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I. HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ 
 

 

 

 

Poloha : 

 

Kúpeľné mestečko Dudince leží na juhozápadnom okraji Banskobystrického kraja v doline 

riečky Štiavnica na severo-východnom okraji Ipeľskej pahorkatiny na medzinárodnej ceste 

vedúcej z Budapešti cez Šahy, Dudince, Krupinu, Zvolen až do poľského Krakova a  

k Baltickému moru. 

Slovensko, Dudince  

Podrobná mapa mesta (rozlíšenie 3349x2093, 441kb) 

 

Klimatické pomery : 

 

Dudince patria medzi kúpele s najteplejšou klímou ležiace v nížinnom pásme do 400 m nad 

morom s mimoriadne priaznivými klimatickými podmienkami na záveternej strane hôr, ktorá 

zaisťuje veľkú slnečnosť, malú oblačnosť a malú frekvenciu zrážok. 

Priemerná ročná teplota za roky 1967 – 1991 bola 9,1°C. 

Letné obdobie s priemernými dennými teplotami nad 15°C trvá od 15.mája do 15.septembra, 

t.j. 124 dní. 

Jesenné obdobie s teplotami 15 – 5°C od 16.septembra do 19.novembra, t.j. 60 dní. 

Zimné obdobie s teplotami pod 5°C od 15. novembra do 17.marca, t.j. 123 dní. 

Optimálna vlhkosť vzduchu je okolo 80%, pričom najvyššia je v decembri 87,6% a 

minimálna v apríli 66%. V suchých dňoch klesne aj pod 50%. 

 

História :  

 

Osídlenie siaha do staršej doby kamennej (4000 rokov p.n.l.). Bohatý materiál poskytlo 

nálezisko Zadorová, kde sa v minulosti nachádzali staré Dudince. Pri stavbe cesty zo 

železničnej stanice do obce našli materiál, pochádzajúci z rokov 700 p.n. l. V rokoch 1956-

1958 tu našli hroby skrčencov z neskorej doby kamennej. Zo slovanského osídlenia našli 

keramiku zdobenú vlnovkami, ktorá pochádza z 8. – 10. stor. Názvy mesta: 1284-Dyud, 

1511-Gywgh utraque, 1773-Dudince, maď. Gyügy. Merovce:1327-Merey, 1773-Merowce, 

maď.Mers.  

Najstaršia zachovaná písomná zmienka o Dudinciach pochádza z roku 1284 od zemana 

Štefana, kráľovského posla.  
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Prví spomínaní majitelia Dudiniec Koháryovci, neskôr Coburgovci, venovali dudinskej vode 

len veľmi málo pozornosti. Roku 1715 mala usadlosť 9 poddanských domácností, r. 1828 

žilo v 19 domoch 112 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a 

vinohradníctvom. V roku 1755 ich vlastnili Földváryovci, v 18. stor. Szülyovci, neskôr 

Zmeškalovci, Fülüpovci a Migaziovci. Ďalší majiteľ, gróf Oberndorf, dal v roku 1900 na 

Merovskom kameni postaviť nekrytý bazén pre svoju rodinu. Potom kúpele vlastnil Köhner, 

ktorý ich prenajal Hornovi. Do roku 1945 boli vo vlastníctve lekára dr. Weinbergra. Po prvej 

svetovej vojne postavili v Dudinciach bazén a šesť kabín. Ľudia zo širokého okolia, trpiaci 

reumou, chorobami kože, srdca, ciev, nervov, ba i očí, využívali dudinskú vodu na kúpanie v 

malých jazierkach okolo prameňov. Minerálnu vodu plnili do fliaš a na furmanských vozoch 

rozvážali po celom Rakúsko – Uhorsku. Okrem iného sa lodnou dopravou z Komárna 

rozvážala aj do iných svetadielov. 

Roku 1960 obec Merovce bola zlúčená s Dudincami. Roku 1869 žilo v Dudinciach len 279 

obyvateľov, r.1890-321, r.1910-306, r.1921-319, r.1950-361 , r.1970-861, r.1991- 1 530 a v 

roku 1995 až 1 608.  

Od druhej polovice 19.stor. sa začali pramene využívať na liečebné účely, nevybudovali sa 

však žiadne zariadenia. 

Až po roku 1960 sa začalo s výstavbou moderných a veľkých kúpeľných domov, ako sú: 

1962 – RUBÍN  

1970 - KRYŠTÁL 

1978 - SMARAGD 

1986 - DIAMANT 

Následne sa začali stavať podnikové rekreačné zariadenia, ako sú FLÓRA, BUČINÁR, 

JANTÁR, HVIEZDA, PRAMEŇ, MINERÁL, ako aj množstvo menších objektov, ktoré 

vytvorili veľa voľných pracovných miest a do Dudiniec začalo prichádzať veľa odborne 

fundovaných ľudí. 

Tento nárast obyvateľstva migráciou si vynútil výstavbu nových bytov a rodinných domov, 

rozvoj obchodov a služieb pre občanov, ale aj pre kúpeľných hostí. 

Dudince získali štatút kúpeľného mesta 11. mája 1983 a na základe uznesenia vlády SR  

zo dňa 30. novembra 1988 sa stali mestom s účinnosťou od 1.1.1989. 

 

Obyvateľstvo : 

 

Na základe sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 : 

Počet obyvateľov : 

Muži : 704 

Ženy : 796 

Spolu : 1 500 

Podľa národnosti : 

Slovenské : 1 435 

Maďarské : 53 

Rómske : 3 

České : 2 

Nezistené : 1 

Podľa náboženského vyznania : rímsko-katolícke : 835 

Evanjelické a.v. : 433 

Iné a nezistené : 63 

Bez vyznania : 169 

Domový fond : 

Domy : 273 
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Byty : 591 

 

Mestské zastupiteľstvo: 

 

Poslanci MsZ : 

Mgr. Milota Antonická 

Anna Auxtová 

Mgr. Slavomír Brza 

Ľubomír Jucha 

Bc. Róbert Lauko 

MVDr. Cyril Meňuš 

PaedDr. Dušan Strieborný  

 

 

 

Mestský úrad: 

 

Počet zamestnancov : 9 fyzických osôb 

 

Dôležité úseky : 

Bc. Jarmila Kralinová Fidlušová – ekonómka 

Jana Pavelková – dane a poplatky 

Ľubomír Pavlovic – stavebné konanie, životné prostredie 

Katarína Terenová – matrika, evidencia obyvateľov 

Ing. Ladislav Uday – hlavný kontrolór (0,5 % prac. úväzku)  

Organizácie zriadené mestom so 100% vlastníctvom : 

1. Spojená škola Dudince  

Riaditeľ : Mgr. Roman Žovinec 

2. Mestský podnik Dudince s.r.o., Dudince  

Riaditeľ : Marián Teren 

3. Bytový podnik Mesta Dudince  

Riaditeľ : Ing. Róbert Rajčan 

4. Športový klub Mesta Dudince  

Konateľ : Ing. Július Nyárjas 

5. Hasičský zbor  

Organizácie so spoluvlastníctvom mesta : 

19,7% Združenie HONT s.r.o. – vývoz a uskladnenie domového odpadu  

(Vlastníci : 13 obcí regiónu) 

10% Kúpele Dudince a.s.  

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Zvolen  

 

Spoločenské organizácie : 

 

1. Telovýchovná jednota  

2. Jednota dôchodcov  

3. Zväz protifašistických bojovníkov  

4. Dobrovoľný hasičský zbor  

Ubytovacie možnosti : 

Počet lôžok : 1 722 

V kúpeľných zariadeniach : 774 
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V rekreačných zariadeniach : 948  

 

 

Významné podujatia v roku :  

 

Stolnotenisový turnaj o „Pohár primátora mesta“  

Dudinská päťdesiatka – Meeting EAA, preteky v športovej chôdzi 

Disciplíny : 50 km a 20 km muži, 20 km ženy, mládežnícke disciplíny 

Country festival – mesiac júl  

Futbalový turnaj – konaný v auguste za účasti štyroch družstiev  

Hasičské preteky o pohár primátora mesta – mesiac september  

Pravidelné oslavy ukončenia vojny, SNP, oslobodenie obce  

Deň detí a oslavy Mikuláša spojené s mikulášskym punčom a ohňostrojom  

Jednotlivé kúpeľné organizácie a ostatné rekreačné zariadenia poriadajú niekoľkokrát v 

týždni rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, veľakrát na vysokej profesionálnej úrovni.  

O týchto podujatiach (vrátane premietania filmov) sú občania a návštevníci informovaný aj 

prostredníctvom mestského rozhlasu a televíznym kábelovým kanálom.  

  

 
Symboly obce 

 

 

ERB - v zelenom štíte s trikrát srieborno-modro vlnistým 

rezom delenej spodnej časti štítu vyrastá strieborná zlatovlasá 

víla, držiaca pred sebou strieborný džbán.  

 

V rokoch 1988 - 1992 bezprostredne po tom, ako sa Dudince 

stali kúpeľným mestom, začala sa riešiť aj otázka ich 

mestského erbu. V tom čase ešte nebola známa historická 

symbolika. Ale aj tak mesto malo jednoznačnú ambíciu, aby 

sa jeho novovzniknutý erb viazal na kúpeľníctvo, ktoré sa 

stalo jediným základom jeho dynamického rozvoja. 

Z aktivity heraldickej komisie s predstaviteľmi mesta sa v dielni Ladislava Čisárika ml. zrodil 

návrh, ktorý v zelenom štíte zobrazuje z dvoch strieborných zvlnených pásov vyrastajúcu 

striebornú vílu so zlatými vlasmi a s miskou v ľavej ruke. Návrh zohľadňoval dovtedajšiu 

tradičnú symboliku, v ktorej sa aplikovala popri liečivých prameňoch aj postava víly, podľa 

legendy zakladateľky a patrónky miestnych kúpeľov.  

 

Mesto definitívne upravilo svoj erb až v roku 1995. Zelené pásy sa zmenili na modré a zlatý 

džbán, všetko symboly kúpeľníctva, drží víla oboma rukami pred sebou. Napokon tento 

variant existoval už aj v predchádzajúcom období. 

 

VLAJKA mesta pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo 

farbách bielej, zelenej, žltej, modrej a bielej. 
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Symboly Dudiniec sú zaevidované v Heraldickom registri SR pod sign. D-5/95. 

 

Symboly mesta môžu používať jedine oprávnené osoby s písomným povolením Mesta 

Dudince, a to v súlade so štatútom mesta, dobrými mravmi a slovenskou legislatívou. 

 

II. EKONOMICKÉ ÚDAJE 

Obec a jej úlohy 

Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej 

území trvalý pobyt. Obec 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 obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Obec 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 obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť 

štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými 

obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.  

 Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce 

slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote 

zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. 

Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon 

samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec 

môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do 

obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec 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 obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 

Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho 
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rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na 

ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech 

svojho rozpočtu. 

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. 

Obec, 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.  

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 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 zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a opatrenia 

MF SR č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie a obce a v znení opatrenia č. 

MF/10717/2004-74 a opatrenia MF SR č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny 

a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie a obce v znení opatrenia 

MF SR č. 1487/2004-74 a v znení opatrenia č. MF/10717/2004-74. 

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, 
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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 kontinuálny 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,  uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. 

Prípravné 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, 

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 

- kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 

- kontrola zaúčtovania odpisov, 

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 

- 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 

 

 

2.2 ROZPOČET mesta Dudince na rok 2008 a jeho plnenie 

 

Rozpočet obce je základom finančného  hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom 

(kalendárnom) roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený 15 dní spôsobom 

obvyklým v obci. Rozpočet obce 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 obce, obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov 

a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce ako 
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aj zo zmlúv. Zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtovým organizáciám 

zriadeným obcou.  

 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, 

ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická  klasifikácia/, a to pri sledovaní 

plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív.  

Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie zabezpečujú rôzne spoločenské úlohy 

nevýrobnej povahy. Ich prostredníctvom štát plní prevažnú väčšinu svojich hospodársko-

organizačných, kultúrnych, výchovných a iných funkcií.  

Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie hospodária s rozpočtovými prostriedkami 

a s prostriedkami prijatými od iných subjektov a zostavujú svoj rozpočet príjmov a výdavkov. 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže obec použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Obec môže svoje úlohy 

financovať aj z prostriedkov  združených s inými obcami, so samostatnými krajmi a s inými 

právnickými osobami alebo fyzickými osobami. 

 

Plnenie rozpočtu a vybraných finančných ukazovateľov obce  

 
- bežný rozpočet, v ktorom uvádza údaje o bežnom rozpočte príjmov a výdavkov na 

príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení 

podľa rozpočtovej klasifikácie. Príjmy bežného rozpočtu tvoria položky 111, 121, 133 

a kategórie 210, 220, 240, 290, 310 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky 

bežného rozpočtu tvoria kategórie 610 až 640 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 

 

- kapitálový rozpočet, v ktorom uvádza údaje o kapitálovom rozpočte príjmov a výdavkov 

na príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia 

v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 

230, 320 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria 

kategórie 710, 820 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 

 

- finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. 

 

- na stavoch a obratoch bankových účtoch uvádza stavy a obraty bankových syntetických 

účtov a analytických účtov, ktoré má obec Dudince otvorené podľa účtovej osnovy 

a postupov účtovania pre rozpočtové organizácie a obce. 

 

 

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 

Rozpočet na rok 2008 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. 



10 

 
 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky 

(ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový 

rozpočet) a finančné operácie. 

  

Finančné hospodárenie Mesta Dudince sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 

uznesením mestského zastupiteľstva č. 76/2007 zo dňa 10.12.2007. Schválený rozpočet 

mesta bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný jedenkrát. 

Rozpočet na rok 2008 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet ako prebytkový 

a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

1. PLNENIE ROZPOČTU A VYBRANÝCH FINANČNÝCH 

UKAZOVATEĽOV MESTA  DUDINCE  ZA ROK  2008 

 

1. PRÍJMY CELKOM 

/bežný, kapitálový a FO/ 

 

Rozpočet pôvodný Rozpočet upravený  Skutočnosť   % plnenia 

na rok 2008   na rok 2008   k  31.12.2008 

38 084 tis. Sk              38 984 tis. Sk               51 637 tis. Sk           127 % 

 

z toho: 

1.1.a B e ž n é  príjmy - Mesto 
Rozpočet pôvodný     Rozpočet upravený  Skutočnosť   % plnenia 

na rok 2008   na rok 2008   k 31.12.2008 

36 857 tis. Sk             37 757 tis. Sk              41 272 tis. Sk                109 % 

1.1.b  Bežné príjmy - ZŠ s MŠ – vlastné 

Rozpočet pôvodný Rozpočet upravený  Skutočnosť                         % plnenia  

rok 2008              na rok 2008                           31.12.2008________________________ 

227 tis. Sk  227 tis. Sk               563  tis. Sk           248 

1.1. Bežné príjmy spolu 
Rozpočet pôvodný        Rozpočet upravený  Skutočnosť             % plnenia 

na rok 2008    na rok 2008   k 31.12.2008 

37 084 tis. Sk              37 984 tis. Sk             41 835 tis. Sk            110  

 

z toho: 
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1.1.2 Daňové príjmy 
Rozpočet upravený   Skutočnosť    % plnenia 

na rok 2008     k 31.12.2008 

25 030 tis Sk    26 979 tis Sk      108 

 

v tom: 

Daň z príjmov - položka 111 

(podielové dane zo štátneho rozpočtu) 

Z predpokladaných 11 000 tis. Sk príjmov zo ŠR, upravených 11 900 tis. Sk, boli k 31.12.2008 zo 

štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške 12 603 tis Sk, čo predstavuje plnenie na 

106 %. 

 

Daň z nehnuteľnosti - položka 121 

Z predpokladaných príjmov dane z nehnuteľnosti t. j. daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z 

bytov, ktorých správu vykonáva obec vo výške 4 560 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo 

výške 4 629 tis. Sk, čo predstavuje 102 % plnenie. 

 

Daň za špecifické služby položka 133  

- za psa                                                                                     59 

- za predajné automaty                                                              5 

- za ubytovanie                                                                   7 667 

- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady            2 016 

 

Z predpokladaných 9 470 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške  9 747 tis. Sk, čo 

predstavuje plnenie na 103 %.  

 

1.1.3 Nedaňové príjmy 
Rozpočet upravený    Skutočnosť   % plnenia 

na rok 2008      k 31.12.2008 

11 827 tis. Sk     14 293 tis. Sk                121 

     563 tis. Sk ZŠ s MŠ                     563 tis. Sk ZŠ s MŠ                      100 

 

v tom: 

Príjmy z vlastníctva majetku  (položka 212) 

Z predpokladaných 4 020 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 4 610 tis. Sk, čo 

predstavuje plnenie na 115 %. 

Príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania, sú to príjmy z prenájmu pozemkov, 

budov, nebytových priestorov a objektov, strojov, prístrojov a zariadení, nájomné z mestských bytov – 

ako príspevok pre Bytový podnik Mesta Dudince. 

 

Administratívne a iné poplatky  (položka 221) 

Správne poplatky  
Z rozpočtovaných 375 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške  420 tis. Sk, čo predstavuje 

plnenie na 112 %. 

Prevažnú časť príjmov tvoria správne poplatky za prevádzku výherných hracích automatov, 

ktoré boli vo výške 316,5 tis. Sk, ďalej sú to správne poplatky za vydanie stavebného 

povolenia za drobné stavby, rozkopávkové povolenia, za overovanie podpisov, osvedčovanie 

listín a ostatné administratívne poplatky v sume 103,5 tis. Sk.  

 

Pokuty, penále a iné sankcie  (položka 222)   

Za porušenie predpisov 
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Z uvedených nerozpočtovaných príjmov bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 1 tis. Sk. 
 

 

 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja  (položka 223) 

Príjmy za služby spojené s prenájmom nebytových priestorov. Jedná sa o nasledovné 

platby a poplatky: 

o vodné, stočné (zálohové platby od nájomcov nebytových priestorov)                             

o elektrická energia, vykurovanie, plyn                  

o dom smútku                                                           

o cintorínske poplatky                                                                                                                           

o dary od sponzorov na zabezpečenie akcie D-50          

o kopírovacie práce                                                      

o členské v knižnici                                                           

o oznam v TKR a zavedenie TKR                                                                 

o zásuvky TKR (abonentské) 

o oznam vo vývesnej skrini a relácia v MR                                                                              

o odpredaj prebytočného hnuteľného majetku                       

o poplatky za MŠ, školský klub detí, strava v ŠJ  

 

Z rozpočtovaných príjmov obce 625 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške  673 

tis. Sk, plnenie 108 %.  

Z predpokladaných 227 tis. Sk príjmov ZŠ s MŠ bol skutočný príjem vo výške  563 tis. Sk. 

Jedná sa o príjem za školné MŠ, školský klub detí, ZUŠ, poplatky v ŠJ, plnenie k pôvodnému 

rozpočtu na 248 %. 

 
Z úrokov na domácich vkladoch - položka 242 

- úroky z vkladov a z účtov finančného hospodárenia – z predpokladaných 5 tis. Sk bol skutočný 

príjem k 31.12.2008 vo výške 14 tis. Sk. 

 

Ostatné príjmy (položka 292) 

Z predpokladaných príjmov 30 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 bol vo výške 62 tis. Sk . 

Jedná sa o  príjmy  z náhrad poistného plnenia, príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 

 

GRANTY A TRANSFERY -  BEŽNÉ  - (položka 312) 

 
V roku 2008 boli prijaté nasledovné účelové dotácie   

Zdroj         Suma Sk  Účel 

Ministerstvo financií SR   270 000,- Sk  rekonštrukcia verejného osvetlenia 

 

Ministerstvo financií SR                51 749,- Sk   na činnosť matriky 

 

Ministerstvo vnútra SR                 15 190,- Sk  na register obyvateľstva 

 

Krajský školský úrad v BB       7 348 000,- Sk  na činnosť škôl ZŠ s MŠ 

  

Krajský úrad v BB                 48 600,-  Sk  na činnosť stavebného úradu, životného 

                                                                                          prostredia, pozem. komunikácií (SOÚ) 

 

ÚPSVR                 489 776,-  Sk  motivačný príspevok, školské potreby, strava             

                                                                                          Spojená škola,  

                                                                                          MŠ, cestovné, výchova a vzdelávanie,  



13 

 
 

                                                                                          vzdelávacie poukazy 

ÚPSVR                 35 992,-  Sk  na aktivačnú činnosť nezamestnaných  

VÚC BB    134 000,- Sk                 

Ministerstvo školstva SR              20 000,- Sk                  na organizovanie 28. roč. Dudinskej 50-ky 

Slovenský atletický zväz             100 000,- Sk 

 
Spolu:          8 513  307,- Sk       

 

2.1 Kapitálový príjem  

Rozpočet pôvodný Rozpočet upravený   Skutočnosť   % plnenia 

na rok 2008  na rok 2008    k 31.12.2008 

1 000 tis. Sk  1 000 tis. Sk    7 586 tis. Sk       

 

Príjem z predaja základných kapitálových aktivít:  

- stavba na ČOV (garáž súp. č. 188 na pozemku parc. č. 1134/8)          355 tis. Sk 

- pozemky                                                                                                   31 tis. Sk 

 

GRANTY A TRANSFERY – KAPITÁLOVÉ – (položka 322) 
 

V roku 2008 boli prijaté nasledovné kapitálové dotácie v Sk 
 

 
Zdroj         Suma Sk  Účel 

Environmentálny fond       2 900 000  Zakrytie a rekultivácia skládky TKO 

                                                     4 300 000  Kanalizácia - Dudince 

                                                          

 

 

 

         

3. Finančné operácie - príjem 

 
Rozpočet    Skutočnosť   % plnenia 

na rok 2008 upravený   k 31.12.2008       

0 tis. Sk    2 216 tis. Sk        - 

 

- prevod z Rezervného fondu               2 216 tis. Sk 

 

 

 

 Podrobný prehľad plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie 

– Príloha č. 1 
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2. CELKOVÉ VÝDAVKY 

/bežné, kapitálové a FO/ 

 
Rozpočet pôvodný       Rozpočet upravený      Skutočnosť              % 

rok 2008     rok 2008        2008   plnenie    
34 188 tis. Sk              36 791 tis. Sk                            48 283 tis. Sk         137,4 

 

z toho: 

2.1. Bežné výdavky spolu: 
Rozpočet pôvodný                 Rozpočet upravený                  Skutočnosť    % 

rok 2008      rok 2008       2008    plnenie    
31 367 tis. Sk               33 670 tis. Sk                 34 256 tis. Sk   101,7 
 

z toho: 

2.1. B. Bežné výdavky - ZŠ s MŠ 
Rozpočet pôvodný             Rozpočet upravený                 Skutočnosť    % 

rok 2008   rok 2008                  2008     plnenia 

11 272 tis. Sk   12 984 tis. Sk                     12 900 tis. Sk    99 

 

2.1. A. Bežné výdavky - Obec 
Rozpočet pôvodný                Rozpočet upravený                              Skutočnosť                % 

rok 2008          rok 2008                       2008                 plnenia 

20 095 tis. Sk         20 686 tis. Sk                21 356 tis. Sk              103  % 

(včítane SOÚ) 

 

v tom: 

01- Všeobecné verejné služby – Finančná oblasť, Obec 
Zdroj  Rozpočet upravený  Výdaj   % plnenia 

111                     0 tis. Sk                  116 tis. Sk     

1161                         0  tis. Sk                                  36 tis. Sk 

41   7 692 tis. Sk   7 831 tis. Sk    101 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:   7 692 tis. Sk   7 983 tis. Sk    101 

 

Finančná oblasť -  rozpočtová klasifikácia 01.1.2 – výdaj vo výške 55 tis. Sk a to na špeciálne 

služby – audítor, poplatky bankám. 

Obec - rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 – výdaj vo výške 7 928 tis. Sk 

z toho:  

- 116 tis. Sk prenesené kompetencie zo ŠR - matrika, stavebný úrad, ŽP, pozemné komunikácie, 

evidencia obyvateľstva,  

- 36 tis. Sk - náklady na aktivačnú činnosť v roku 2008 (zakúpený materiál pre nezamestnaných) 

- 7 776 tis. Sk - mzdy, odmeny a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, spotreba energie, 

poštovné a telekomunikačné služby, nákup kancel. potrieb a materiálu, interiérové vybavenie, 

výpočtová technika,  odborné časopisy, reprezentačné, PHM, servis, údržba, oprava a poistenie os. 

auta, diaľ. známka, parkovné, rutinná a štandardná údržba výpočt. techniky,  prevádzkových strojov, 

prístrojov a zariadení, admin. budovy, prenájom pošt. priečinku, prenájom pozemku SPF, prenájom 

rohoží, školenia, semináre zamestnancov MsÚ, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné a špeciálne 

služby, štúdie, posudky, stravovanie zamestnancov MsÚ, poistné, prídel do SF, transfer OUI Šahy, 

členské príspevky (ZMOS, R-ZMO, Združ. hl. kontrol. SR, lokálne partnerstvo V. Krtíš),  transfer 

ZCR Balnea Cluster. 
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03 - Verejný poriadok a bezpečnosť – Požiarna ochrana 
Zdroj  Rozpočet upravený  Výdaj   % plnenia 

41   285,0 tis. Sk   194,0 tis. Sk                68 

Výdaj na Dobrovoľný hasičský zbor a to cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, pracov. odevy 

(prilby, uniformy) a pomôcky, PHM, servis, údržba, oprava a zákonné poistenie pož. auta,  údržba 

hasiacich prístrojov, údržba pož. zbrojnice, stravovanie požiarnikov, odmena na základe dohody. 

 

 

04 – Ekonomická oblasť 
zdroj  Rozpočet upravený  Výdaj             % plnenia 

111                         0                                                   1                                       

41  1630 tis. Sk               1 618 tis. Sk                 99 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                         1 630 tis. Sk                                1 619 tis. Sk                                  99 

Výdaj vo výške 1 tis. Sk – prenesené kompetencie – tvorí mzda zamestnanca SOÚ na úrade – 

pozemné komunikácie, odvody do poisťovní, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál. 

Výdaj vo výške 1 618 tis. Sk – tvorí údržba a oprava  ciest a chodníkov (chodník ul. Okružná, MK ul. 

Malý rad, Viničná, B. Tablica),  zimná údržba MK, údržba dopravného značenia. 

 

05 – Ochrana životného prostredia – Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami 

zdroj  Rozpočet upravený  Výdaj            % plnenia 

41  4775 tis. Sk   5 445 tis. Sk                114 

   

Výdaj vo výške 5 445 tis. Sk – tvorí: 

- údržba verejnej zelene: kosenie trávnikov, hrabanie, odvoz a likvidácia hmoty, údržba a zalievanie 

záhonov, obnova trávnikov, jesenné vyhrabávanie a likvidácia lístia, výrub a opilovanie stromov, 

odvoz konárov a ich likvidácia, zber a odvoz TKO, vývoz kontajnerov, výroba prenosných smetných 

košov, poplatok za vývoz a uloženie TKO, separovaný zber (plastov, elektrospotrebičov),  

- náklady na el. energiu – prečerpávacia stanica, údržba kanalizácie, montáž istenia na prečerpávacej 

stanici, čistenie kanál. mreží, 

- deratizácia mesta. 

 

06 – Bývanie a občianska vybavenosť –  Rozvoj obcí     
zdroj  Rozpočet upravený  Výdaj   % plnenia 
111                           0 tis. Sk                                  270 tis. Sk 

41               3 930 tis. Sk   3 370 tis. Sk              86  

                           3 930 tis. Sk                              3 640 tis. Sk                               92,62 

 

Z toho: 

Rozvoj bývania - rozpočtová klasifikácia 06.1.0 vo výške 1 633 tis. Sk - údržba 44 b. j. a 34 b. j., 

príspevok pre BPM – zaúčtovaný ako prijaté nájomné vo výške 20% z prijatého nájomného od 

nájomníkov mestských bytov BPM za r. 2008.  

 

Verejné osvetlenie - rozpočtová klasifikácie 06.4.0: 

- vo výške 270 tis. Sk - čerpanie účelovej dotácie z MF SR v plnej výške ne rekonštrukciu verejného 

osvetlenia. 

 - vo výške  789 tis. Sk - náklady na el. energiu, opravu a údržbu verejného osvetlenia, vianočná 

výzdoba. 

 

Bývanie a občianska vybavenosť - rozpočtová klasifikácia 06.6.0  vo výške  948 tis. Sk -  

náklady na el. energiu, plyn, vodné, stočné v prenajatých nebytových priestoroch a objektoch (DS 121, 

129, 274, práčovňa, ZS 168, býv. ZŠ 142),  fontána, údržba výťahov, vykurovacích telies v domoch 

služieb, lavičiek, vykurovacie práce zabezpečované BPM. 
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08 - Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo 
zdroj  Rozpočet upravený  Výdaj                 % plnenia 

   

41  1 809 tis. Sk               2279 tis. Sk                       80,5  

 

Z toho:    

Športové služby - rozpočtová klasifikácia 08.1.0: 

-  transfer na činnosť ŠKM Dudince vo výške 800 tis. Sk  

-  náklady na materiálne zabezpečenie Dudinskej 50-ky vo výške 1059 tis. Sk. 

 

Kultúrne služby - rozpočtová klasifikácia 08.2.0 – vo výške 309 tis. Sk 

- náklady na prevádzku Kultúrneho domu v Merovciach: spotreba el. energie, plyn, vodné a stočné, 

materiálne vybavenie KD, čistiace a hygienické potreby, údržba KD, náklady na kultúrne 

a spoločenské podujatia, pranie obrusov a posteľného prádla. 

 

Knižnica - rozpočtová klasifikácia 08.2.0.5  – výdaj na nákup kníh (knižný fond) vo výške 5 tis. Sk. 

 

Ostatné kultúrne služby - rozpočtová klasifikácia 08.2.0.9  vo výške 82 tis. Sk  

– výdaj na vodné, stočné a údržba amfiteátra, dary a kvety pri akciách ZPOZ (jubilanti, uvítanie detí, 

sobáš), ošatenie (rovnošaty) ZPOZ, odmeny na základe dohody a členský príspevok ZPOZ.   

  

Vysielacie služby (TKR a miestny rozhlas) - rozpočtová klasifikácia 08.3.0 vo výške 22 tis. 

Sk 

 - výdaj na: oprava, údržba a materiálne vybavenie MR, koncesionárske poplatky, poplatky autorským 

zväzom (SOZA). 

 

Náboženské a iné spoločenské služby – rozpočtová klasifikácia 08.4.0  vo výške  2 tis. Sk  

- náklady na prevádzku domu smútku a správu cintorínov (el. energia, vodne, stočné, odmena na 

základe dohody). 

 

09 – Vzdelávanie – školstvo 
zdroj  Rozpočet upravený       Výdaj   % plnenia 

111                         0                                                       96 

41       0 tis. Sk                                       9 tis. Sk  

_____________________________________________________________________   

                               0                                                     105 tis. Sk 

Z toho:  

96 tis. Sk – prenesené kompetencie – výdaj na stravovanie detí v hmotnej núdzi v Spojenej škole 

Dudince. 

9 tis. Sk – náklady na údržbu MŠ (maľovanie budovy). 

 

10 – Sociálne zabezpečenie – Opatrovateľská služba, Staroba  
zdroj  Rozpočet upravený  Výdaj               % plnenia 

41    215 tis. Sk              91 tis. Sk                                 42 

 

Výdaj na mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, energie, materiál, stravovanie – opatrovateľská služba 

(SOÚ), 

Náklady na el. energiu, plyn, vodné, stočné v Klube dôchodcov, stravovanie a prepravné (zájazdy) 

dôchodcov. 
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2.B. Kapitálové výdavky – spolu: 
Rozpočet pôvodný      Rozpočet upravený  Skutočnosť                   % 

rok 2008   rok 2008   2008          plnenia 

0 tis. Sk                      300 tis. Sk             11 160 tis. Sk                  3 720 
  

 
2.2. A. Kapitálové výdavky - Obec  

Rozpočet pôvodný      Rozpočet upravený   Skutočnosť          % 

rok 2008  rok 2008    2008           plnenia 

0 tis. Sk  300 tis. Sk    11 160 tis. Sk                            3 720

  

 

2.2. B. Kapitálový výdavky- Základná škola s materskou školou RO 
Rozpočet pôvodný      Rozpočet upravený   Skutočnosť        % 

rok 2008  rok 2008    2008         plnenia 

 0 tis. Sk  0 tis. Sk    0 tis. Sk                                   -                              

   

 

z toho: 

 

01.1.1.6 Obec 
zdroj  Rozpočet upravený  Výdaj   % plnenia 

111                       0                                                     2                                      - 

  41  200 tis. Sk                              654                                   327       

                          200 tis. Sk                                     656                                    328 

Z toho: 

-  2 tis. Sk – prenesené kompetencie - údržba výpočtovej techniky – stavebný úrad (SOÚ)  

- 654 tis. Sk – nákup klimatizač. zariadenia, ozvučenia na zasadnutia MsZ, náklady projektovú 

dokumentáciu, energetické posúdenia a konzultačné práce  – rekonštrukcia a nadstavba hasičská 

zbrojnice. 

 

05.1.0  Nakladanie s odpadmi 
zdroj  Rozpočet upravený   Výdaj   % plnenia 

111   0     2 900 tis. Sk                          -  

41                                   0                                        467 tis. Sk                          -                                   

                                       0                                     3 367 tis. Sk 

Z toho: 

- čerpanie účelovej dotácie v plnej výške 2 900 tis. Sk (Environmentálny fond) na akciu: „Zakrytie 

a rekultivácia skládky s názvom Dlhé hoňaje“ 

- náklady vo výške 467 tis. Sk – projekt. dokumentácia, polohopisné a výškopisné práce na výstavbu 

kompostárne, úhrada 5 % nákladov z vlastných zdrojov (t. j. 145 tis. Sk) z dotácie (2 900 tis. Sk) na 

akciu - Zakrytie a rekultivácia skládky TKO k. ú. H. Tesáre, s názvom „Dlhé hoňaje“ a výdavky na 

stavebný dozor uvedenej akcie. 

 

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 
 
zdroj  Rozpočet upravený     Výdaj   % plnenia 

111    0 tis. Sk      4300 tis. Sk                                        -    

41                    100 tis. Sk                                         667 tis. Sk                                         667 

                        100 tis. Sk                                      4 967 tis. Sk                                      4 967 
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Z toho: 

- čerpanie účelovej dotácie v plnej výške 4 300 tis. Sk (z Environmentálneho fondu) – výdaj na 

projektovú dokumentáciu – Kanalizácia - Staré Dudince, stavebný dozor, samotná výstavba 

kanalizácie (napojenie splaškovej kanalizácie a zásyp kanalizačných prípojok), 

- výdaj vo výške 667 tis. Sk -  úhrada 5 % nákladov z vlastných zdrojov (t. j. 215 tis. Sk) z dotácie 

(4 300 tis. Sk), a ostatné práce súvisiace s výstavbou a údržbou kanalizácie.  

  

09.1.1  Predškolská výchova 
zdroj     Rozpočet upravený    Výdaj   % plnenia  
41     0 tis. Sk                           766  tis. Sk                      - 

 

Výdaj na projektovú dokumentáciu – Prestavba MŠ a nadstavba ZUŠ a tepelný audit MŠ. 

 

09.1.2  Základné vzdelanie 
zdroj  Rozpočet upravený  Výdaj   % plnenia  
41     0 tis. Sk                         1404  tis. Sk                       - 

 

Z toho: 

- výdaj na projektovú dokumentáciu – Viacúčelová školská hala (1 200 tis. Sk), 

- zakúpenie el. kotla a panve do školskej jedálne (204 tis. Sk) 
 

 

3. Finančné operácie - výdaj 
Rozpočet pôvodný  Rozpočet upravený       Skutočnosť             % 

rok 2008    rok 2008                                                    plnenia 

2 821 tis. Sk    2 821 tis. Sk                    2 867 tis. Sk 101,6  

 

z toho: 

01-Všeobecné verejné služby – Transakcie verejného dlhu  
zdroj  Rozpočet upravený  Výdaj   % plnenia 

41      2 821   2 867   101,6 

 

                         

Z toho: 

- splácanie úveru na výstavbu nájomných bytových domov (34 b. j. a 44 b. j.) : 

- bankový úver I.  (mesačná splátka 117 539,- Sk - Štátnemu fondu rozvoja bývania 

BA )  

- bankový úver II.  (mesačná splátka 67 199,- Sk – Štátnemu fondu rozvoja bývania 

BA)  

- splácanie úveru ČOV  (mesačná splátka 50 000,- Sk – Slov. záručnej a rozvoj. banke, a.s. 

BA) 
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REKAPITULÁCIA  rozpočtu za rok 2008: 
 
 

Názov položky 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

     

Príjmy celkom 38084 39782 51637 

 príjmy bežného rozpočtu 37084 37984 41835 

 príjmy kapitálového rozpočtu 1000 1000 7586 

 finančné operácie príjmové 0 0 2216 

Výdavky celkom 35849 36791 48283 

 výdavky bežného rozpočtu 31367 33670 34256 

 výdavky kapitálového rozpočtu 0 300 11160 

 finančné operácie výdavkové          2821 2821 2867 

Spolu (rozpočet s fin. oper.) 
 

2235 2991 3354 

 
Podrobný prehľad podľa ekonomickej klasifikácii -  Príloha č. 1 

 

 

4. Výsledok hospodárenia 

 
Bežné príjmy: 41 837 696,37 Sk     Bežné výdavky:   34 259 968,80 Sk Prebytok:   7 577 727,57 Sk 
Kapitálové príjmy:   7 586 023 Sk      Kapitálové výdavky :   11 159 640,30 Sk   Schodok:   -3 573 617,30 Sk    

 

Mesto dosiahlo za rok 2008:  prebytkový bežný rozpočet vo výške:         7 577 727,57 Sk  

                                               schodkový kapitálový rozpočet vo výške:   3 573 617,30 Sk. 

 

 Schodok kapitálového rozpočtu v sume 3 573 617,30 Sk, bol vykrytý  prebytkom bežného 

rozpočtu mesta v príslušnom rozpočtovom roku.  

 

 V zmysle ust. § 16 ods. 6 cit. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na 

účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú: 

a.) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné alebo kapitálové výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku 

b.) finančné operácie 

 

 V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a  b) bol vyčíslený prebytok rozpočtu 
(rozdiel medzi príjmami a výdavkami) nasledovne :  
(41 837 696,37 +  7 586 012) – (34 259 968,80 + 11 159 640,30) = 4 004 110,27 Sk  
 

 Na základe vstupu finančných operácií (príjmové 2 217 218,54 Sk; 
výdavkové 2 866 856,- Sk) do výsledku hospodárenia (spolu rozpočet s 
fin. oper.  3 354 472,81 Sk) a  vylúčených nevyčerpaných finančných 
prostriedkov zo ŠR v r. 2008 (Spojená škola 193 000,- Sk) je výsledok 
hospodárenia k prerozdeleniu 3 161 472,81 Sk.  
Sumu nepoužitých finanč. prostriedkov zo ŠR vo výške  193 000,- Sk 
zapojiť  
v roku 2009 ako príjmovú fin. operáciu. 
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4. Finančné usporiadanie obce Dudince 

 
V súlade so zákonom č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 

podľa § 16, ods.2 má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov 

k zriadeným PO, RO, k štátnemu rozpočtu. 

  

Finančné usporiadanie voči  rozpočtovej organizácii mesta: 

 

Základná škola s materskou školou Dudince 
 

Celkové príjmy     13 463 tis. Sk 
Celkové výdavky      13 463  tis. Sk 

Zostatok k 31.12.2008                                                 0 Sk  

 

Finančné usporiadanie mesta Dudince ku štátnemu rozpočtu,  rozpočtu VÚC 

 

A) Na činnosť matrík              celkové príjmy          51 749,-Sk 

                         celkové výdavky             51 749,-Sk  
                                                    rozdiel                                       0,-Sk 

 

B/ Na činnosť stavebného úradu   celkové príjmy      40 334,-Sk 

       celkové výdavky              40 334,-Sk 

       rozdiel                           0,-Sk 

 

C/ Na činnosť pozemných    celkové príjmy               2 210,-Sk 

      komunikácií          celkové výdavky           2 210,-Sk 

       rozdiel               0,-Sk 

 

D/ Grant -náklady na register obyvateľov SR celkové príjmy             15 190,-Sk 

               celkové výdavky        15 190,-Sk 

       rozdiel                 0,-Sk 

 

E/ Transfer na životné prostredie   celkové príjmy                6 056,-Sk     

               celkové výdavky                6 056,-Sk 

       rozdiel               0,-Sk 

 

F/ Transfer na bežné výdavky-MF SR  celkové príjmy         270 000 ,-Sk     

     (rekonštrukcia VO)    celkové výdavky              270 000 ,-Sk 

        rozdiel                  0,-Sk 

 

G/ Transfer na bežné výdavky-VÚC                             celkové príjmy     134 000 ,-Sk     

      (organizovanie akcie D-50/)                            celkové výdavky             134 000 ,-Sk 

            rozdiel     0,-Sk 

H/ Transfer na kapitálové výdavky                               celkové príjmy              2 900 000,- Sk     

      (Zakrytie a rekultivácia skládky TKO                    celkové výdavky           2 900 000,- Sk 

        - Environmentálny fond)                                         rozdiel                                         0,- Sk 

 

 

I/ Transfer na kapitálové výdavky                                 celkové príjmy              4 300 000,- Sk 

    (Výstavba kanalizácie - Dudince                                celkové výdavky           4 300 000,- Sk    

    - Environmentálny fond)                                             rozdiel                                          0,- Sk 
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ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL 

 

     V hodnotenom  rozpočtovom roku bolo vykonaných hlavným kontrolórom mesta 9 interných 

kontrol a na odstránenie vzniknutých nedostatkov boli prijaté 2 opatrenia.                   

 

 

5.  BILANCIA  
 

5. 1.   STAV peňažných prostriedkov v r. 2008 
 

Názov účtu Číslo účtu Stav v Sk 

k 1.1.2008 

Stav   

k 31.12.2008 
Základný bežný účet 20127-412/0200     817 542,70 1 159 882,57/ 

38 501,05 € 

Bežný účet 1417515004/5600 1 379 806,31 577 021,65/ 

19 153,61 € 

Bežný účet 

 

0403606533/0900 500,- 

Založený k 28.10.2008 

5 822,80/ 

193,28 € 

Bežný účet 

(Termín. vklad-účet 

261) 

0403606533/0900 

 

T. vklad k 5.12.2008  

                  1 600 000,- 

 

        1 600 000,- / 

53 110,27 € 

Účet školstva 1588413758/0200 1 292,01 7 681,70/ 

254,99 € 

Bežný účet dotačný 2462675351/0200 2000,- 

Založený k 3.6.2008 

 

1 364,27/ 

45,29 € 

 

Bežné účty mesta 

spolu: 

                                                                                                                 

2 198 641,02                       3 351 772,99 

111 258,48 € 

Výdavkový rozpočtový 

účet školy 

0402033614/0900 1 780,77 1 716,82/  

56,99 € 

Príjmový rozpočtový 

účet školy 

0402033630/0900 1 959,5 983,-/ 

32,63 € 

Bežné účty mesta 

a školy spolu: 

2 202 381,29                        3 354 472,81 

111 348,10 € 

Bežný účet RF 123-20127-412/0200 83 706,58 59 509,67/ 

1 975,36 € 

Bežný účet SF 107-20127-412/0200   4 817,38 28 532,38/ 

947,10 € 

Fondy spolu:  88 523,96 88 042,05/ 

2 922,46 € 

Peňažné prostriedky 

celkom: 

  

2 290 905,25 

 

3 442 514,86/ 

114 270,56 € 
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5.2  BILANCIA  aktív a pasív za rok 2008 
 

 

 Aktíva v tis. Sk Pasíva v tis. Sk 
1. Neobežný majetok 156 009 Vlastné imanie 78 752 

 Dlhodobý hmotný majetok 137 422 Nevysporiadaný 

výsl. hosp. min. 

rokov 

 

 

77 533 

 Dlhodobý finančný majetok 18 587 Bilančný výsledok 

za r. 2008 

 

1 219 

2. Obežný majetok 4 843 Záväzky 33 031 

     

 Pohľadávky 1 186 Krátkodobé 

záväzky 

830 

 Finančné účty 3 440 Bankový úver 

dlhodobý 

32 201 

 Zúčt. medzi subjektami VS 217   

3. Časové rozlíšenie 0 Výnosy budúcich 

období 

49 069 

 Spolu: 160 852  160 852 

 
 

5.3.  ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH MESTA 
 

Výnosy k 31.12.2008     36 437 550,98 Sk  

Náklady k 31.12.2008     37 656 260,93   Sk 

 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2008                1 218 709,95   Sk 

 

Doporučujeme previesť bilančný výsledok hospodárenia za rok 2008 v čiastke   1 218 709,95 Sk  

na výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

 

5.4.  PREHĽAD  o stave záväzkov k 31.12.2008 
 

Účet  321  -       Neuhradené záväzky z obchodného styku k 31.12.2008               830 tis. Sk 

(Dodávatelia) 

 

 

 

5.5.  PREHĽAD  o stave pohľadávok k 31.12.2008 
 

Účet  318    Nedoplatky - nájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov         525 tis. Sk 

(Pohľadávky z nedaňových príjmov)      

                     

Účet  319    Nedoplatky - daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, daň za ubytovanie            591 tis. Sk 

(Pohľadávky z daňových príjmov obcí) 

 

Účet  396        Spoločná obecná úradovňa - zostatok k 31.12.2008                                           70 tis. Sk 

(Spojovací účet pri združení) 
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5.6.  PREHĽAD  o stave  dlhodobého hmotného majetku 

 
pohyb obstarávacích cien 

 

Názov majetku Stav k 1.1.2008 Prírastky Úbytky Stav  

k 31.12.2008 

021 - Stavby 235 003 778,08 0,00 47 252 773,60 187 751 004,48 

022 - Samostatné  

         hnuteľné veci a  

súbory hnuteľných vecí 

 

1 895 062,04 

 

0,00 

 

0,00 
1 895 062,04 

023 – Dopr. prostriedky 1 656 835,40 0,00 0,00 1 656 835,40 

025 - Pestovateľské     

         celky trv. porastov 
3 971 621,00 0,00 0,00 3 971 621,00 

028 - DDHM 0,00 0,00 0,00 0,00 

031 - Pozemky 2 565 317,30 0,00 0,00 2 565 317,30 

042 – Obstaranie   

          dlhodob. hmot.   

          majetku 

2 988 570,44 11 245 749,30 0,00 
 

14 234 319,74 

061 – Podielové CP   

          a pod. v dcérskej  

          účtovnej jednotke 

58 050,00 0,00 0,00 

 

58.050,00 

 

069 – Ostatný dlhodobý                

          finančný majetok 
18 529 000,00 0,00 0,00 18 529 000,- 

Spolu: 266 668 234,26 11 245 749,30  47 252 773,60 230 661 209,96 
 

5.7.  PEŇAŽNÉ FONDY  
Sociálny fond 

Konečný stav k 31.12.2008                      28 532,38 Sk 

 

Fond rezerv 

Konečný stav k 31.12.2008                      59 509,67  Sk 

 

6. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

 
Zostatková hodnota poskytnutých úverov k 31.12.2008 je vo výške 32 201 146,83 Sk: 
1. Štátny fond rozvoja bývania                         31 860 161,49 Sk 

2. Úver na dostavbu ČOV Dudince                       340 985,34 Sk   

Spolu:                                                               32 201 146,83 Sk 
 

7. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ  príspevkových organizácií a rozpočtovej organizácie 

v pôsobnosti mesta 

 
Príloha č. 2 - BPM Dudince, č. 3 - Spojená škola Dudince, č. 4 - ŠKM Dudince 

 

8. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH 

PRÍJEMCOV 

 
K 31.12.2008 Mesto Dudince neposkytlo žiadne záruky. 
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ZÁVER 

 

 

Návrh na prejednanie a schválenie záverečného účtu za rok 2008: 
 

 Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva mesta  Dudince o spôsobe vysporiadania 

prebytku  rozpočtu v súlade s § 16 ods. 8 a podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov bude prebytok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 

2008 prevedený  do  fondu rezerv  v plnej výške:  3 161 472,81 Sk. 
 

 

 

Prerokovanie Záverečného účtu mesta Dudince sa uzatvára výrokom : 

 

 

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
 

 

 

 

Mesto Dudince nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia. 

 

Dudince, 30. október 2009 

 

Vypracovala: Bc. Jarmila Kralinová Fidlušová – ekonómka mesta 

 

Schválené uznesením MsZ v Dudinciach č.  104/2009 dňa 08.12.2009. 

 

 

 

 

 

        Ing. Štefan Pokľuda 

           Primátor mesta 
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