 542

GREEN-BLUE-SLOW-The development of green and blue

15 000

Kasárenská budova - hlavné elektrické rozvody

50 000

Prestavba byt. domu Špitálska 12-14, na zariadenie opatr.
služby UMZ 399/2019
Pevnosť - dotácia z MK SR (kasárenská strecha a TIC)
Pevnosť - spoluúčasť (kasárenská strecha TIC)
Pevnosť - Interreg SKHU dotácia
Pevnosť - Interreg SKHU spoluúčasť

130 076
950 000
50 000
1 000 000
60 000
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Zvýšenie bezpečnosti premávky v Komárne
Turist.- informačné stredisko Pevnosť UMZ 113/2019
Spolu

897
50 000
3 030 098

Celkom plánuje mesto preinvestovať v roku 2020 3 530 098,00 eur. Mnohé s investičných
projektov budú spolufinancované, resp. prefinancované zo štátneho rozpočtu a Európskych
fondov.
Vo finančných operáciách sa počíta naďalej s postupným splácaním nákladov na obnovu
miestnych komunikácií a tiež so splácaním autokreditu, so splátkami úverov a tiež so
splátkami leasingu.

Povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a vyhotovenie
výročnej správy ku konsolidovanej účtovnej závierke
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 22a
stanovuje povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a overenia konsolidovanej
účtovnej závierky audítorom a v § 22b ustanovuje povinnosť vyhotovenia konsolidovanej
výročnej správy, ktorej súlad s konsolidovanou účtovnou závierkou musí byť overený
audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky verejnej správy
ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Opatrením MF SR zo dňa 17. decembra 2008
č. MF/27526/2008-31 v znení opatrenia č. MF/22110/2009-31, opatrenia č. MF/19567/201331 a opatrenia č. MF/21230/2014-31.
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie
Postup zahrňovania účtovných jednotiek do konsolidovaného celku
Mesto Komárno v zmysle opatrenia MF SR § 2 písm. b) ako materská účtovná
jednotka zostavilo konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018 podľa § 2 písm. c) opatrenia
MF SR za seba a mestské podniky a organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ako
dcérske účtovné jednotky na základe svojej individuálnej závierky a individuálnych účtovných
závierok dcérskych účtovných jednotiek.
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Dcérske účtovné jednotky boli do konsolidovanej účtovnej závierky zahrnuté metódou
úplnej konsolidácie.
Pred

zostavením

individuálnych

účtovných

závierok

účtovných

jednotiek

v konsolidovanom celku obce bolo vykonané odsúhlasenie koncoročných zostatkov
a vzájomných vzťahov medzi týmito účtovnými jednotkami, ktoré vznikli zo vzájomných
transakcií medzi subjektmi konsolidovaného celku.
Mesto Komárno pri samotnom zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019
vychádzalo zo svojej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019, ďalej
z individuálnych účtovných závierok konsolidovaných účtovných jednotiek k 31.12.2019 a zo
štruktúry údajov, ktoré jej zo svojej individuálnej účtovnej závierky poskytli konsolidované
účtovné jednotky.
Mesto

postupovalo

podľa

zásady

ekonomickej

jednotky,

podľa

ktorej

sa

konsolidovaná účtovná závierka zostavuje tak, ako keby účtovné jednotky do nej zahrňované
boli jednou ekonomickou jednotkou.
Metódy oceňovania použité pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej
závierky účtovnej jednotky verejnej správy
a)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou
cenou (zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním).
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi
(obsahujú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť).
Dlhodobý

majetok

získaný

darovaním

alebo

delimitáciou

sa

oceňuje

reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý

majetok

nadobudnutý

bezodplatným

prevodom

pri

splynutí,

zlúčení,

rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz

viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou cenou.
b)

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

c)

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby
obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním).
Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reálnou cenou (napr. určenou
v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).

d)

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou (uplatňuje sa zásada
opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej
položky).

e)

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
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f)

Pri účtovaní nákladov a príjmov budúcich období sa uplatňuje zásada časového
rozlíšenia. Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g)

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že
suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

h)

Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na krytie známych rizík alebo strát.
Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i)

Pri účtovaní výdavkov a výnosov budúcich období sa uplatňuje zásada časového
rozlíšenia. Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j)

Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

k)

Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou
cenou.

l)

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom
vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným ku dňu uskutočnenia účtovného
prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to
ustanovuje osobitný predpis. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu
platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Kurzové straty sa účtujú

do nákladov

a kurzové zisky do výnosov.
m) Materská účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď
dodávatelia

sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého

majetku, zásob, nákladov.
Postup pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky
a) prispôsobenie dcérskych individuálnych účtovných závierok obchodných spoločnosti, na
ktoré sa vzťahujú postupy účtovania pre podnikateľov, prostredníctvom prevodového
mostíka ,
b) z takto prispôsobených individuálnych účtovných závierok na spoločný základ bolo
možné spočítať jednoduchým matematickým sčítaním všetky súvahy a výkazy ziskov
a strát a vytvorenie súčtových výkazov, a to súčtovej (agregovanej) súvahy a súčtového
(agregovaného) výkazu zisku a strát. V týchto súčtových výkazoch boli obsiahnuté aj
položky ako výsledky vzájomných transakcií. .
c) vykonanie upravujúcich účtovných operácií, bez ktorých by nebolo možné vykonať
elimináciu vzájomných vzťahov,
d) samotná konsolidácia, resp. eliminácia (vylúčenie) vzájomných vzťahov (transakcií)
materskej účtovnej jednotky (mesto) a dcérskych účtovných jednotiek.
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Výsledkom konsolidačných úprav je zostavenie konsolidovanej súvahy a konsolidovaného
výkazu ziskov a strát.
Vzájomné vzťahy medzi mestom a organizáciou
-

eliminácia kapitálu,

-

eliminácia pohľadávok a záväzkov,

-

eliminácia medzivýsledku,

-

eliminácia nákladov a výnosov.

Informácie o údajoch aktív a pasív konsolidovaného celku
Bilancia obsahuje údaje o majetku, záväzkoch a vlastnom imaní . Údaje podľa agregovanej
(súčtovej) Súvahy k 31.12.2019, vykázanie eliminácie vzájomných pohľadávok, záväzkov,
vlastného imania a konečný zostatok - stav účtov konsolidovanej účtovnej závierky – výkaz
Súvaha za účtovného obdobie k 31.12.2019 v porovnaní s údajmi konsolidovanej účtovnej
závierky, výkaz Súvaha k 31.12.2018 (údaje v eur).
AKTÍVA
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Softvér
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie dlhod.nehmotn. majetku
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Drobný DHM
Ostatný DHM
Obstaranie DHM
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby, vtom:
Materiál
Zúčt. medzi subj. VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Odberatelia
Poskytnuté prevádz. preddavky
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí
Pohľadávky z daň. príjmov obcí
Pohľadávky voči zamestnancom
Daň z príjmov
Daň z pridanej hodnoty

SÚ
01
013-073
019-079
041-093
02
031
032
021-081
022-082-092
023-083
028-088
029-089
042-094
06
11
112
35
378
3xx
311
314
315
318-391
319
335
341
343

Agregovaná
90 789 635,73
191 978,00

Eliminácia
-632 612,00
0,00

Kons.2019
90 157 023,73
191 978,00

Kons.2018
92 097 506,31
199 646,50

47 053,00
132 225,00
12 700,00
89 734 657,73
13 767 831,11
39 397,62
70 792 989,28
3 469 316,94
387 378,74
596,44
65 312,67
1 211 834,93
863 000,00
15 449 941,82
118 623,76
118 623,76
10 683 377,86
173 862,00
1 638 992,19

0,00
0,00
0,00
230 388,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 388,00
-863 000,00
-10 715 508,56
0,00
0,00
-10 683 377,86
0,00
-32 130,70

47 053,00
132 225,00
12 700,00
89 965 045,73
13 767 831,11
39 397,62
70 792 989,28
3 469 316,94
387 378,74
596,44
65 312,67
1 442 222,93
0,00
4 734 433,26
118 623,76
118 623,76
0,00
173 862,00
1 606 861,49

52 809,00
146 337,50
500,00
91 897 859,81
13 696 238,89
39 397,62
73 194 943,78
3 476 749,38
294 674,07
766,12
247 361,87
947 728,08
0,00
4 834 194,58
115 779,55
115 779,55
70,50
0,00
2 299 410,73

386 851,83
50,00
14 995,13
1 047 504,27
167 652,72
800,00
531,00
3 321,00

-20 813,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

366 037,94
50,00
14 995,13
1 047 504,27
167 652,72
800,00
531,00
3 321,00

527 999,96
6 532,00
32 968,82
1 459 674,12
243 431,15
1 916,02
16 215,83
2 262,00
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Ostatné dane a poplatky
Iné pohľadávky
Zúčtovanie s Európskymi
spoločenstvami
Finančné účty
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Poskyt.návrat.fin.výpomoci
dlhodobé
Poskyt.návrat.fin.výpomoci
krátkodobé
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK SPOLU:

345
378

0,00
16 973,24

0,00
-11 316,81

0,00
5 656,43

48,00
8 362,83

371
2xx
211
213
221

0,00
2 835 086,01

0,00
0,00

0,00
2 835 086,01

0,00
2 418 933,80

17 794,28
30 506,64
2 786 642,66

0,00
0,00
0,00

17 794,28
30 506,64
2 786 642,66

17 448,40
26 481,65
2 374 828,65

27x

0,00

0,00

0,00

0,00

277
38x
381
3 3 385

0,00
356 032,05

0,00
-261,48

0,00
-355 770,57

0,00
334 991,14

64 838,70
290 313,35
106 595 609,60

0,00
-261,48
-11 348 382,04

64 838,70
53 870,32
290 051,87
281 120,82
95 247 227,56 97 266 692,03

V roku 2019 boli vykonané investície do majetku mesta: rozšírenie kamerového systému
vo výške 9 650,00 eur, prestavba a prístavba požiarnej zbrojnice vo výške 35 916,76 eur,
investície do mestského trhoviska pri pevnosti vo výške 10 000,00 eur, strojovňa vonkajších
bazénov vo výške:

40 000,00 eur, požičovňa člnov – mŕtve rameno Váhu vo výške

40 000,00 eur, strojové vybavenie ŠJ a kuchýň vo výške 214 630,00 eur, vzduchotechnika
ŠJ a kuchýň v hodnote 70 336,45 eur, obnova ulice Vnútorná v MČ Nová Stráž vo výške
87 300,00 eur, osvetlenie vodárenskej veže vo výške 11 374,55 eur, výbehy pre psov
v sume 9 936,00 eur, vybudovanie servisných bodov pre cyklistov vo výške 3 097,14 eur,
ihrisko v mestská časť Ďulov Dvor v sume 1 800,00 eur, verejné osvetlenie MČ Harčáš vo
výške 9806,24 eur, výstavba kontajnerových stanovíšť v sume 155 824,94 eur, strojové
vybavenie školských jedálni v sume 99 937,00 eur, rozšírenie detských ihrísk v sume
9 050,00 eur, rekonštrukcia strechy a krovu KD Kava vo výške 9 644,04 eur, ihrisko teqball
vo výške 3 000,00 eur a rekonštrukcia volejbalovej haly vo výške 9 940,50 eur. Začali sa
investície, ako rekonštrukcia fasády Dôstojníckeho pavilónu v sume 30 899,00 eur, obnova
strechy Zichyho paláca, I. etapa v hodnote 71 788,26 eur, rekonštrukcia fasády Zichyho
paláca v sume 62 170,36 eur a rekonštrukcia strešnej konštrukcie Dôstojníckeho pavilónu
v sume 12 607,61 eur, ktorých ďalšia časť bude dokončená v roku 2020.
Vykonali sa aj investície v rozpočtových organizáciách mesta: ako externý fitnes park v areáli
ZŠ

Eötvösa ul. v hodnote 10 000,00 eur. Zariadenie pre seniorov Komárno realizovalo

investíciu v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy“ v hodnote 166 772,02
eur.
Zásadná investícia mesta, kde aj COMORRA SERVIS aktívne prispela svojou súčinnosťou,
bolo zlepšenie stavu školských kuchýň a jedální. Rozpis výdavkov podľa jednotlivých
školských kuchýň a jedální v celkovej výške 940 975,32 eur:

zariadenie školského

stravovania (ZŠS) ul. Rozmarínová 274 072,87 eur, ZŠS ul. Komenského 166 447,32 eur,
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ZŠS Ul. pohraničná 76 250,07 eur, ZŠS Ul. mieru 103 012,42 eur, ZŠS Ul. práce 131 084,35
eur, ZŠS Eötvösova ul. 190 108,29 eur.
COMORRA SERVIS zaradila do používania dokončené investície: filtračné zariadenie
3 158,37 eur, plávajúci pontón s palubovkou 19 083,26 eur, 10 ks drevených domov na
mestskom trhovisku 16 346,69 eur, kamerový systém na parkovisku termálneho kúpaliska
1 973,98 eur, separačné zariadenie s kogeneračnou jednotkou a príslušenstvom (termálne
kúpalisko) vo výške 151 091,29 eur, čerpadlo GRUNDFOS 2 881,00 eur, laminátové pramice
5 ks a vodné bicykle 5 ks vo výške 13 950,00 eur, viacúčelové komunálne vozidlo Hako
Citymaster 124 396,00 eur. Nezaradená je ešte investícia prístupového systému do starého
mesta vo výške 26 014,00 eur. Investície do majetku mesta realizované príspevkovou
organizáciou COMORRA SERVIS

v rámci plnenia podnikateľského plánu parkovacieho

systému: vybudovanie nových parkovacích miest na ul. Hviezdna 40 ks, umiestnenie
parkovacích automatov: ul. Letná – 1 ks, ul. Vnútorná Okružná – 2 ks, Vnútorná Okružná TK
– 1, Nám. Kossutha – 2 ks, zhotovenie Prístupového systému do starého mesta Komárno v
počte 2 ks rámp.
Za KOMVaK, a.s. Obstarávaný dlhodobý majetok k 31.12.2019 zahŕňa najmä náklady na
prípravné práce na rekonštrukciu vodárenského majetku v regióne Komárna.
Mesto Komárno v roku 2018 začalo s realizáciou výstavby ihriska - projekt CULTPLAY –
Interaktívne tematické parky – Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva v rámci programu
slovensko-maďarskej spolupráce Interreg V-A. Projekt financovaný spoluúčasťou zo
štátneho rozpočtu a Európskej únie v objeme 360 111,55 eur. V roku 2018 bolo
preinvestovaných 50 640,00 eur. Pokračovanie v realizácii projektu a ukončenie výstavby
ihriska sa presúva na rok 2020.
Zníženie krátkodobých pohľadávok vo výške 692 549,24 eur, v tom: zníženie daňových
a nedaňových pohľadávok mesto Komárno vo výške 305 926,84 eur (v tom zníženie
z dôvodu odpisu pohľadávok vo výške 290 546,87 eur), tvorba opravných položiek ku
krátkodobým pohľadávkam zvýšenie o 187 372,86 eur, zníženie ostatných pohľadávok
mesto Komárno o 15 716,29 eur, zníženie pohľadávok voči odberateľom KOMVaK, a.s.
o 166 677,36 eur, zníženie pohľadávky na dani z príjmov o 15 684,83 eur.
(údaje v eur)
PASÍVA
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Nevysp.výsl.hosp. min. rokov
Výsledok hosp. za účt.obdobie
Záväzky

Účet
41x
42x
428

Agregovaná
56 566 585,30
0,00
3 033 523,93
53 533 061,37
54 470 971,79

-937 910 42
23 451 199,52

Eliminácia
-647 176,55
0,00
-3 033 523,93
2 386 347,38
1 851 606,34
534 741,04
-10 701 205,49

Kons.2019
Kons.2018
55 919 408,75 56 563 767,12
0,00
0,00
0,00
0,00
55 919 408,75 56 563 767,12
56 322 578,13
55 752 78,97
810 981,15
-403 169,38
12 749 994,03 13 285 203,75
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Rezervy v tom:
Ostatné rezervy dlhodobé
Rezervy zákonné krátkodobé
Ostatné záväzky
Zúčt. medzi subj. VS

459
323,451
325,479
35x
Zúčtovanie odvodu príjmu RO
351
Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 355
Ostatné zúčtov. rozpočtu obce (ŠR)
357
Dlhodobé záväzky
Ostatné dlhodobé záväzky
479
Záväzky zo sociálneho fondu
472
Záväzky z nájmu
474
Iné záväzky v tom:
379
Odložený daňový záväzok
Krátkodobé záväzky
Dodávatelia
321
Prijaté preddavky
324,475
Ostatné záväzky
325,479
Nevyfakturované dodávky
326
Záväzky z nájmu
474
Iné záväzky
379
Zamestnanci
331
Ost. záväzky voči zamestnancom
333
Zúčt. s org.soc.poist.a zdr.poist.
336
Daň z príjmov
341
Ostatné priame dane
342
Daň z pridanej hodnoty
343
Ostatné dane a poplatky
345
Zúčtovanie s Európs. Spoločenstvami 371
Transfery mimo ver. správu
372
Bankové úvery a výpomoci

912 567,81
0,000
60 728,16
851 839,65
10 778 864,72

0,00
0,00
0,00
0,00
-10 683 986,90

912 567,81
0,00
60 728,16
851 839,65
94 877,82

903 666,80
0,00
50 670,00
852 996,80
128 948,43

6 667,45
10 677 319,45
94 865,82

-6 667,45
-10 677 319,45
0,00

0,00
0,00
94 865,82

0,00
0,00
128 940,43

3 130 387,69

0,00

3 130 387,69

2 787 280,59

1 415 385,28
101 574,54
286 042,97
1 327 384,90
0,00
2 633 130,16
611 826,91
22 006,79
142 478,88
36 550,56
0,00
217 971,51
821 184,32
2 000,70
556 899,06
0,00
125 665,43
74 822,88
3 036,61
13 350,51
5 300,00
5 996 249,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17 218,59
-15 387,91
0,00
0,00
-1 537,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-293,15
0,00
0,00
0,00

1 415 385,28
101 574,54
286 042,97
1 327 384,90
0,00
2 615 911,57
596 475,00
22 006,79
142 478,88
35 013,03
0,00
217 971,51
821 184,32
2 000,70
556 899,06
0,00
125 665,43
74 822,88
2 743,46
13 350,51
5 300,00
5 996 249,14

1 340 434,00
92 506,63
222 719,89
1 131 620,07
47 951,00
2 670 210,11
721 631,15
18 372,00
176 924,53
2 377,76
4 532,49
136 696,88
747 516,04
4 359,45
529 838,06
0,00
122 333,56
89 251,11
924,00
5 638,29
109 814,79
6 795 097,82

Bankové úvery dlhodobé
Bežné bankové úvery
Časové rozlíšenie

461
461,221,231

4 552 908,71
1 443 340,43
26 577 824,78

0,00
0,00
0,00

4 552 908,71
1 443 340,43
26 577 824,78

5 537 523,14
1 257 574,68
27 417 721,16

Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
VLASTNÉ IMANIE A ZÁV. SPOLU:

383
384

11 649,12
26 566 175,66

0,00
0,00

11 649,12
26 566 175,66

9 347,72
27 408 373,44

106 595 609,60

-11 348 382,04 95 247 227,56 97 266 692,03

Stav bankových úverov za konsolidovaný celok k 31.12.2019 je vo výške 5 996 249,14 eur
z toho dlhodobé vo výške 4 552 908,71 eur a krátkodobé vo výške 1 443 340,43 eur.
Celkový nákladový úrok z úverov vykázaný za konsolidovaný celok je vo výške 30 200,14
eur, v roku 2018 bol vo výške 40 699,02 eur.
Účty časového rozlíšenia – účet 384 – Výnosy budúcich období:
Dotácie na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa
najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako
výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto
dlhodobého majetku.
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Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady spojené s činnosťou sa
najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako
výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na
príslušný účel.
Podiel Mesta Komárno na celkových výnosoch budúcich období je 12 628 124,90 eur
a spoločnosť KOMVaK, a.s. vo výške 12 962 810,00 eur.
Informácie o údajoch nákladov a výnosov konsolidovaného celku (údaje v eur).
NÁKLADY

Účet

Spotrebované nákupy

Agregovaný
VZS

Eliminácia

Kons.2019

Kons.2018

4 817 449,41

-125 945,63

4 691 503,78

4 377 032,03

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Spotreba nesklad. dodávok
Predaný tovar
Služby

501
502
503
504

2 337 744,89
2 479 644,52
0,00
60,00
6 751 745,05

-26 816,04
-99 129,59
0,00
0,00
-764 113,31

2 310 928,85
2 380 514,93
0,00
60,00
5 987 631,74

2 063 412,43
2 313 148,47
471,13
0,00
5 543 710,55

Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Osobné náklady

511
512
513
518

2 070 789,02
58 440,46
53 461,10
4 569 054,47
17 529 707,60

-16 802,01
0,00
-8 440,34
-738 870,96
0,00

2 053 987,01
58 440,46
45 020,76
3 830 183,51
17 529 707,60

1 833 851,20
48 212,33
27 237,93
3 634 409,09
15 333 876,33

Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné soc. náklady
Dane a poplatky
Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady
prevádz.činnosť
Zost.cena predaného DHM
Predaný materiál
Zmluvné pokuty, penále a úroky z
omeškania
Ostatné pokuty,penále,úroky z
omeš.
Odpis pohľadávok
Ostatné náklady na prev.činn.
Manká a škody
Odpisy,rezervy,OP z prev.,fin.
čin.

521
524
525
527
528
531
532
538

12 504 358,31
4 315 052,26
138 918,27
569 016,76
2 362,00
50 029,46
12 846,46
675,06
36 507,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21 431,46
0,00
-650,44
-20 781,02

12 504 358,31
4 315 052,26
138 918,27
569 016,76
2 362,00
28 598,00
12 846,46
24,62
15 726,92

10 974 789,71
3 783 459,90
120 521,90
452 585,82
2 519,00
31 203,88
10 628,00
24,28
20 551,26

541
542

1 744 008,97
1 162 222,80
796,00

-0,03
0,00
0,00

1 744 008,94
1 162 222,80
796,00

408 362,46
30 644,93
44,00

544

41,91

0,00

41,91

41 076,59

545
546
548
549

6 197,06
293 341,87
278 205,74
3 203,59

0,00
0,00
-0,03
0,00

6 197,06
293 341,87
278 205,71
3 203,59

6 376,55
74 467,39
255 719,44
33,56

4 900 731,61

-486 750,58

4 413 981,03

4 235 533,56

Odpisy
Rezervy z prevádzkovej
činnosti
Tvorba ostatných rezerv z prev.
činn.
Tvorba zákonných OP z
prev.činnnost

551

3 320 084,09

0,00

3 320 084,09

3 380 663,25

1 093 896,94

0,00

1 093 896,94

854 870,31

553

808 829,85

0,00

808 829,85

660 696,80

557

0,00

0,00

0,00

698,25
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Tvorba ostatných OP z
prev.činnosti
Rezervy a oprav. položky
z finančnej činnosti
Tvorba oprav. Pol. Z fin. činn.
Finančné náklady
Úroky
Ostatné finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery
Nákl.na transf.z rozp. obce do RO
Nákl.na transf.z rozp. obce
ostatným subjektom verej.správy
Nákl.na tran.z rozp. obce
subj.mimo VS
Náklady na ostatné transfery
Náklady z odvodu príjmov
Nákl. z budúceho odvodu príjmu

558

285 067,09

0,00

285 067,09

193 475,26

559

486 750,58
486 750,58
155 490,31

-486 750,58
-486 750,58
0,00

0,00
0,00
155 490,31

0,00
0,00
205 032,66

584

73 146,35
82 330,28
0,00
7 086 686,94
4 822 757,43

0,00
0,00
0,00
-5 875 442,96
-4 822 757,43

73 146,35
82 330,28
0,00
1 211 243,98
0,00

114 290,88
0,00
0,00
987 753,61
0,00

585

150 000,00

-150 000,00

0,00

20 000,00

586
587
588
589

1 173 939,93
38 504,05
899 552,13
1 933,40

0,00
-1 200,00
-899 552,13
-1 933,40

1 173 939,93
37 304,05
0,00
0,00

466 821,05
500 932,56
0,00
0,00

43 035 849,35

-7 273 683,97

562
568

NÁKLADY SPOLU:

VÝNOSY

Agregovaný VZS

Tržby za vlastné výkony a tovar

Eliminácia

35 762 165,38

31 122 505,08

Kons.2019

Kons.2018

6 957 093,07

-600 492,41

6 356 600,66

6 326 251,22

6 957 093,07
0,00
363 418,73
244 004,04
119 414,69

-600 492,41
0,00
0,00
0,00
0,00

6 356 600,66
0,00
363 418,73
244 004,04
119 414,69

6 323 251,22
0,00
14 231,42
14 231,42
0,00

16 307 535,80

-21 140,31

16 286 395,49

15 139 444,14

14 575 478,24
1 732 057,56

-357,29
-20 783,02

15 575 120,95
1 711 274,54

13 570 068,40
1 569 375,74

641
642
644
645
648

4 665 265,91
1 367 763,96
2 010,50
5 882,00
25 944,50
3 262 732,95
907 380,65

-679 266,12
0,00
0,00
0,00
0,00
-679 266,12
0,00

3 985 999,79
1 367 763,96
2 010,50
5 882,00
25 944,50
2 583 466,83
907 380,65

3 969 453,22
1 283 860,89
310,00
6 939,00
32 420,35
2 644 785,98
107 485,59

653

808 464,00

0,00

808 464,00

53 786,26

657

2 825,00

0,00

2 825,00

2 167,77

658

95 324,97
890,83
5 312,25

0,00
-0,64
0,00

95 324,97
890,19
5 312,25

51 531,56
540,10
0,00

691
692

12 888 171,87
4 147 739,27
382 607,64

-5 438 043,45
-4 147 739,27
-382 607,64

7 450 128,42
0,00
0,00

6 378 264,73
0,00
0,00

693

6 963 991,52

0,00

6 963 991,52

6 022 507,22

694

332 699,30

0,00

332 699,30

339 857,31

Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Aktivácia
Aktivácia vnútr. Organiz. služieb
Aktivácia DHM
Daňové a colné výnosy a z
poplatkov

602
604

Daňové výnosy samosprávy
Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z
prevádz.činnosti
Tržby z predaja DHM
Tržby z predaja materiálu
Zmluvné pokuty, penále, úroky
Ostatné pokuty, penále, pokuty
Ostatné výnosy z prevádz.činnosti
Zúčtov.rezerv,OP z prev,fin.čin.
Zúčtov. Ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti
Zúčtov. Zákon. Oprav. Pol.
z prevádzkovej činnosti
Zúčtov. Ostatných oprav. Pol.
z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozp.
príjmov
Výnosy z BT z rozpočtu obce
Výnosy z KT z rozpočtu obce
Výn.sam.z BT zo ŠR,iných
subj.VS
Výn.sam.z KT zo ŠR,iných
subj.VS

632
633

622
624
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Výnosy samosprávy z BT od
Európskej únie
Výn.sam.z BT subj.mimoVS
Výn.sam.z KT subj.mimo VS
Výn.sam.z odvodu rozp.príjmov
VÝNOSY SPOLU:
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
Splatná daň z príjmov
Dodat. Platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia

695
697
698
699

591
595

35 379,64
8 818,89
109 239,07
907 696,54
42 095 069,11

0,00
0,00
0,00
-907 696,54
-6 738 942,93

35 379,64
8 818,89
109 239,07
0,00
35 356 126,18

3 733,15
11 478,28
688,77
0,00
31 935 670,42

-940 780,24

534 741,04

-406 039,20

813 165,34

4 282,18
-7 152,00

0,00
0,00

4 282,18
-7 152,00

-937 910,42

534 741,04

-403 169,38

2 184,19
0,00
810 981,15

Celkové náklady oproti roku 2018 sa zvýšili o 4 639 660,30 eur, v tom zvýšenie osobných
nákladov o 2 195 831,27 eur, od januára 2019 sa zvýšili o 5 % platové tarify zamestnancov
pracujúcich v štátnej a verejnej službe, ktoré vyplývali z nariadení, ktoré na svojom zasadnutí
schválila vláda a ktoré vychádzali z uzatvorených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok
2019, zvýšenie osobných nákladov je ďalej z dôvodu zvýšenia príplatkov k mzde a úhrad
rekreačných poukazov, zvýšenie nákladov na služby o 443 921,19 eur (v tom zvýšenie nákladov
na opravy a údržbu o 220 135,81 eur, a zvýšenie nákladov na ostatné služby o 195 774,42 eur),
zostatková cena predanej budovy „Lehár“ 810 894,17 eur, tvorba ostatných rezerv na
prevádzkovú činnosť 754 677,74 eur (v tom tvorba rezervy na súdne spory 681 000,00 eur),
zvýšenie nákladov na transfery o 223 490,37 eur.
Celkové výnosy sa oproti roku 2018 zvýšili o 3 420 455,76 eur v tom:
-

zvýšenie – aktivácia

vnútroorganizačných

služieb a aktivácie

dlhodobého majetku

o 349 187,31 eur,
-

zvýšenie daňových výnosov o 1 146 951,35 eur (v tom zvýšenie výnosu z podielu na dani
z príjmov fyzických osôb o 984 494,84 eur a zvýšenie výnosu z ostatných poplatkov
o 131 340,75 eur) ,

-

zvýšenie ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti o 754 677,74 eur (v tom zúčtovanie
rezervy na súdne spory vo výške 681 000,00 eur),

-

zúčtovania dotácií na bežné a kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov
verejnej správy a subjektov mimo verejnú správu spôsobilo celkové zvýšenie o 1 071 863,69
eur.

Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja: náklady v tejto oblasti
v účtovných jednotkách tvoriacich konsolidovaný celok nevznikli.
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Hospodárenie Mesta Komárno v roku 2019
Účtovníctvo mesta
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obchodné spoločnosti, príspevkové a rozpočtové
organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných
náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie
a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele
majetku

a záväzkov,

o výnosoch

a nákladoch,

o príjmoch

a výdavkoch,

o výsledku

hospodárenia účtovnej jednotky v roku 2018 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie a obce a v znení opatrenia
č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto
predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie a obce v znení opatrenia MF SR
č. MF/25189/2008-311, opatrenia č. MF/24240/2009-31, opatrenia č. MF/24141/2011-31,
opatrenia č. MF/19324/2012-31 a opatrenia č. MF/19568/2013-31.
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19 stanovuje
povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy,
ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj
§ 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie
účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako
celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania.

Z hľadiska

charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác
závierkových činností, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenia účtovnej závierky. Prípravné
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práce sa

uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností:

inventarizáciu, kontrolu bilančnej kontinuity, kontrolu nadväznosti analytických účtov
a analytickej evidencie na syntetické účty, tvorba rezerv, tvorba a zúčtovanie opravných
položiek, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov, kontrola zaúčtovania
odpisov, kontrola zaúčtovania transferov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré
nesmú mať konečný zostatok, kontrolu účtu výsledku hospodárenia, doúčtovanie účtovných
prípadov bežného účtovného roka, kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: zisťujú sa obraty jednotlivých
účtov, zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
konečné zostatky ostatných súvahových účtov, zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie.
Špecifikom akruálneho účtovníctva je časové rozlíšenie nákladov a výnosov, tvorba
rezerv a opravných položiek k majetku, ktoré na základe rozhodnutia účtovnej jednotky,
Smernica o vedení účtovníctva č. 04/2016 , uplatňuje aj Mesto Komárno.
Od 1.1.2009 sa zákonom č. 659/2007 o zavedení meny EUR a vyhláškou MF SR č.
75/2008 ustanovili pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm
v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva a daní.
Bilancia aktív a pasív (údaje v eur).

AKTÍVA (v eurách)

č. r.

Bežné účtovné obdobie k 31.12.2019
Brutto

Korekcia

Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie 2018
Netto

Neobežný majetok:

2

88 543 397,98

27 947 598,22

60 595 799,76

61 969 959,79

Dlhodobý nehmotný majetok

3

930 705,82

778 054,82

152 651,00

162 239,50

Dlhodobý hmotný majetok

11

84 942 163,76

25 362 015,00

59 580 148,76

60 882 779,71

Dlhodobý finančný majetok
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2 670 528,40

1 807 528,40

863 0000

924 940,58

Obežný majetok:

33

16 307 140,50

2 516 433,74

13 790 706,76

14 109 102,78

Zásoby

34

24 838,76

24 838,76

28 152,06

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

40

10 683 377,86

10 683 377,86

10 883 912,62

Dlhodobé pohľadávky

48

Krátkodobé pohľadávky

60

3 753 736,85

1 237 303,11

1 747 545,45

Ostané pohľadávky

65

14 418,64

14 418,64

30 134,93

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších
územných celkov a rozpočtových organizácií
zriadených obcou a vyšším územným celkom

68

2 820 398,75

1 041 306,65

1 458 027,67

2 516 433,74

1 779 092,10
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Pohľadávky z daňových príjmov obcí a
vyšších územných celkov

69

812 772,86

Pohľadávky voči zamestnancom

70

800

Iné pohľadávky

81

105 346,60

Transfery a ostatné zúčtovania so
subjektami mimo ver. správy

84

Finančné účty

85

Poskytnuté finančné výpomoci dlhodobé

98

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
krátkodobé

104

Časové rozlíšenie:

167 652,72

244 231,40

800

1 916,02

13 125,10

13 125,43

1 845 187,03

1 845 187,03

1 449 492,65

110

38 934,53

38 934,53

30 958,35

- náklady budúcich období

111

38 697,93

38 697,93

30 722,75

- príjmy budúcich období
Vzťahy k účtom klientov štátnej
pokladnice
Majetok spolu

113

236,60

236,60

235,60

74 425 441,05

76 110 020,92

645 120,14

92 221,50

114

PASÍVA (v eurách)

104 889 473,01

č. r.

Vlastné imanie

116

Oceňovacie rozdiely

117

Fondy

120

Výsledok hosp. min. rokov

30 464 031,96

Bežné účtovné
obdobie k
31.12.2019

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2018

55 282 910,80

56 289 594,45

124

56 289 594,45

55 628 558,96

Výsledok hospodárenia

125

-1 006 683,65

661 035,49

Záväzky

126

6 514 405,35

7 066 243,53

Rezervy (krátkodobé)

127

840 512,65

846 396,80

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej
správy

132

50 940,39

57 261,00

Dlhodobé záväzky v tom:

140

2 513 291,22

2 423 656,45

Ostatné dlhodobé záväzky

141

1 267 593,28

Záväzky zo sociálneho fondu

144

40 130,80

1 309 068,00
30 919,38

Záväzky z nájmu

145

52 127,24

0,00

Iné záväzky

149

1 153 439,90

1 083 669,07

Krátkodobé záväzky

151

1 103 978,95

1 113 256,46

Dodávatelia

152

367 149,10

257 993,13

Zamestnanci

163

304 467,21

287 003,18

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a
zdravotného poistenia

165

207 731,29

202 314,81
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Bankové úvery a výpomoci v tom:

173

2 005 682,14

2 625 672,82

Bankové úvery dlhodobé

174

1 447 511,71

2 005 682,14

Bežné bankové úvery

175

558 170,43

619 990,68

Prijaté návratné finančné výpomoci
od subjektov verejnej správy

178

Časové rozlíšenie:

180

12 628 124,90

12 754 182,94

12 628 124,90

12 754 782,94

74 425 441,05

76 110 020,92

z toho:
- výdavky budúcich období

181

- výnosy budúcich období

182

Vzťahy k účtom klientov štátnej
pokladnice

183

Vlastné imanie a záväzky
spolu

115

Súvaha
Hodnota dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku v netto hodnote rok
2019: 60 595 799,76 eur (rok 2018: 61 969 959,79 eur), medziročný pokles o 1 374 160,03
eur, v tom významné zvýšenia: - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – Zmeny a
doplnky Územného plánu mesta - Oboznámenie o strategickom dokumente vo výške
10 200,00 eur, dlhodobý finančný majetok vo výške 385 000,00 eur – zvýšenie základného
imania obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s., tiež dlhodobý finančný majetok vo výške
20 000,00 eur – zvýšenie základného imania spoločnosti COM-MÉDIA spol. s.r.o a vo výške
19 810,00 eur – zvýšenie základného imania spoločnosti CALOR s.r.o, v tom významné
zníženia: - ročný odpis majetku vo výške 1 526 602,62 eur, tvorba opravnej položky
k dlhodobému finančnému majetku vo výške 1 544 133,80 eur (ocenenie podielov mesta k
31.12.2019 metódou vlastného imania), vyradenie samostatných hnuteľných vecí a súbory
hnuteľných veci v hodnote 82 499,96 eur, predaj budovy „Lehár“ vo výške 835 973,21 eur.
Začali sa investície, na ktoré boli v roku 2019 vynaložené finančné prostriedky vo výške
532 601,10 eur, ktoré budú dokončené v roku 2020 a zaradené do majetku mesta tiež v roku
2020.
Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) v netto
hodnote rok 2019: 13 790 706,76 eur (rok 2018: 14 109 102,78 eur), medziročný pokles
o 318 396,02 eur, v tom významné položky: zníženie pohľadávok z nedaňových príjmov obcí
a rozpočtových organizácií zriadených mestom vo výške 168 828,21 eur a pohľadávok
z daňových príjmov mesta vo výške 134 098,63 eur, zvýšenie hodnoty peňažných
prostriedkov na účtoch mesta vo výške 394 774,98 eur.
Zníženie dlhodobých záväzkov zo ŠFRB úverov vo výške 41 474,72 eur, zvýšenie záväzkov
z nájmu vo výške 52 127,24 eur, čo predstavuje lízing áut MsÚ. Zníženie stavu dlhodobej
časti bankových úverov o 619 990,68 eur.
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Časové rozlíšenie: zvýšenie súvisí z vykazovaním a zúčtovaním poskytnutého kapitálového
transferu zo ŠR a Európskej únie pre mesto na financovanie investícií do majetku mesta,
ktorý bol odovzdaný do správy mestskej príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS
a Zariadenie pre seniorov Komárno.
Hospodársky výsledok

Názov
Náklady (v eurách)
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
Výnosy (v eurách)
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok pred zdanením
59 – Dane z príjmov
Hospodársky výsledok po zdanení
/+ kladný HV, - záporný HV/

Skutočnosť
k 31.12.2019
24 030 235,33
1 980 443,22
3 878 940,77
7 288 923,40
6 653,89
1 545 422,39

Skutočnosť
k 31.12.2018
20 264 493,45
2 014 164,55
4 252 135,76
6 146 035,20
15 054,77
227 891,32

Rozdiel
+ nárast/zníženie
3 765 741,88
-33 721,33
-373 194,99
1 142 888,20
-8 400,88
1 317 531,07

3 097 430,88

2 572 049,67

525 381,21

80 033,02
0,00
6 152 387,76
23 023 699,86
604 783,72

88 930,12
0,00
4 948 232,06
20 925 590,13
770 584,41

-8 897,10
0,00
1 204 155,70
2 098 109,73
-165 800,69

16 307 535,80
2 942 494,10

15 161 265,53
3 055 351,20

1 146 270,47
-112 857,10

902 588,97

92 036,20

810 552,77

845,48
5 312,25

323,92
0,00

521,56
5 312,25

2 260 139,54

1 846 029,07

414 110,47

-1 006 535,47
148,18

661 096,68
61,19

-1 006 683,65

661 035,49

-1 667 632,15
86,99
-1 667 719,14

Účtovný výsledok hospodárenia, t.j. rozdiel medzi tr. 5 a 6 náklady – výnosy (v eur):
Účtovná tr. 5
Účtovná tr. 6
Pred zdanením
Po zdanení

24 030 235,33 eur
23 023 699,86 eur
-1 006 535,47 eur
-1 006 683,65 eur

Celkové náklady mesta sa oproti roku 2018 zvýšili o 3 765 741,88 eur.
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Na tento rozdiel najvýraznejšie vplýva:
- zníženie nákladov na služby – vykazované na účte 511 – Opravy a udržiavanie
o 449 890,15 eur, z rozdielu: v rokoch 2017 až 2019 bola realizovaná súvislá oprava
miestnych komunikácií spoločnosťou EUROVIA SK, a.s., v roku 2019 dokončenie
posledných úsekov opráv miestnych komunikácií, fakturované v roku 2019 vo výške
343 608,03 eur,
- zvýšenie ostatných služieb na účte 518 o sumu 77 810,53 eur, v tom významné položky: náklady na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná vo výške 109 239,07 eur, náklady za odvoz odpadov o 114 529,80 eur,
- zvýšenie osobných nákladov (účty 521 až 528) vo výške 1 142 888,20 eur z dôvodu, že od
1. januára 2019 nadobudli účinnosť zmeny platových taríf zamestnancov vo verejnom
záujme,
- zvýšenie na položke ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť vo výške 1 317 531,07
eur, v tom zvýšenie na účte 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného
majetku o 1 065 059,87 eur oproti roku 2018, v tom významná položka - doúčtovanie
odpisov k budove „Lehár“ vo výške 810 894,17 eur,
- zvýšenie na účte 546 o 229 846,58 eur – odpis pohľadávok v celkovej sume 290 546,87
eur, čo predstavujú nasledovné odpisy: v agende komunálneho odpadu v sume 34 894,91
eur, dani za psa v sume 1 001,85 eur, prenájom mestských bytov 59 610,01 eur, daň
z nehnuteľnosti v sume 54 378,53, daň za užívanie verejného priestranstva v sume 73
031,36 eur, nájomné do roku 2004 Alternatíva+Civitas v sume 50 246,18 eur,
- zvýšenie nákladov na účte 553 - tvorba ostatných rezerv o 143 983,05 eur, v tom tvorba
ostatných rezerv na súdne spory – zvýšenie o 62 736,00 eur, tiež tvorba ostatných rezerv na
odchodné a iné zamestnanecké prémie – zvýšenie o 445 347,05 eur, nová povinnosť miest
a obcí- tvorba ostatných rezerv na rekreačné príspevky vo výške 32 000,00 eur, tvorba
ostatných rezerv na audítorské v sume 3 900,00 eur.
- zvýšenie nákladov na účte 558 - tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti o 95 858,15 eur – v tom významné zvýšenia pri opravnej položke k poplatkom za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 57 202,62 eur a pri opravnej položke
k nájomnom na byty v sume 32 011,97 eur,
- tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku k 31.12.2019 na účte 559 –
zvýšenie o 412 266,51 eur, pričom k 31.12.2019 boli vytvorené opravné položky
k dlhodobému finančnému majetku na základe ocenenie podielu mesta na vlastnom imaní
obchodných spoločností založených mestom metódou vlastného imania,
- zvýšenie nákladov na transfery a nákladov z odvodu príjmov o 1 061 730,17 eur, v tom
transfery z rozpočtu obce (mesta) rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v sume
2 741 459,21 eur, školám ako vlastné príjmy, originálna kompetencia v sume 1 698 585,30
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eur, tiež kapitál. transfery – zúčtovanie odpisov majetku v správe: mestských organizácií
v sume 271 769,76 eur a školám v sume 110 943,16 eur.
Rozpočet Mesta Komárno na rok 2019 a jeho plnenie
Mesto pri výkone samosprávy vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta. Riadi sa schváleným rozpočtom a zostavuje
záverečný účet mesta.
Rozpočet mesta je základom finančného

hospodárenia mesta v príslušnom

rozpočtovom (kalendárnom) roku. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený 15 dní
spôsobom obvyklým. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy
a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým
a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta, obyvateľom žijúcim na tomto území
vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne
záväzných nariadení mesta ako aj zo zmlúv. Zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom
obcí a k rozpočtovým organizáciám zriadených mestom.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov požaduje v rozpočte verejnej správy uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie
/vymedzenej na základe § 4 ods. 4 cit. zákona a opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42
v znení neskorších opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia, a to pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch
finančných aktív.
Plnenie a čerpanie rozpočtu obce
Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2019, bol schválený dňa 31. januára
2018 na 3. zasadnutí MZ, uznesením č. 48/2019, ako vyrovnaný, vo výške 24 742 036 eur
na strane príjmov a na strane výdavkov.
V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na
roky 2019 - 2021 vypracovaný rozpočet spracovaný v programovej štruktúre, pričom za
jednotlivé programy sa uviedli konkrétne zámery a ciele s kvantitatívnym vyjadrením.
Rozpočet mesta bol v priebehu roka niekoľkokrát upravovaný na základe uznesení MZ a
rozpočtových opatrení primátora mesta. Upravený rozpočet k 31.12.2019 bol vyrovnaný, vo
výške 29 061 415 eur, na strane príjmov aj na strane výdavkov.
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Príjmy

Schválený
Upravený
rozpočet na rok rozpočet na rok
2019
2019

(v eurách)
Bežné príjmy

Skutočnosť k
31.12.2019

24 092 536

26 599 723

Kapitálové príjmy

366 000

1 352 851

Finančné príjmy

283 500

1 108 841

967 351,48

87,24%

24 742 036

29 061 415

29 018 815,89

99,85%

SPOLU PRÍJMY

Výdavky

Schválený
Upravený
rozpočet na rok rozpočet na rok
2019
2019

(v eurách)
Bežné výdavky

26 585 540,66

%

99,95%

1 465 923,75 108,36%

Skutočnosť k
31.12.2019

%

23 281 734

25 820 556

25 066 685,75

97,08%

Kapitálové výdavky

717 500

2 093 247

1 509 618,01

72,12%

Finančné výdavky

742 802

1 147 612

1 259 577,89

109,76%

24 742 036

29 061 415

27 835 881,65

95,78%

SPOLU VÝDAVKY

Prehľad príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie / v eur /

Položka

Text

Schválený Upravený
Príjmy
rozpočet rozpočet k 31.12.2019

110

Daň z príjmov FO - podielové dane

120

1 820 000

210

Daň z nehnuteľnosti
Dane za tovary a služby + poplatok za
zber odpadov
Príjmy z podnikania a nájomné z
vlastníctva majetku

220

Administratívne a iné poplatky a platby

230

Kapitálové príjmy z predaja majetku

240

Bankové úroky

290

Ostatné nedaňové príjmy

310

Granty a transfery - bežné

320

Granty a transfery - kapitálové

130

Príjmy rozpočtových organizácií

12 407 789 12 707 789

%

12 624 745,28

99,35%

1 859 810

1 922 290,39

103,36%

1 177 770

1 233 070

1 354 671,41

109,86%

791 653

1 318 003

1 356 073,99

102,89%

1 059 470

1 141 534

1 111 810,24

97,40%

366 000

1 154 201

1 268 670,34

109,92%

300

800

844,84

105,61%

101 200

233 995

138 320,62

59,11%

5 901 304

7 046 733

7 003 523,67

99,39%

0

38 650

38 820,00

100,44%

833 050 1 217 989

1 231 693,63

101,13%
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Prijaté finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
a ďalšie prijaté transfery, dotácie a príspevky v eurách:

Dotácie, granty
Školstvo - prenesená kompetencia

Skutočnosť
31.12.2019
5 022 995,00

Školstvo - lyžiarsky kurz

32 700,00

Školstvo - škola v prírode

26 200,00

Školstvo - asistent učiteľa

80 374,00

Školstvo - cestovné

30 171,00

Školstvo - vzdelávacie poukazy

74 444,00

Školstvo - odchodné

14 433,00

Školstvo - dotácia pre žiakov SZP

19 250,00

Školstvo - stravovanie
Školstvo - hmotná núdza - školské potreby
Školstvo - učebnice
Školstvo - rekreačný poukaz
Školstvo - MŠ 6 ročné deti
Školstvo - zadržané rodinné prídavky

351 796,80
3 004,60
10 919,00
426,00
46 462,00
5 929,06

Školstvo - pedagogická prax ZŠ

10 406,77

Školstvo - pedagogická prax MŠ

1 275,60

Školstvo - dajme gól
Sociálny a správny odbor (útulok)
Hmotná núdza - osobitný príjemca

700,00
50 400,00
15,80

Riešenie nepriaznivých situácií rómskej komunity

12 000,00

Matrika

76 046,70

Voľby prezidenta I. kolo a II. kolo

35 907,78

Voľby do Európskeho parlamentu

21 438,88

Zariadenie pre seniorov

634 752,00

Samostatný školský úrad

32 100,00

Spoločný stavebný úrad

44 612,96

Pozemné komunikácie
Register obyvateľstva a register adries

1 475,71
11 785,20

Dobrovoľný hasičský zbor

3 000,00

Životné prostredie

3 193,28

Vojnové hroby

1 569,23

ŠFRB

21 891,13

Dotácia na multifunkčné ihrisko

10 000,00

Kultúrne pamiatky

3 820,50

Komárňanské dni - NSK

1 600,00

Dotácia z fondu na podporu kultúry národ. menšín

6 000,00

Národný projekt Zelené obce Slovenska

0,00

Chránená dielňa ZŤP

23 877,35

Terénna sociálna práca - projekt

34 632,74

Opatrovateľská služba - projekt

99 700,02

MOS
Rozvoj zamestnanosti

8 063,11
91 498,38
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Projekt Cultplay

7 023,87

Občianska hliadka

7 466,50

Projekt MŠ NP PRIM

22 301,70

Dotácia na postrek komárov - environmentálny fond

5 264,00

Nadácia Tesco

600,00

Spolu:

7 003 523,67

Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie / v eur /
(Bez rozpočtových organizácií – škôl a Zariadenia pre seniorov)

Položka

Text

Schválený Upravený
Výdavky
rozpočet rozpočet k 31.12.2019

%

610 Mzdy, platy, služobné príjmy

4 635 970 4 885 723

4 842 441,47

99,11%

620 Poistné a príspevok do poisťovní

1 782 228 1 924 170

1 886 519,64

98,04%

7 583

4 841,27

63,84%

1 503 028 1 636 996

1 535 523,04

93,80%

973 062 1 305 567

985 772,72

75,51%

88 466

84 656,17

95,69%

1 745 700 1 548 578

1 498 164,99

96,74%

38 418

36 525,63

95,07%

2 204 044 2 501 823

2 393 818,69

95,68%

875 000 1 577 000

1 572 119,77

99,69%

1 338 461 1 118 338

1 101 688,85

98,51%

631 Cestovné náhrady

16 330

632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné

93 475

635 Opravy a údržba
636 Nájomné za nájom
637 Služby
641 Transfery v rámci verejnej správy
Transfery jednotlivcom a neziskovým
642 práv. osobám
644 Transfery nefinančným subjektom
Splácanie úrokov a ostatné platby za
650 úvery

35 945

450 000

250 000

247 179,15

98,87%

40 691

36 954

33 713,31

91,23%

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie
(Bez rozpočtových organizácií – škôl a Zariadenia pre seniorov) v eurách

Položka

Text

Výdavky
Schválený Upravený
k
rozpočet rozpočet 31.12.2019

%

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

0

12 727

12 727,06

100,00%

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení
Nákup dopravných prostriedkov všetkých
714 druhov

0

13 390

10 382,72

77,54%

0

18 558

0,00

0,00%

716 Prípravná a projektová dokumentácia
Realizácia stavieb a ich technické
717 zhodnotenie

0

195 087 115 330,50

59,12%

712 500 1 033 379 613 493,30

59,37%

718 Rekonštrukcia a modernizácia

5 000

719 Ostatné kapitálové výdavky

0

721 Príspevok pre príspevkové organizácie

0

121 750 111 812,20
65 549

91,84%

56 160,00

85,68%

442 488 412 940,21

93,32%
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Prehľad čerpania výdavkov podľa COFOG (údaje v eur)
Ukazovateľ
Schválený
rozpočet
Bežné výdavky
1
Všeobecné verejné služby
2
Obrana
3
Verejný poriadok a bezpečnosť
4
Ekonomická oblasť
5
Ochrana životného prostredia
6
Bývanie a občianska vybavenosť
8
Rekreácia, kultúra, náboženstvo
9
Vzdelávanie
10 Sociálne zabezpečenie
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky mesta (bez rozpočtových organizácií)
Výdavky rozpočtových organizácií mesta
Výdavky celkom

3 448 180
33 026
795 657
757 543
1 682 152
1 748 372
1 981 238
4 408 436
839 330
717 500
742 802
17 154 236
7 587 800
24 742 036

2019
Upravený
Skutočnosť
rozpočet
31.12.2019
3 706 475
34 317
851 589
723 510
1 881 658
1 948 621
1 826 681
5 138 445
808 320
1 902 928
1 147 612
19 970 156
9 091 259
29 061 415

3 635 311,20
25 614,44
816 505,43
711 958,45
1 818 780,53
1 843 885,60
1 766 265,76
4 816 380,65
788 262,64
1 332 845,99
1 259 577,89
18 815 389
9 020 493,07
27 835 881,65

%
plnenie
98,08%
74,64%
95,88%
98,40%
96,66%
94,63%
96,69%
93,73%
97,52%
70,04%
109,76%
94,22%
99,22%
95,78%

Rozpočtové hospodárenie Mesta Komárno v roku 2019 (údaje v eur)

Schválený
rozpočet 2019

Upravený
rozpočet 2019

Skutočnosť
v eurách

Bežné príjmy

24 092 536

26 599 723

26 585 540,66

Bežné výdavky

23 281 734

25 820 556

25 066 685,75

Výsledok bežného hospodárenia

810 802

779 167

1 518 854,91

Kapitálové príjmy

366 000

1 352 851

1 465 923,75

Kapitálové výdavky

717 500

2 093 247

1 509 618,01

-351 500

-740 396

-43 694,26

Rozpočet 2019 (v eurách)

Výsledok kapitálového hospodárenia
Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR
§ 16, ods. 6 - účelovo určené

324 754,49

Výsledok rozpočtového hospodárenia

1 150 406,16

Finančné príjmové operácie rozpočtované

283 500

1 108 841

774 305,87

Finančné výdavkové operácie rozpočtované

742 802

1 147 612

1 124 169,89

-459 302

-38 771

-349 864,02

Rozdiel finančných operácií

Celkom po vykrytí schodku finančných operácií

800 542,14

Prebytok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a po úprave podľa § 16, odst.6, zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. je vo výške 1 150 406,16 eur.
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Zostatok prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 800 542,14 eur, po vykrytí schodku
kapitálového rozpočtu a rozpočtových finančných operácií, sa použije na:
a) tvorbu rezervného fondu

800 542,14 eur

b) tvorbu investičného fondu

0,00 eur

c) tvorbu fondu rozvoja bývania

0,00 eur

Celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 1.1.2020
a)rezervný fond

922 651,17 eur,

b) investičný fond

87 493,37 eur,

c) fond rozvoja bývania

49 275,00 eur.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
Základné školy, základná umelecká škola,
školské kluby, materské školy a zariadenia školského stravovania,
centrum voľného času
V roku 2019 mesto obdŕžalo zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na
financovanie základných škôl – prenesená kompetencia – v celkovej výške 5.295.294 eur.
Normatívna dotácia bola poskytnutá vo výške 5.022.995 eur a mimo normatívna dotácia
v celkovej výške 272.299 eur (z toho: odchodné 14.433 eur, doprava žiakov 30.171 eur,
asistent učiteľa 80.374 eur, rekreačný poukaz 426 eur, vzdelávacie poukazy 74.444 eur,
žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 19.250 eur, príspevok na učebnice 10.780 eur,
lyžiarsky kurz 20.022 eur, škola v prírode 22.399 eur). V roku 2019 neboli vyčerpané
finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na dopravu žiakov vo výške 3.307,29
eur (presunuté do roku 2020) a na učebnice v celkovej výške 2,14 eur (v zmysle usmernenia
ministerstva centy je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu v rámci zúčtovania finančných
prostriedkov so štátnym rozpočtom).
Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky aj pre Samostatný školský
úrad v celkovej výške 32.100 eur, finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. Zo
štátneho rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky aj na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
v materských školách vo výške 46.462 eur, nevyčerpané a presunuté finančné prostriedky
do roku 2020 sú vo výške 14.058,32 eur.
Rozpočet ZŠ bol schválený na 5. zasadnutí MZ v Komárne konaného dňa 14. marca
2019 uzneseniami č. 178 až 183/2019 v súlade so schváleným Programovým rozpočtom
mesta Komárno na roky 2019 – 2021. V rozpočte mesta na rok 2019 bola vytvorená rezerva
z normatívnych finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu vo výške 150 tis. eur
z ich celkového rozpočtu. Rezerva má slúžiť na financovanie nepredvídaných udalostí a na
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zmiernenie dopadu zmeny v počte žiakov po septembri daného kalendárneho roka.
Normatívne a mimonormatívne finančné prostriedky v priebehu roka boli v plnej miere
prerozdelené medzi základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe
rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne boli schválené finančné prostriedky
z Programového rozpočtu mesta Komárno :
-

pre Základnú školu s VJM Komárno, Eötvösova ul. č.39 na opravu podlahy vo veľkej
telocviční vo výške 25.440 eur na základe uznesenia MZ č. 187/2019 z 5. zasadnutia
MZ v Komárne konaného dňa 14. marca 2019, na kapitálové výdavky – na externý
fitnes park na základe uznesenia MZ č. 115/2019 z 5. zasadnutia MZ v Komárne
konaného dňa 14. marca 2019, na výmenu ochranných dosiek na stenách
v telocvični vo výške 7.500 eur na základe uznesenia MZ č. 393/2019 z 9. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 15. augusta 2019,

-

pre Základnú školu J.A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na realizáciu
projektu „Úspešne v základnej škole“ - spoluúčasť vo výške 4.200 eur na základe
uznesenia MZ č. 186/2019 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
konaného dňa 14. marca 2019, na výmenu okien vo veľkej telocvični vo výške 24.000
eur na základe uznesenia MZ č. 187/2019 z 5. zasadnutia MZ v Komárne konaného
dňa 14. marca 2019,

-

pre Základnú školu s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar
tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na opravu krytov stien v telocvični vo výške
30.000 eur na základe uznesenia MZ č. 187/2019 z 5. zasadnutia MZ v Komárne
konaného dňa 14. marca 2019, na externú učebňu vo výške 3.000 eur na základe
uznesenia MZ č. 392/2019 z 9. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 15. augusta
2019, na výmenu podlahovej krytiny v externej učebni vo výške 2.000 eur na základe
uznesenia MZ č. 393/2019 z 9. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 15. augusta
2019, na uloženie pamätného kameňa pred budovou školy vo výške 500 eur na
základe uznesenia MZ č. 393/2019 z 9. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 15.
augusta 2019,

-

pre Základnú školu Komárno, Ul. pohraničná č.9 na realizáciu projektu „V základnej
škole úspešnejší“ - spoluúčasť

vo výške 1.038 eur na základe uznesenia MZ č.

186/2019 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 14.
marca 2019, na výmenu okien vo veľkej telocvični vo výške 30.000 eur na základe
uznesenia MZ č. 187/2019 z 5. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 14. marca
2019, na rekonštrukciu prístavby vo výške 40.000 eur na základe uznesenia MZ č.
254/2019 zo 7. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 23. mája 2019, na opravu
kúrenia ZŠ pohraničná vo výške 4.000 eur na základe uznesenia MZ č. 392/2019 z 9.
zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 15. augusta 2019, na prestavbu časti
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objektu základnej školy pre potreby Materskej školy, Lodná ul.1, Komárno vo výške
10.000 eur na základe uznesenia MZ č. 492/2019 z 11. zasadnutia MZ v Komárne
konaného dňa 30. októbra 2019,
-

pre Základnú školu s VJM Komárno, Ul. práce č.24 na opravu podlahy v malej
telocvični vo výške 25.440 eur na základe uznesenia MZ č. 187/2019 z 5. zasadnutia
MZ v Komárne konaného dňa 14. marca 2019,

-

pre Základnú školu, Rozmarínová ul. 1, Komárno na opravu soc.miestností a výmenu
okien v šatní vo výške 15.000 eur na základe uznesenia MZ č. 187/2019 z 5.
zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 14. marca 2019, na prevádzku školskej
kuchyne a jedálne vo výške 58.128 eur na základe uznesenia MZ č. 330/2019 z 8.
zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 27. júna 2019, na riešenie havarijnej
situácie v školskej jedálni vo výške 1.150 eur na základe uznesenia MZ č. 331/2019 z
8. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 27. júna 2019.
Okrem hore uvedených dotácií v roku 2019 základné školy hospodárili aj s finančnými

prostriedkami z iných zdrojov. Tie sú dary, granty, dotácie na základe zmluvy, dotácie na
projekty, dotácie na pedagogický prax študentov UJS v Komárne, dotácia od ÚPSVaR na
stravovanie a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a vlastné príjmy škôl za prenájom
priestorov.
V priebehu roka 2019 schválený rozpočet škôl a školských zariadení bol upravený 98
krát rozpočtovými opatreniami schválených Mestským zastupiteľstvom, resp. primátorom
mesta Komárno.
V rámci originálnej kompetencie MZ v Komárne na 5. zasadnutí MZ v Komárne
konaného dňa 14. marca 2019 schválilo rozpočet Základnej umeleckej školy Komárno na rok
2019 – 2021 uznesením č. 184/2019 vo výške 852.000 eur, v tom ich vlastný príjem vo výške
82.000 eur. V priebehu roka mesto schválilo úpravu dotácie mesta pre Základnú umeleckú
školu v celkovej výške 18.077 eur, z toho na presun vlastných príjmov z roku 2018 vo výške
144 eur, na tovary a služby do výšky skutočnosti z vlastných príjmov vo výške 3.792 eur, na
zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2019 po prepočítaní údajov o počte žiakov
k 15.9.2019 vo výške 3.810 eur. Mesto schválilo aj finančnú dotáciu na kapitálové výdavky
na realizáciu projektu “ Rekonštrukcia budovy ZUŠ Komárno“ vo výške 10.331 eur
uznesením č. 207/2019 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa
23. apríla 2019. Uvedenú dotáciu na kapitálové výdavky škola nečerpala z dôvodu
neúspešnosti projektu.
Rozpočet jednotlivých školských klubov detí bol schválený spolu s rozpočtom
jednotlivých základných škôl, t.j. uzneseniami č. 178 až 183/2019. Pre školské kluby boli
schválené finančné prostriedky z Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019
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v celkovej výške 640.000 eur. V priebehu roka mesto schválilo úpravu dotácie mesta pre
školské kluby detí v celkovej výške 26.154 eur na úpravu rozpočtu po prepočítaní údajov
o počte žiakov k 15.9.2019, na refundáciu finančných prostriedkov na žiakov ŠKD v hmotnej
núdzi, na pedagogický prax študentov UJS v Komárne, na zvýšenie vlastných príjmov
školských klubov detí na rok 2019.
Pre školské zariadenia bez právnej subjektivity mesto malo k dispozícii v zmysle
schváleného Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 finančné prostriedky vo
výške 2.835.089 eur. Okrem toho bola vytvorená v Programovom rozpočte mesta Komárno
na rok 2019 položka na spoluúčasť na projektoch školstva vo výške 50.000 eur, a na opravu
a údržbu školských kuchýň a jedální vo výške 300.000 eur. Upravený rozpočet školských
zariadení bez právnej subjektivity bol vo výške 2.857.641 eur. Finančné prostriedky boli
čerpané vo výške 2.839.987,57 eur.
Okrem toho materské školy čerpali aj finančné prostriedky z príspevkov rodičov na
neinvestičné výdavky v roku 2019 vo výške 65.252 eur. Centrum voľného času čerpal
finančné prostriedky z príspevkov rodičov na neinvestičné výdavky v roku 2019 vo výške
16.204,11 eur.
Mesto Komárno sa zapojilo aj do projektu „Dajme spolu gól“. Miesta realizácie
projektu sú na MŠ Eötvösa 64 a MŠ Lodná 1. Poskytnutá dotácia na projekt v roku 2019 bol
vo výške 700 eur.
Na základe Zmluvy o spolupráci číslo: USVRK-OIP-2018/001408-002 a USVRK-OIP2018/001408-004 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Komárno pri
realizácií

národného

projektu

„Podpora

predprimárneho

vzdelávania

detí

z marginalizovaných rómskych komunít I.“ meste Komárno boli pridelené finančné
prostriedky vo výške 22.301,70 eur
Na základe zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou J.Selyeho v Komárne a Mestom
Komárno pri realizácií všetkých druhov pedagogických praxí študentov univerzity v cvičnej
škole, materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta získali finančné prostriedky v roku
2019 na uvedený účel vo výške 1.275,60 eur.
V roku 2019 boli dokončené aj stavebné práce na MŠ Vodnej pri realizácii projektu
„Tulipán óvoda felújítása“ od Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest v celkovej výške
109.799,79 eur.
V roku

2019

mesto

modernizovalo

školských

kuchýň

a jedální

vo

svojej

zriaďovateľskej pôsobnosti. Práce realizovala mestská príspevková organizácia COMORRA
SERVIS. Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 557.119,77 eur
(bežná oprava a údržba školských kuchýň), a na kapitálové výdavky vo výške 397.063,45
eur (projektová dokumentácia, strojové vybavenie školských kuchýň, vzduchotechnika).
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V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 179/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov mesto poskytlo finančné prostriedky na financovanie bežných
výdavkov školských zariadení pri Spojenej cirkevnej škole MARIANUM s vyučovacím
jazykom maďarským na rok 2019 v celkovej výške 332.922 eur a na financovanie bežných
výdavkov

Materskej

školy Reformovanej

kresťanskej

cirkvi

s vyučovacím

jazykom

maďarským – Református Óvoda, Komárno – Komárom na rok 2019 v celkovej výške 83.683
eur v súlade s upraveným Programovým rozpočtom mesta Komárno na rok 2019.
Referát sústavne konzultuje vzniknuté ekonomické problémy jednotlivých zariadení
s riaditeľmi, vedúcimi a účtovníkmi a pomáha v ich riešení, vypracuje a predkladá materiál na
zasadnutie komisií, rady pri MZ a Mestského zastupiteľstva.
V roku 2019 došlo k zmene školskej siete, nakoľko zriaďovateľské kompetencie
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Handlovská 4, Komárno boli
prenesené na Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, Cirkevného zboru Komárno od
1.januára 2019. Ďalšia zmena v školskej sieti bola z dôvodu zmeny adresy Centra voľného
času v Komárne (z Ul. rozmarínovej na Nám. gen. Klapku č.7).
Mesto Komárno v priebehu roka 2019 podalo na MŠVVaŠ SR žiadosť o vyradenie
školských jedální a výdajných školských jedální zo školskej siete následne aj žiadosť
a zaradenie školských jedální a výdajných školských jedální do školskej siete ako súčasť ZŠ
a MŠ. Ministerstvo uvedené žiadosti akceptovalo, zmeny budú realizované v roku 2020.

Zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno
Základné školy:
1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
2. Základná škola J.Á. Komenského, Komárno, Komenského ul. 3
3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno
– Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
4. Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno
5. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno - Munka Utcai
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
6. Základná škola, Rozmarínova ul. 1, Komárno
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Školské kluby detí pri ZŠ
1. Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova
ul. 39, Komárno
2. Školský klub detí pri Základnej škole J.Á. Komenského, Komárno
3. Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Móra
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno
4. Školský klub detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno
5. Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce
24, Komárno
6. Školský klub detí pri Základnej škole, Rozmarínova ul. 1, Komárno
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
Materské školy:
Materská škola, Eötvösova ul. 64, Komárno
Materská škola, Kapitánova ul. 29, Komárno
Materská škola, Lodná ul. 1, Komárno
Materská škola, Mederčská ul. 38, Komárno
Materská škola, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž
- Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom - Őrsújfalu
7. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
8. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno –
Ferences barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
9. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno - Víz
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
10. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39,
Komárno – Komáromim Kacz Endre Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
11. Materská škola - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno
12. Materská škola - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centrum voľného času – Szabadidő központ, Nám. gen. Klapku č.2, Komárno
Školské jedálne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Školská jedáleň, Eötvösova ul. 39, Komárno
Školská jedáleň, Komenského ul. 3, Komárno
Školská jedáleň, Ul. práce 24, Komárno
Školská jedáleň, Ul. pohraničná 9, Komárno
Školská jedáleň, Ul. mieru 2, Komárno
Školská jedáleň, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž
Školská jedáleň pri základnej škole Rozmarínová 1, Komárno

Výdajné školské jedálne:
1. Výdajná školská jedáleň, Eötvösova ul. 48, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne,
Eötvösova ul. 39, Komárno
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2. Výdajná školská jedáleň, Eötvösova ul. 64, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne,
Eötvösova ul. 39, Komárno
3. Výdajná školská jedáleň, Lodná ul. 1, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne,
Komenského ul. 3, Komárno
4. Výdajná školská jedáleň, Vodná ul. 29, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne,
Komenského ul. 3, Komárno
5. Výdajná školská jedáleň, Ul. K. Kacza 33, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, Ul.
práce 24, Komárno
6. Výdajná školská jedáleň, Ul. K. Kacza 39, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, Ul.
práce 24, Komárno
7. Výdajná školská jedáleň, Mederčská ul. 38, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne,
Ul. práce 24, Komárno
8. Výdajná školská jedáleň, Ul. mieru 16, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, Ul.
mieru 2, Komárno
9. Výdajná školská jedáleň, Handlovská ul. 4, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne,
Ul. mieru 2, Komárno
10. Výdajná školská jedáleň, Kapitánova ul. 29, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne,
Ul. pohraničná 9, Komárno
11. Výdajná školská jedáleň, Ul. františkánov 20, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne,
Ul. pohraničná 9, Komárno
12. Výdajná školská jedáleň, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž, ako súčasť Školskej
jedálne, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž
Zariadenie pre seniorov Komárno (rozpočtová organizácia mesta)
Zariadenie pre seniorov Komárno, so sídlom na Ul. Špitálska 16, Komárno je rozpočtová
organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je mesto Komárno.
Samotné zariadenie vzniklo v roku 1989 ako DPD, a bol začleneným zariadením OÚSS
Hurbanovo. V roku 1991 po zániku OÚSS Hurbanovo získalo právnu subjektivitu, pričom
funkčne spadalo pod Krajský úrad v Nitre.
Mesto Komárno sa stalo zriaďovateľom 1. júla 2002 na základe takzvaného veľkého
kompetenčného zákona. Najskôr poskytovalo služby domova penziónu pre dôchodcov,
od roku 2004 služby domova dôchodcov. V súčasnosti, po nadobudnutí účinnosti zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytuje
služby zariadenia pre seniorov.
Zariadenie pre seniorov je zariadenie sociálnej starostlivosti podmienená odkázanosťou,
s celoročnou pobytovou formou.
Kapacita zariadenia je 146 prijímateľov sociálnych služieb ( ďalej klienti)
Priemerný počet zamestnancov v roku 2019 bol 83.
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Prevádzkové podmienky zariadenia
Zariadenie pre seniorov Komárno, poskytuje svoje služby v troch pavilónoch, ktoré sú
prepojené spojovacou chodbou. V pavilóne C

sú jednoizbové a dvojizbové ubytovacie

jednotky so spoločnou kúpeľňou. V tejto časti sú umiestnení klienti zväčša IV. a V. stupňom
odkázanosti, teda s väčšou samostatnosťou. Pavilón A a B je dvojposchodová spojená
budova, určená pre klientov s vážnejšími zdravotnými problémami, prípadne sčasti alebo
celkom imobilnými, so stupňom odkázanosti V. a VI.

Izby sú tu dvojposteľové alebo

trojposteľové. Každá izba v zariadení (alebo klient) je vybavená signalizačným zariadením
pre

privolanie

pomoci,

polohovateľnými

posteľami,

sociálnym

zariadením

a

funkčným nábytkom, ktorý si klienti môžu doplniť svojimi vlastnými časťami nábytku, aby si
tak zvýšili pocit pohodlia a bezpečia.
Zariadenie má spoločenskú miestnosť, ktorú využíva na spoločné stretnutia klientov,
posedenia pri rôznych príležitostiach a tiež na sociálnu rehabilitáciu s klientmi. Všetky
spoločné priestory sú zariadené so zreteľom na pohodlie klientov, ich komfort a bezpečnosť.
Stravovanie klientov a zamestnancov zariadenie poskytuje prostredníctvom vlastnej, plne
vybavenej kuchyni a všetci mobilní klienti a zamestnanci sa stravujú v spoločnej jedálni.
Pranie, žehlenie a údržba bielizne sa vykonáva vo vlastnej práčovni. Zariadenie pre seniorov
disponuje dvoma práčovňami, ktoré sú umiestnené v jednotlivých pavilónoch.
Dvor budovy tvorí park, kde početné stromy, ozdobné kríky, altánky a lavičky ponúkajú v lete
útočisko pred horúcimi slnečnými lúčmi, ale aj príjemné posedenie v kruhu rodiny a priateľov.
Poskytované služby
ZpS Komárno pri svojej činnosti sa riadi zákonmi, hlavne zákonom

č. 448/2008 Z.z.,

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane VZN mesta Komárno.
Zariadenie pre seniorov Komárno celoročnou pobytovou formou zabezpečuje pre seniorov
komplexnú a kvalitnú sociálnu, kultúrnu a duchovnú starostlivosť.
Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné a vyhľadávané sociálne služby.
Za poslanie považujeme uspokojovanie všetkých potrieb klientov a individuálny prístup k
podpore samostatného života podľa vlastných predstáv a k osobnostnému rozvoju každého
klienta.
Činnosť zariadenia:
V zariadení poskytujeme klientom odbornú a kvalifikovanú starostlivosť podľa stupňa
odkázanosti na pomoc druhej fyzickej osoby.
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Odborná činnosť:
Zariadenie pre seniorov Komárno poskytuje prijímateľovi sociálnej služby odborné
činnosti:
a) Základné sociálne poradenstvo
b) Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
c) Sociálna rehabilitácia
d) Zariadenie má vytvorené podmienky na záujmovú činnosť, úschovu cenných vecí
a dokladov.
Za prácu odborného tímu sociálnych pracovníkov, ako i za poskytovanie sociálnej služby
v zariadení zodpovedá vedúca sociálneho úseku.
Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť:
Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom ADOS.
Opatrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná
ktorý zodpovedá vedúca opatrovateľského úseku.

opatrovateľským tímom, za

- Lekárske vyšetrenie, predpis liekov a osobný zdravotnícky materiál je zabezpečovaný
zmluvným lekárom, ktorý

prichádza do zariadenia 1 x týždenne alebo podľa potreby

zdravotného stavu klienta.
Obslužné činnosti

a)

Stravovanie

b)
c)
d)

Bývanie
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Fakultatívne služby

Obložnosť /plnenie kapacity v roku 2019/ :
Plán
/priemer/
Skutočnosť /priemer/
Plnenie v %

4 440,83
4 377,50
98,57%

Rozbor skladby ubytovaných:

obyvateľov celkom
- z toho ženy
- z toho muži

Vekový prehľad obyvateľov:

do 62 rokov
63 až 74 rokov
75 až 79 rokov
80 až 84 rokov
85 až 89 rokov
nad 90 rokov
S p o l u:

144
106
38

-

1
11
19
41
42
30
144
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Prehľad obyvateľov podľa stupňa odkázanosti:
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
V. stupeň
VI. stupeň
S p o l u:

Počet žiadateľov k 31.12.2019:
IV. stupeň
V. stupeň
VI. stupeň
Spolu:

-

1
0
58
49
36
144

Muži

Ženy

Spolu

3
3
6
12

27
5
5
37

30
8
11
49

Rozbor hospodárenia k 31.12.2019

-

Rozpočtované príjmy
1 626 773,59 EUR
Rozpočtované výdavky
1 626 631,16 EUR
-z toho kapitálové príjmy
158 433,41 EUR
-z toho kapitálové výdavky
166 772,02 EUR
(vrátane kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške 8 338,61
EUR)

Schválený rozpočet : 1 419 750 eur
Upravený rozpočet : 1 617 876 eur
Skutočnosť rozpočtu: 1 626 631,16 eur
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 bolo na úrovni 100,54 %
Zariadenie pre seniorov Komárno bolo financované z nasledovných zdrojov :
Bežný transfer:
od Mesta Komárno
- 161 135 Eur
Zo Štátneho rozpočtu - 631 667 Eur
Tieto transfery boli použité výlučne na mzdy a odvody zamestnancov zariadenia.
Príjmy bežného rozpočtu tvorili:
Poplatky za platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Stravné
Sponzorské finančné prostriedky
Dotácia ÚPSVaR chránená dielňa, chránené pracovisko
Dotácia ÚPSVaR chránená dielňa, chránené pracovisko
Vratky z poistného
Finančné operácie:

- 500 891,37 Eur
- 161 914,48 Eur
1 647,70 Eur
1 108,36 Eur
195,59 Eur
982,91 Eur

Zostatok na účte z minulého roka (r. 2018 )

-

175,10 Eur
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Sponzorské minulých rokov
Kapitálové príjmy:

-

Environmentálny fond

Výdavky bežného rozpočtu:
Štátny rozpočet
Mesto Komárno
Sponzorské
Poplatky za platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Dotácia ÚPSVaR chránená dielňa, chránené pracovisko
Dotácia ÚPSVaR chránené pracovisko, chránená dielňa
Vratky

-

-

284,06 Eur
158 433,14 Eur

631 667 Eur
161 135 Eur
1 931,76 Eur
500 924,04 Eur
1 108,36 Eur
195,59 Eur
982,91 Eur

Kapitálové výdavky
Zníženie energetickej náročnosti ZpS ( 5% spoluúčasť mesta )

-

8 338,61 Eur

Dotácia z Environmentálneho fondu Zníženie energetickej náročnosti ZpS - 158 433,41 Eur
Finančné prostriedky z dotácie sa použili na výmenu okien a dverí v dvoch pavilónoch.

Ciele a zámery
Jednou z prioritných úloh a dlhodobým cieľom Zariadenia pre seniorov Komárno je
zvyšovať kvalitu sociálnych služieb, dbať na zákonné povinnosti vyplývajúce z platnej
legislatívy a to najmä zavádzaním štandardov kvalít do praxe sociálnych služieb. Pri
napĺňaní tohto cieľa dbať na poskytovanie sociálnych služieb našim prijímateľom tak, aby im
zabezpečili okrem primeranej a láskavej starostlivosti aj dôstojné prostredie domova plné
porozumenia, úcty, akceptácie a trpezlivosti.
Ďalším cieľom poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Komárno sú
predovšetkým podporovanie aktivít na udržiavanie sebaobslužných činností, sociálnych
zručností a tvorivosti na základe individuálneho prístupu k prijímateľovi, rešpektovať ľudské
práva prijímateľov, monitorovať spokojnosť, garantovať

bezpečnosť. Zmierniť riziko

sociálneho vylúčenia a segregácie prijímateľov od ostatnej populácie podporou ich účasti na
spoločenskom živote tak v zariadení, ako mimo neho.
V neposlednom rade je naším cieľom podporovať osobnostný rozvoj zamestnancov
zvyšovaním ich odbornej úrovne, ľudského prístupu, v možnostiach podpory prijímateľov,
aby starostlivosť o nich nebola iba zamestnaním, ale predovšetkým poslaním. Využívať
spoluprácu s verejnosťou, miestnou komunitou, dobrovoľníkmi a študentmi stredných škôl.
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Príspevková organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko
Mestské kultúrne stredisko Komárno je príspevková organizácia Mesta Komárno, ktorá bola
zriadená podľa ustanovenia § 4, ods. 3 písmena g, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov, uznesením MsZ Komárno č.. 8 dňa 18. mája 1991.
K zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Komárno bol vydaný dodatok
č. l, ktorý bol schválený MZ Komárno uznesením číslo 1533/2009 zo dňa 5.októbra 2009.
Počet zamestnancov: 14
Hlavnou činnosťou Mestského kultúrneho strediska

Komárno (ďalej len „MsKS“)

je

organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre občanov mesta Komárno a okolia ako aj
zabezpečenie podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti. MsKS aj v roku 2019
vynakladala svoje finančné prostriedky na základe schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Komárno na rok 2019 bol schválený uznesením
č. 50/2019 na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 31. januára
2019 nasledovne: vlastné príjmy 126 545,00 eur, bežné transfery z rozpočtu mesta
255.000,00 eur, príjmy spolu: 381 545,00 eur a bežné výdavky 381 545,00 eur.
Výsledok finančného hospodárenia ovplyvnili aj dodatočne získané dotácie jednak zo
štátneho rozpočtu, jednak z rozpočtu mesta ako aj z rozpočtu VÚC a zo zahraničia.
Na základe Zmluvy o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie č.
zmluvy 140723 08U02, na obnovu strechy hlavnej budovy MsKS, Hradná č.1. poukázaný
kapitálový transfer v celkovej výške 105.000 eur, ktorý bol použitý na rekonštrukciu strechy
v celkovej hodnote 91 746,26 eura. Na spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej
náročnosti budovy MsKS“ uznesením 208/2019 bolo schválených 6692,00 eur a použitých 4
828,76 eur, nepoužitá čiastka 1 863,24 eur po vyúčtovaní poslaná na účet Mesta Komárno.
Poslaním MsKS Komárno je vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné, tvorivé kultúrne
aktivity občanom regiónu, uspokojovať a podnecovať ich kultúrne záujmy, sprostredkovať
občanom umelecké hodnoty, aktívne sa podieľať na organizovaní kultúrnospoločenského
života v spolupráci s ďalšími kultúrnymi a civilnými organizáciami a školami regiónu. Okrem
organizovania rôznych podujatí, zabezpečuje aj správu a údržbu kultúrneho domu na
Hradnej ul. č. l Komárno, prednej časti Dôstojníckeho pavilónu, kultúrneho domu Kava.
Skutočné príjmy z vlastnej činnosti za rok 2019 boli vo výške 119 738,58 eura, plnenie
rozpočtu 94,64 %, v ktorom sú započítané príjmy z prenájmu priestorov MsKS vo výške 42
720,68 eura, za dodanie služieb 73 149,90 eura, a z kultúrnych poukazov na rok 2019
vo výške 3 868,00 eura.
Za hodnotené obdobie sa konali aj také podujatia, z ktorých Mestské kultúrne stredisko
nemalo žiaden alebo len nízky príjem, ako napr. Jókaiho dni, Majstrovský kurz , Divadelný
tábor, klubové koncerty realizované pod názvom „ Kedvenceid másképp“ .
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V príjmoch z vlastnej činnosti sú zahrnuté aj príjmy za rôzne profesionálne umelecké
predstavenia, príjmy z amatérskych vystúpení súborov, ktoré boli založené mestským
kultúrnym strediskom. MsKS Komárno sa ako kultúrna inštitúcia s právnou subjektivitou
úspešne zapojila do viacerých projektov o získanie finančných prostriedkov z NKA, VÚC, MK
SR. Celková výška účelovej prevádzkovej dotácie z cudzích zdrojov predstavovala
10 213,24 eur, ktorá bola okrem iného použitá na realizáciu na realizáciu Medzinárodného
majstrovského kurzu ako aj Letného divadelného tábora, program „Kedvenceid másképp“
a na tanečné súbory MsKS.
V roku 2019 boli celkové výdavky vynaložené na plnenie cieľov a poslania MsKS vo výške
391203,62 eur, čo je čerpanie na 96,96 %, t.j. úmerne k príjmom sledovaného obdobia.
Počas jarných mesiacov MsKS bol spoluorganizátorom 28. ročníka Komárňanských dní,
56.

ročníka

Jókaiho

dní

–

celoslovenského

festivalu

maďarských

amatérskych

a študentských divadelných súborov. Folklórny súbor Dunaj sa pripravoval na vystúpenie na
obecných slávnostiach v okolí, na Komárňanské dni s programom Rodina spieva a tancuje a
nacvičovali novú choreografiu na vystúpenie v Chotíne dňa 13. Júla 2019. Súbor moderného
tanca Junior Club získal na súťažiach COM-DANCE (okresný súťaž moderného tanca)
1. miesto. Spevácky zbor CONCORDIA pripravoval na rôzne slávnostné koncerty a festivaly,
medzi viacerými organizovali koncert z príležitosti 170. výročia komárňanskej bitky, ktorá sa
uskutoční 26. apríla v Podunajskom múzeu. Gaudium zameriavali sa prevažne na piesne
maďarských skladateľov, ale repertoár doplňovali aj svetoznámymi hudobnými dielami,
prepracovanými na zborový spev. Komárňanský komorný orchester sa pripravuje nový
program z diel Georga Phillippa Telemanna a Wolfganga Amadeusa Mozarta. V školskom
roku 2018/2019 pripravujú novú inscenáciu – lyrické pásmo z ľúbostnej poézia maďarskej aj
svetovej literatúry, s ktorým sa chystajú na Celoslovenskú súťaž Mihálya Tompu do
Rimavskej Soboty 25.- 27. apríla. Veľký GIMISZ od začiatku školského roku 2019/2020
pracovali na novej inscenácii maďarského muzikálu s talianskymi piesňami od Katalin Vajda:
Milenci z Ancony. Mestské kultúrne stredisko je zriaďovateľom takých kvalitných a
hodnotných dlhoročne činných súborov, zborov a krúžkov, ako je Komárňanský komorný
orchester, miešané spevácke zbory Concordia a Gaudium, Zbor veľkých a malých a ženský
komorný zbor Kantantína, folklórne súbory Komárňanská tanečná dielňa, Dunaj, Dunajíček a
Mamičky od Dunaja, úspešné divadelné súbory Gimisz, Divadelný krúžok, slovenský súbor
Schod a tanečné súbory Balettissimo a Junior klub. Pre verejnosť v kultúrnych domoch v
Kave a v Novej Stráži boli organizované kultúrno-spoločenské a športové podujatia a
špeciálne pre deti boli organizované podujatia pod názvom Dom hier.
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Príspevková organizácia mesta COMORRA SERVIS
Sídlo: Športová 1, 945 01 Komárno,
Vznik: Príspevková organizácia COMORRA SERVIS vznikla ako právny nástupca
Mestského podniku cestovného ruchu Komárno, príspevková organizácia, IČO 17 638 119,
so sídlom Záhradnícka 4, 945 01 Komárno, a príspevkovej organizácie Stredisko služieb
škole v Komárne, IČO 37 964 496, so sídlom Dunajské nábrežie 7, 945 01 Komárno, s
účinnosťou od 1.1.2008, splynutím týchto organizácií.
Štatutár organizácie:
Mgr. Tomáš Nagy
Počet zamestnancov: 58
Podľa zriaďovacej listiny zo dňa 15.10.2007 hlavnou činnosťou COMORRA SERVIS-u
je správa majetku Mesta Komárno a zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou
majetku, najmä:
prevádzkovanie objektov v správe CS a prenájom nebytových priestorov v objektoch
v správe COMORRA

SERVIS. Organizácia vykonáva správu a zabezpečuje služby

súvisiace so správou majetku na termálnom kúpalisku, na zimnom štadióne, v športovej
hale, na futbalovom ihrisku, v budove kanoistiky, v budove autobusovej stanice, v športovom
klube Danubius, vo volejbalovej hale a na krytej plavárni.
COMORRA SERVIS vykonáva aj podnikateľskú činnosť na stredisku služieb, na Hoteli
Panoráma, v Autocampingu, na mestských trhoviskách a prevádzkuje verejné toalety
a parkovací systém mesta Komárno.
V zmysle § 24 ods.1) zákona č. 523/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, v znení neskorších zmien od roku 2018 aj CS ako príspevková organizácia mesta
hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Celkové rozpočtové príjmy hlavnej činnosti

2 058 459,06 Eur

Celkové rozpočtové výdavky hlavnej činnosti

2 037 652,67 Eur

Výsledok finančného hospodárenia: prebytok

+ 20 806,39 Eur

Celkové príjmové finančné operácie podnikateľskej činnosti

744 640,02 Eur

Celkové výdavkové finančné operácie podnikateľskej činnosti

743 325,90 Eur

Výsledok finančného hospodárenia: prebytok

+1 314,12 Eur
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Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2019 bol schválený Mestským zastupiteľstvom
dňa 31.1.2019 uznesením č. 49/2019 nasledovne:
Hlavná činnosť:
Bežné príjmy :

-

1 303 850,- z toho príspevok mesta na bežné výdavky: 610 000,Eur, kapitálové príjmy 184 700,- eur.

Bežné výdavky: 1 303 850,- eur, z toho bežné výdavky: 1 094 150,-eur,

-

kapitálové výdavky 209 700,-eur
Podnikateľská činnosť:
-

Bežné príjmy :

522 000,-eur.

-

Bežné výdavky: 504 850,-eur, z toho bežné výdavky: 463 350,- eur,
kapitálové výdavky 41 500,-eur

Dotácia z rozpočtu mesta za rok 2019 bola poukázaná v súlade s uznesením MZ v plnej
výške. Krytie výdavkov bolo zabezpečené z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho
rozpočtu.
Dňa 31.1.2019 MZ schválilo uznesením č. 80/2019 z poskytnutého ročného príspevku
od mesta Komárno vyčleniť v max. výške 51.000,- eur na úhradu nákladov spojených
s užívaním nehnuteľnosti prenajatej pre športový klub Kajak – kanoe klub Komárno.
Na 5. zasadnutí MZ dňa 14.3.2019 sa schválilo uznesenie č. 121/2019 tab.č. 3A, a v
tom poskytnutie kapitálového príspevku na filtračné zariadenie + čerpadlá v strojovni
vonkajších bazénov termálneho kúpaliska v sume 40.000,- eur.
Uznesením MZ 115/2019 zo dňa 14.3.2019, a uzn.465/2019 zo dňa 30.10.2019 bola
schválená účelová kapitálová dotácia v celkovej sume
- 46.500,- eur na vytvorenie Požičovne člnov na Mŕtvom ramene Váhu. Investícia je začatá
a rozpracovaná.
- 10.000,- eur na zhotovenie drevených predajných stánkov na Mestské trhovisko.
Táto investičná akcia je dokončená. Celková hodnota výroby 10 ks drevených domčekov je
16.346,69 eur.
Zásadná investícia mesta v ktorom aj CS aktívne prispela svojou súčinnosťou, bolo
zlepšenie stavu školských kuchýň a jedální. Nasledovná tabuľka obsahuje rozpis
účelového príspevku pre CS podľa jednotlivých schválených uznesení MZ.

UZN. č.

schválená
suma

účelový
prísp. pre
CS

výdavky
na ŠJ

rozdiel

druh

účel

prísp.
zlepšenie

stavu

5

120/2019

300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00

bež.

škols.kuch.

390/2019

114 630,00 114 630,00 114 557,60 72,40

kap.

strojné vybav. škols. jedální
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Objed.+Fakt. 100 000,00 100 000,00 97 140,00

2 860,00

391/2019

85 521,00

15 184,55 kap.

256/2019

160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00

85 521,00

70 336,45

kap.
bež.

strojné vybav. škols. jedální
vzduchotechnika 3 ŠK
prestavba ŠK Rozmarínova
strojové

vybav.

ŠK

335/2019

100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

kap.

Rozmarín

389/2019*

102 000,00 100 951,50 98 941,27

bež.

dokonč.práce 5 ŠK+Rozm.

SPOLU

962 151,00 961 102,50 940 975,32 20 127,18

2 010,23

Hospodársky výsledok za rok 2019
V hlavnej činnosti bol vykázaný zisk +29 857,29 Eur pri výnosoch 1 810 191,94 Eur
a nákladoch 1 780 334,65 Eur.
Podnikateľská činnosť dosiahla zisk vo výške +58 376,26 Eur pri výnosoch 799 935,83 Eur
a nákladoch 741 559,57 Eur.
Celkové výnosy k 31.12.2019

2 610 127,77 Eur

Celkové náklady k 31.12.2019

2 521 894,22 Eur

Hospodársky výsledok: zisk

+88 233,55 Eur

Nezaradené investície – zostatok na účte 042 – Obstaranie investícií
- Prístupový systém do starého mesta Komárno pre motorové vozidlá vo výške 26 014,- €
doplní sa softvérové vybavenie, ktoré umožňuje evidenciu motorových vozidiel, ktoré
vchádzajú do historickej časti mesta Komárno
predpokladaný termín zaradenia september 2020
- Projektová dokumentácia-Vypracovanie technickej dokumentácie plávajúceho móla a
murárske práce - stavebné práce boli vykonané v roku 2019 a celá investícia bude
dokončená v júni 2020
predpokladaný termín zaradenia je júl 2020

Obchodné spoločnosti založené Mestom Komárno
Obchodná spoločnosť CALOR, s.r.o
Názov spoločnosti:
Právna forma:
Sídlo, miesto podnikania:
IČO:

CALOR, s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
Športová 1, 945 01 Komárno
43797831

Počet zamestnancov: 3
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Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.10.2007. Jediným
spoločníkom je Mesto Komárno. CALOR, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) je v súčasnej dobe
výrobcom a dodávateľom tepla v nasledujúcich kotolniach v Komárne:
-

Ul. Vnútorná okružná 21

-

Ul. Hradná 11

-

Ul. Slobody 1

-

Ul. Roľníckej školy 49

-

Námestie M.R. Štefánika 10.
Spoločnosť bola zapísaná dňa 27.10.2007 do Obchodného registra Okresného súdu

Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 20929/N.
Konateľ a riaditeľ spoločnosti: Ing. Béla Balogh.
Dozorná rada spoločnosti: MUDr. , Anton Marek, Ing. Imrich Dubány, Mgr. Károly
Less.
K 30.6.2019 spoločnosť dosiahla ekonomické ukazovatele, ktoré napĺňali znaky
spoločnosti v kríze ( záporné vlastné imanie ). Vlastník spoločnosti sa rozhodol riešiť situáciu
so záporným vlastným imaním navýšením základného imania spoločnosti. Základné imanie
spoločnosti bolo navýšené nepeňažným vkladom na hodnotu 66 102,62 EUR. V obchodnom
registri SR bolo zapísané dňa 11.12.2019.
Povolenie na podnikanie v tepelnej energetike č. 2007T 0382 na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla vydal Úrad na reguláciu sieťových odvetví dňa 19.12.2007
s platnosťou od 1.1.2008 na dobu neurčitú. Zodpovedným zástupcom je Ing. Ľuboš Veľký,
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetických odvetviach
č. 657/2004/44-0528
Spoločnosť zamestnáva troch zamestnancov na plný pracovný úväzok. Jeden
zamestnanec zodpovedá za zabezpečenie chodu spoločnosti po odbornej stránke (technický
stav energetických zariadení, ich kontroly, opravy, odborné prehliadky a skúšky atď.). Dvaja
zamestnanci vykonávajú funkcie s úlohou zabezpečiť opravy vykonávané svojpomocne,
údržbu a dozor na energetických zariadeniach.
Hlavnou úlohou spoločnosti v roku 2019 bolo pokračovať v zabezpečení dodávky
tepla na ústredné kúrenie a prípravu TÚV v zariadeniach, ktoré prevádzkovala.
K tomu bolo nutné, aby spoločnosť uzatvorila dodatky ku zmluvám s odberateľmi
v zmysle ustanovení zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
V oblasti

priameho

výkonu

činnosti

v jednotlivých

zariadeniach

spoločnosť

zabezpečovala plynulú prevádzku a zároveň vykonávala údržbu a opravy tepelných zdrojov.
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V roku 2019 spoločnosť realizovala investičnú akciu výmeny kotlov kotolne na ul
Hradná v sume 12 652,80 eur a zabezpečila projektovú dokumentácia na rekonštrukciu
strojného zariadenia kotolne na Vnútornej okružnej v hodnote 3 600,00 eur. Uvedené
investície boli realizované na základe rozhodnutia MsZ Komárno č. 110/2019 a 250/2019
a dňom 19.12.2019 odovzdané do majetku mesta. V zmysle podnikateľského plánu na rok
2020 plánujeme realizovať rekonštrukciu strojného zariadenia kotolne na ul. Vnútorná
okružná v hodnote 80 000,00 eur po schválení MsZ Komárno.
V roku 2019 bola podpísaná zmluva s mestom Komárno na prevádzku kotolní MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. Uvedenú činnosť sme vykonávali v mesiacoch
september – december v piatich MŠ. Okrem zabezpečenia prevádzky kotolní sme vykonali
takisto posúdenie technického stavu a prevádzkovej bezpečnosti zariadení, o čom sme
listom
informovali MÚ Komárno listom dňa 8.1.2020.
Na základe zmluvného vzťahu so ZŠ ul. Práce sme v mesiacoch september –
december 2019 zabezpečovali prevádzku kotolne ZŠ.
V priebehu

roku

2019

sa

vykonávali

priebežné

i plánované

opravy.

Boli

zabezpečované vykonania periodických prehliadok a skúšok vyhradených technických
zariadení a ďalšie práce. V rámci spoločnosti sa udržuje vysoký podiel údržby a opráv
vykonávaných vlastnými zamestnancami oproti dodávateľským prácam.
Spoločnosť mala k 31.12.2019 vlastný majetok pozostávajúci z peňazí v pokladnici,
na účtoch v bankách a zásob.
Za rok 2019 spoločnosť dosiahla stratu vo výške 23 462,00 eur. Uvedenú stratu
navrhujem zaúčtovať na ťarchu účtu 429 – neuhradená strata minulých rokov.
V sledovanom roku to bolo spôsobené zvýšením cien energií od 1.1.2019 o viac ako
32%, pričom cena tepla, ktorá zohľadňuje vstupné ceny energií bola navýšená na základe
rozhodnutia ÚRSO až od 4.4.2019.
V zmysle zákonom stanovených mzdových predpisov ( výška minimálnej mzdy
a príplatky za prácu mimo pracovných dní) došlo k navýšeniu mzdových nákladov o 15%.
Obchodná spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a. s.
Akciová spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bola
založená na základe uznesenia mesta Komárno č. 222/2000 zo dňa 24.02.2000.
Dátum založenia: 30.3.2000. Dátum vzniku: 20.9.2000.
Sídlo: E. B. Lukáča 25, Komárno
Priemerný počet zamestnancov: 94
Zakladateľom akciovej spoločnosti je mesto Komárno so 100 % majetkovou účasťou.
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Spoločnosť vykonáva správu vodohospodárskych zariadení vo vlastníctve mesta Komárno a
vo vlastníctve ostatných miest a obcí s nasledovným hlavným predmetom podnikania:
-

výroba a dodávka pitnej vody,

-

výroba a dodávka úžitkovej vody,

-

odvod odpadových a dažďových vôd,

-

prevádzka, údržba a oprava kanalizácií a verejnej kanalizácie,

-

prevádzka, údržba a oprava vodovodov a verejného vodovodu,

-

výstavba inžinierskych sietí,

-

prenájom vozidiel, mechanizmov a strojových zariadení,

-

projektovanie vodohospodárskych stavieb zdravotno-vodohospodárske stavby,

-

projektovanie technického vybavenia stavieb elektroinštalácie silové,

-

stavebné práce -vodohospodárske a pozemné stavby,

-

inžinierska činnosť vo vodnom hospodárstve,

-

čistenie odpadových a dažďových vôd – prevádzkovanie čističky odpadových vôd,

-

odvoz a likvidácia odpadových vôd

Štatutárne orgány spoločnosti pracovali v zložení:
Predstavenstvo:
Mgr. Patrik Ruman –predseda predstavenstva
Ing. Helena Molnárová – člen predstavenstva
Ing. Bohumír Kóňa – člen predstavenstva
Dozorná rada:
JUDr. Štefan Bende - predseda dozornej rady
Ing. Zoltán Bujna – člen dozornej rady
Ing. Zuzana Mihalíková – člen dozornej rady
Hlasovacie práva - Mesto Komárno 100 %
Výška základného imania pri založení spoločnosti 34 000 eur.
V priebehu roku 2018 bolo schválené zvýšenie základného imania zo sumy 1 904 000 eur na
2 289 000 eur. Zápis do OR sa realizoval 28.12.2019.
Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna bola zapísaná do
obchodného registra pod č. SA 10148/N zo dňa 20.09.2000. Odvtedy pôsobí na trhu
nepretržite.
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Jej základnou úlohou je zásobovanie obyvateľstva a ostatných odberateľov pitnou vodou
a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Výroba a distribúcia pitnej vody
Spoločnosť v roku 2019 prevádzkovala alebo spravovala celkom 2 skupinové a 3 miestne
verejné vodovody v Komárne a v ďalších 15 obciach, 5 vodárenských zdrojov a čerpacích
staníc s celkovou kapacitou 435,5 l/s, 6 vodojemov s celkovým objemom 12,9 tis.m³.
Verejnými vodovodmi s celkovou dĺžkou rozvodnej vodovodnej siete 335,43 km bolo pitnou
vodou zásobovaných viac ako 51 280 obyvateľov. Zároveň spoločnosť dodáva vodu pre
Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť pre obce Chotín, Šrobárová, Veľké KosihyOkánikovo. Z verejných vodovodov bolo k 31. decembru 2019 zásobovaných celkom 96,3 %
obyvateľov v meste a obciach, v ktorých KOMVaK a.s. prevádzkuje verejný vodovod.
Kvalita pitnej vody
Kvalita pitnej vody je pravidelne kontrolovaná analýzami jej zloženia. V roku 2019 bolo
vykonaných celkovo 108 rozborov. Limitné ukazovatele: pH, dusičnany a celková tvrdosť boli
vo všetkých prípadoch v medziach limitu, v 11 prípadoch boli

prekročené limity (železo

a mangán), avšak voda je zdravotne nezávadná.
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Spoločnosť prevádzkuje kanalizačnú sieť a čistiarne odpadových vôd v meste Komárno
a v obciach Zlatná na Ostrove, Iža, Marcelová a Patince.
Množstvo a kvalita odpadovej vody
Prevádzkované čistiarne odpadových vôd čistia prevažne komunálnu odpadovú vodu.
Účinnosť čistenia dosahuje viac ako 90 %.
Celková dĺžka prevádzkovanej siete je 124,25 km, na trase je osadených 34 ks
prečerpávacích staníc a 2 retenčné nádrže o objeme 1000 m³ a 700 m³. Celkový počet
napojených obyvateľov je 29 526 a splaškové vody sú odvádzané prostredníctvom 3615
kanalizačných prípojok, z toho je 260 domových prečerpávacích staníc.
ČOV Komárno
Kanalizácia mesta Komárno zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd z mesta a okolitých
mestských častí na ČOV Komárno. Vedľajším produktom čistenia odpadovej vody je tzv.
prebytočný kal, ktorý sa ďalej spracováva – získava sa z neho bioplyn. Bioplyn sa premieňa
na elektrickú a tepelnú energiu a nahrádza zemný plyn. V roku 2019 bolo vyprodukovaných
138 791 m³ bioplynu.
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Realizované úlohy a projekty v r. 2019
Okrem obvyklých prevádzkových činností ako čistenie a oprava dažďových vstupov, výmena
sekčných uzáverov, deratizácia kanalizačnej siete, vybudovanie nových prípojok a ďalšie, sa
realizovali aj väčšie investície. V priebehu r. 2019 pokračovala naša spoločnosť vo výstavbe
II. etapy verejného vodovodu v MČ Nová Osada. Bola realizovaná výmena verejnej
kanalizácie na ul. Mieru v dĺžke 50 m, výstavba I. etapy rozšírenia verejnej kanalizácie
Hadovce, dažďovej kanalizácie ul. Hlavná – Vnútorná v MČ Nová Stráž. Bola realizovaná I.
etapa prenosového systému čerpacích staníc na dispečing ČOV Komárno. Na ČOV
Komárno bolo realizované osadenie online merania obsahu „P“ na biologickom stupni,
meranie bioplynu a koncom roka bola utesnená vyhnívacia nádrž. Na ČS Váh bola
realizovaná oprava hrablíc, oprava kobky trafostanice a rekonštrukcia samotného objektu ČS
Váh.
Bola zabezpečená projektová dokumentácia Prívod a rozvod vody Veľký Harčáš a Lándor –
prívod vody.
Spoločnosť v roku 2019 vykonala:
Na úseku vodovodnej siete
-

Periodické výmeny vodomerov v počte 1597 ks

-

Stavebnomontážnu činnosť – realizáciu nových vodovodných prípojok v počte 94 ks,
zabezpečenie merania ďalších 53 odberných miest (osadenie vodomerov)

-

Vytyčovanie podzemných vedení v správe našej spoločnosti pre cudzích investorov
v počte 41

-

Vyhľadávanie únikov vody a odstraňovanie havárií na vnútorných rozvodoch v počte
6

-

Odstraňovanie havárií na verejnom vodovode v počte 90, z toho v meste Komárno
a jeho MČ 49

-

Zabezpečenie pitných fontán pre predškolské, školské zariadenia a nemocnicu.

-

Zriadenie rosných brán, ako aj umiestnenie cisternového vozidla na frekventovaných
úsekoch pri vysokých letných teplotách

V rámci výkonov v prospech mesta Komárno:
-

Zabezpečovanie dodávky vody pre spoločenské podujatia v meste Komárno

-

Výmena sekčných uzáverov v počte 22

-

Prevádzkovanie fontán v meste Komárno
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Na úseku kanalizačnej siete a ČOV
-

S prevádzkovaním súvisiace periodické činenie objektov ČOV, čistenie čerpacích
staníc – v počte 151, výmenu a opravu čerpacej techniky, čistenie verejnej
kanalizačnej siete a kanalizačných prípojok podľa potrieb prevádzky a producentov
pripojených na verejnú kanalizačnú sieť

-

Vybudovanie 16 nových kanalizačných prípojok

-

Odstraňovanie havárií na verejnej kanalizácií v počte 10

-

Odstraňovanie porúch na čerpacích staniciach vrátane domových čerpacích staníc
v počte 35

V rámci výkonov v prospech mesta Komárno:
-

Čistenie uličných dažďových vpustov v počte 524 ks

-

Oprava dažďových vpustov v počte 7 ks

-

Vybudovanie 2 nových dažďových vpustov

-

Deratizácia verejnej kanalizačnej siete 2x ročne

Okrem týchto činností spoločnosť vykonáva aj inžinierske činnosti vo vodnom hospodárstve,
výstavbu a opravu vodovodov a kanalizácií vo vlastnej réžii, výstavbu a opravu vodovodných
a kanalizačných prípojok, monitoring a čistenie kanalizačnej siete a kanalizačných prípojok,
čerpanie a odvoz odpadových vôd zo septikov/žúmp, vytyčovanie podzemných vedení,
vyhľadávanie porúch na sieťach, poskytovanie vyjadrení k projektovej dokumentácii,
poskytovanie podkladov z GIS, stanovenie technických podmienok pripojenia alebo
odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo kanalizáciu, zakreslenie podzemných
vedení, poskytnutie iných podkladov a technických údajov.
Služby zákazníkom
Inovácie zavedené v predchádzajúcich rokoch, ako je systém preddavkových platieb,
elektronická fakturácia, externá tlač a pripomienkovanie splatnosti faktúr sa osvedčili,
v priebehu roka 2019 sme sa zamerali na zdokonalenie zavedených inovácií, v prvom rade
budovanie proklientsky orientovanej spoločnosti. Zvýšený dôraz sme kládli na využitie
elektronickej komunikácie, či už prostredníctvom webovej stránky ako aj FB profilu.
Prenos údajov z fakturačných vodomerov
V priebehu roku 2019 sme úspešne ukončili pilotný projekt diaľkového prenosu údajov cez
internetovú sieť, kde sme zároveň sledovali aj úniky na vedení. Nakoľko výsledky pilotného
projektu naplnili naše očakávania, plánujeme v roku 2020 zavedenie tohto systému pre
väčšie oblasti, v prvej fáze pre odpočtové okrsky Bene 1 a Bene 2, čo predstavuje okolo 700
odberných miest.
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Na základe skúseností s náhradným zásobovaním pitnou vodou pri kontaminácií zdroja
v obci Číčov sme sa rozhodli zakúpiť vozidlo, ktorým vieme zásobovať pitnou vodou
v prípade potreby väčšie množstvo obyvateľov. V súčasnosti disponujem cisternou na pitnú
vodu o objeme 1 m³ pre štandardné poruchy na sieti a cisternou o objeme 8 m³. V záujme
zabezpečenia investičných akcií bolo takisto potrebné doplniť mechanizmy, preto sme
zakúpili rýpadlo nakladač New Holland. V súčasnosti, nakoľko vlastníme dve rýpadlánakladače, jeden minibager a jeden čelný nakladač, vieme popri odstraňovaní bežných
porúch vlastnými mechanizmami zabezpečiť aj výstavbu vodovodov a kanalizácií, ako sú
napr. investičné akcie vodovod Harčáš, Nová Osada, kanalizácia Hadovce.
V dôsledku uzavretia mosta cez rieku Váh pre vozidlá nad 15 ton sa znemožnil vývoz
a likvidácia odpadových vôd z mestských častí Harčáš, Malá Iža, Lándor a Kava na ČOV
v Komárne. Preto sme zaviedli systém vývozu v jeden deň týždni, keď napriek 200 km
obchádzke sme schopní vývoz odpadových vôd z uvedených lokalít zabezpečiť na ČOV
Marcelová. Aj z tohto dôvodu sme museli pristúpiť k primeranému navýšeniu ceny.
Hospodárske výsledky za rok 2019
Hospodárenie spoločnosti KOMVaK, a.s. skončilo v roku 2019 so ziskom po zdanení vo
výške 9 139 eur. Tržby za vlastné výrobky a služby boli vo výške 4 245 tis. eur, čo je
porovnateľné s rokom 2018. Celkové výnosy z hospodárskej činnosti boli vo výške 5 677 tis.
eur. Najväčšiu časť nákladových položiek tvorili osobné náklady a to 32,7 % z celkových
nákladov na hospodársku činnosť. Odpisy majetku boli vo výške 1 332 tis. eur, spotreba
materiálu a energie tvorila 17,63 % z nákladov na hospodársku činnosť. Nákladové úroky
boli o 39 tis. eur nižšie ako v r. 2018. K 31.12.2019 je hodnota vlastného imania spoločnosti
vo výške 884 762 eur, z toho základné imanie sa vkladom mesta Komárno, ako jediného
akcionára, zvýšilo z 1 904 tis. eur na 2 289 tis. eur. V roku 2019 spoločnosť uhradila
Daňovému úradu rozdiel dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2011 vo výške 158
163,35 eur a s tým súvisiacu pokutu vo výške 78 182,70 eur. Spoločnosť k 31.12.2019
zamestnávala 94 zamestnancov, pričom v kategórií robotníckych profesií bolo zamestnaných
73 zamestnancov a v kategórií TMP bolo 21 zamestnancov.

Obchodná spoločnosť COM – MÉDIA, spol. s r. o.
Obchodná spoločnosť bola založená na základe uzn. Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
29/1996 zo dňa 16.10.1996, jej vznik 1.8.1997, zapísaná do Obchodného registra
Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č. 10451/N
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Sídlo: Námestie gen. Klapku č. 1
Štatutárne orgány:
Konateľ a riaditeľ: Peter Czékus
Dozorná rada spoločnosti:
Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Ildikó Bauer
MUDr. Zsolt Sebö
Počet zamestnancov: 6
V roku 2019 spoločnosť COM-MÉDIA spol.s r.o so sídlom v Komárne získala finančné
prostriedky na verejno-prospešnú, informačnú a mediálnu činnosť na území mesta Komárno
celkom 150 000,00 eur na základe rozhodnutia poslancov Mestského zastupiteľstva v
Komárne.
Finančné prostriedky získané na základe rozhodnutia boli použité na vydávanie
dvojtýždenníka Komárňanské listy- Komáromi Lapok (pre každú domácnosť bezplatne) a na
činnosť Mestskej televízie.
Za rok 2019 boli náklady v sume: 168 179,55 eur a výnosy v sume 166 067,03 eur.
Výsledok hospodárenia - strata: -2 112,52 eur.
Výnosy sa dosiahli z príjmov z inzerátov a reklám, ostatných príjmov a z dotácie od mesta
a tržieb z predaja DNM a DHM.
Čerpanie nákladov za rok 2019 predstavovali položky ako: spotreba materiálu, spotreba
energií,

služby

(tlačiarenské,

telekomunikácia,

denná

tlač,

výdavky

externých

spolupracovníkov),osobné náklady (mzdové náklady, zákonné sociálne zabezpečenie a
zákonné ost. náklady) ostatné prevádzkové a finančné náklady.
Redakcia MsTV pripravila v roku 2019 každý týždeň Komárňanský magazín v rozsahu 30
minút v slovenskom a 30 minút v maďarskom jazyku. Na základe licencie Komárňanský
magazín bol vysielaný každú hodinu, teda počas týždňa viac ako 160- krát. Na základe
jazykového zákona boli všetky informácie preložené do oboch jazykov v pomere 1:1, čím
redakcia dosiahla, že všetci diváci mali rovnaký prístup k informáciám.
Na reklamu má televízia k dispozícii maximálne 6 minút, čo je 20% vysielacieho času. Tento
limit je určený zákonom a mestská televízia ho nesmie prekročiť.
Redakcia Komárňanských listov - Komáromi Lapok v roku 2019 vydala 22 čísiel
dvojtýždenníka, 16 500 výtlačkov, pre každú domácnosť bezplatne. Obsah novín tvorili
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pravidelne správy o výsledkoch rokovania Mestského zastupiteľstva v Komárne a informácie
o činnosti jednotlivých odborov Mestského úradu v Komárne.
Ďalej spoločnosť informovala občanov o komunálnej politike, školstve, zdravotníctve,
sociálnej oblasti, ochrane životného prostredia, práci občianskych organizácií a združení,
športových kluboch, záujmových združeniach a kultúre.
Tlač novín bola zabezpečovaná firmou KT - Komárňanské Tlačiarne a distribúciu zaistila
Slovenská pošta.
Cez Telekom - Magio vysielanie sa môže pravidelne sledovať na celom území SR.

V Komárne, dňa 26.06.2020
vypracovala: Ing. Gabriela Lengyelová,
Referát ekonomickej metodiky a hospodárenia mestských organizácií MsÚ Komárno
- podklady poskytli jednotlivé organizácie a spoločnosti
Schválil: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci Odboru ekonomiky a financovania MsÚ Komárno
Schválil: Ing. Denisa Kováčová, prednostka Mestského úradu v Komárne

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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