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VÝROČNÁ  SPRÁVA  MESTA  

HLOHOVEC  ZA ROK 2010 
 

 

 

Identifikácia účtovnej jednotky: 
 

Názov:   Mesto Hlohovec 

Štatutárny zástupca : Peter Dvoran - primátor mesta  

IČO :  00312509 
 

 

 

 

Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky: 
 

Mesto Hlohovec je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, 

ktorý zdruţuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených v zákone samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov. 

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v príslušnom rozpočtovom roku 

je rozpočet mesta, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta. Vyjadruje samostatnosť 

hospodárenia mesta, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy 

k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj 

k obyvateľom ţijúcim na území mesta. 

Účtovníctvo mesta sa vedie podľa z.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje výročná správa. Postupy účtovania pre obce 

upravuje Opatrenie MF SR č. 16786/2007-31 v znení Opatrenia MF SR č. MF/25189/2008-

311 a Opatrenia MF SR č. MF/24240/2009-31.  Podrobnosti o usporiadaní, označovaní 

a obsahovom vymedzení poloţiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej 

závierky pre obce sú upravené Opatrením MF SR č. 25755/2007-31 v znení Opatrenia MF SR 

č.MF/25189/2008-311 a Opatrenia MF SR č. MF/24241/2009-31. 

 

 

 

Obsah výročnej správy: 
1) Vývoj činnosti účtovnej jednotky  a jej finančná situácia, riziká a neistoty, ktorým je 

účtovná jednotka vystavená. 

2) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré 

sa vyhotovuje výročná správa. 

3) Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky. 

 

 

 

Vývoj činnosti účtovnej jednotky  a jej finančná situácia, riziká a neistoty, ktorým je 

účtovná jednotka vystavená. 
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a) Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe  plnenia vybraných finančných 

ukazovateľov rozpočtu mesta 

 

Vybrané ukazovatele Rok 2008 
v tis.Sk / € 

Rok 2009 v € Rok 2010 v € 

bežné príjmy 339 784 /11 278 763  11 616 283 10 771 350 

bežné výdavky 303 766 /10 083 184  10 477 536 10 895 111 

kapitálové príjmy 32 274 /  1 071 300 983 162 2 113 255 

kapitálové výdavky 55 666 /  1 847 773 2 150 821 1 658 410 

fin.operácie príjmové 1 011 /       33 559 429 861 188 857 

fin.operácie výdavkové 2 124 /       70 504 111 454 215 736 

 

Beţné príjmy majú v r. 2010 mierne klesajúci trend v dôsledku poklesu podielových 

daní, kapitálové príjmy a výdavky sú z časti ovplyvnené získanými dotáciami. V dôsledku 

výnimky v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení novely zák. č. 54/2009 Z.z. platnej do 31.12.2010 umoţňujúcej pouţiť 

kapitálové príjmy na úhradu beţných výdavkov,  vznikol v rozpočtovom hospodárení Mesta 

Hlohovec schodok beţného rozpočtu vo výške 123 762, 12 €, ktorý bol krytý prebytkom 

kapitálového rozpočtu.  

Prebytok kapitálového rozpočtu vznikol v r. 2010 najmä v dôsledku prijatia refundácií 

z MVRR SR a MŢP SR na realizáciu projektov z ERDF a Kohézneho fondu ako i 

spolufinancovania zo ŠR (rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika a budovanie kanalizácie v m.č. 

Šulekovo – II. etapa).  

Finančné operácie majú v r. 2010 opačný priebeh ako v r. 2009, t.j. poklesli príjmové 

finančné operácie (v porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy boli do rozpočtu mesta 

zaradené prostriedky účelového fondu ţivotného prostredia v sume 318 128 € ako 

i nepouţité prostriedky zo ŠR z min. roka). V r. 2010 príjmovými finančnými operáciami boli 

do rozpočtu mesta zaradené prostriedky RF mesta vo výške 126 149 €, prostriedky FRB 

v sume 41 493 € a zvyšnú čiastku predstavujú nepouţité prostriedky zo ŠR z min. roka. 

V roku 2010 vzrástli výdavkové fin. operácie v dôsledku poskytnutia návratnej finančnej 

výpomoci Nemocnici s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. v sume 124 829 €.   

 

 

b) Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele Súvahy 

    

Vybrané ukazovatele 
Rok 2008 
v tis.Sk / €  Rok 2009 v € Rok 2010 v € 

Dlh.nehmotný majetok 718/       23 833   20 235 26 362 

Dlh.hmotný majetok 700 955/23 267 443 22 216 382 22 746 007 

Dlh.finančný majetok 118 562/  3 935 537 3 932 482 3 932 563 

Zásoby  107/         3 552 654 615 

Dlhodobé pohľadávky 384 /      12 746 102 900 102 900 

Krátkodobé pohľadávky 29 134 /    967 818 968 497 738 064 

Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy 44 579 / 1 479 752 1 362 025 1 200 277 

Finančný majetok 56 194 / 1 865 299 1 852 286 2 004 167 

Poskyt.návr.fin.výpomoci 0   0 124 829 

Časové rozlíšenie 1 366 /      45 343 5 705 6 173 

Aktíva celkom 951 999/31 600 577 30 461 166 30 881 957 
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Vybrané ukazovatele 
Rok 2008 
v tis.Sk / €  Rok 2009 v € Rok 2010 v € 

Vlastné imanie 768 694/25 515 966 24 489 723 23 522 308 

- v tom: výsledok hosp. za účt. obd. 6 805 / 225 885 495 036  - 869 943 

Rezervy 1 978 / 65 658 49 498  60 237 

Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy 3 084 / 102 370 15 149  37 805 

Dlhodobé záväzky 148 / 4 912 4 680  6 177 

Krátkodobé záväzky 2 393 / 79 433 214 794  369 425 

Bankové úvery a výpomoci 14 629 /    485 594 374 140 283 234 

Časové rozlíšenie 161 073 / 5 346 644 5 313 182  6 602 771 

Pasíva celkom 951 999/31 600 577 30 461 166 30 881 957 

 

 

Z analýzy vyplýva pribliţne ustálená výška dlhodobého majetku mesta (dlhodobý 

majetok je v tabuľke uvádzaný v zostatkovej cene, preto zaznamenávame mierny medziročný 

nárast dlhodobého majetku).  

Dlhodobá pohľadávka vo výške 102 900 € vznikla v r. 2009 pri predaji majetku mesta 

obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, 

s.r.o. 

Stav krátkodobých pohľadávok klesol o cca 230 tis. € v dôsledku aktívneho vymáhania 

a exekučnej činnosti. 

Hodnota pohľadávky z titulu zúčtovania medzi subjektami verejnej správy predstavuje 

zostatkovú cenu dlhodobého majetku zvereného do správy rozpočtovým a príspevkovým 

organizáciám mesta.   

V roku 2010 Mesto poskytlo návratnú finančnú výpomoc spoločnosti Nemocnica 

s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. vo výške 124 829 €.  

 

 

Mesto nemá vysoké dlhodobé záväzky a zostatok bankového úveru je výrazne niţší  

oproti povoleným zákonným limitom. Výška dlhu k 31.12.2010 predstavuje len 2,63 % 

skutočných beţných príjmov roka 2010. 

 

 

Účtovný výsledok hospodárenia Mesta Hlohovec za rok 2010 – strata vo výške  - 869 943 € 

je spôsobená predovšetkým výpadkom podielových daní a pouţitím kapitálových zdrojov na 

vykrytie schodku BR, čo sa prejavilo v účtovníctve zníţením výnosov vo vecnej a časovej 

súvislosti s nákladmi, pričom výnosy budú vznikať len vo výške odpisov po zaradení 

obstaraného majetku z dotačných kapitálových zdrojov.  

Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim výšku straty, sú odpisy ktoré sa taktieţ 

podieľajú na zápornom výsledku hospodárenia. 

 

 

c)  Vývoj krátkodobých záväzkov a pohľadávok 

    

  
Rok 2008 v tis. 

Sk / € Rok 2009 v € 
Rok 2010 

v € 

Krátkodobé záväzky celkom 2 393 / 79 433 214 794 369 425 

z toho voči             dodávateľom 1 995 / 66 222 94 830 202 150 
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ostatné záväzky 12 / 398 0 0 

zamestnancom 0 393 1 934 

poistným nákladom 0 42 371 44 828  

priamym daniam 0  8 966 17 748 

iné 386 / 12 813 68 234 102 765 

Krátkodobé záväzky     

do lehoty splatnosti 2 393 / 79 433 214 794 369 425 

po lehote splatnosti 0 0 0 
 

 

Vývoj stavu krátkodobých 
záväzkov a pohľadávok 

Rok 2008 v tis. 
Sk Rok 2009 v € 

Rok 2010 v 
€ 

Krátkodobé pohľadávky 29 134 /    967 818 968 497 738 064 

Krátkodobé záväzky 2 393 /      79 433 214 794 369 425 
 

 

 

Výška záväzkov bola ovplyvnená v jednotlivých rokoch predpisom miezd za mesiac 

december. V roku 2010 je v predpise miezd zúčtované aj  odchodné v súvislosti s ukončením 

volebného obdobia.  

Záväzky voči dodávateľom mierne vzrástli v r. 2010 (významnejšími sú záväzky za 

energie, odvoz a úloţné za komunálny odpad a za nedokončené investície – záväzok 

vstupujúci do ţiadosti o platbu z fondov EÚ, ktorý bude v r. 2011 refundovaný). 

 

Pri pohľade na vývoj pohľadávok v r. 2010 je zreteľný pokles v dôsledku  vymáhania 

splatných pohľadávok v daňovom konaní. 

 

 

 

 

2.) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti ovplyvňujúce účtovnú závierku. 

 

 

 

 

3.) Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky. 

 

Zámery rozvoja mesta Hlohovec a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom 

programovom rozpočte mesta, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej 

politiky mesta. Viacročný programový rozpočet sa zostavuje na tri roky, pričom príjmy 

a výdavky rozpočtov na roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. 

Mesto sleduje v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby 

vykonáva v ňom zmeny, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníţenie výdavkov s cieľom 

zabezpečiť vyrovnanosť beţného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. V roku 2010 

monitorovalo a hodnotilo plnenie cieľov jednotlivých programov i podprogramov 

prostredníctvom merateľných ukazovateľov a v tomto procese bude kontinuálne pokračovať 

i v ďalších rokoch.  
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Vnútorné členenie rozpočtu Rok 2010 v € Rok 2011 v € Rok 2012 v € 

bežné príjmy 10 015 705 10 508 719 11 121 244 

bežné výdavky 10 877 211 10 508 719 11 012 567 

kapitálové príjmy 665 873  25 000 20 000 

kapitálové výdavky 1 009 904 1 421 507 950 924  

fin.operácie príjmové 1 418 319 1 437 457 863 197 

fin.operácie výdavkové 212 782  40 950     40 950 
*tabuľka obsahuje údaje o upravenom rozpočte r. 
2010, schválenom rozpočte r. 2011 a nezáväznom 
rozpočte na r. 2012 v rámci  viacročného rozpočtu    

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Peter Dvoran 

                                                                                          primátor mesta 

 

 

 

 

V Hlohovci,   dňa 31.8.2011 
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Úprava hrádze – „cyklochodník“ 
 

Predmetom stavby bola úprava a spevnenie povrchu riečnej hrádze rieky Váh  
od Ul. Svätopeterská až po zjazd pri bagroviskách v Hlohovci. Celková dĺžka 
úpravy povrchu je 
1,22 km. Povrch 
hrádze je asfaltový 
koberec a podklad 
tvorí 
netkaná geotextília a 
štrkodrva. Šírka 
úpravy je v časti 3 m 
a v časti 2,5 m podľa 
šírky jestvujúcej 
hrádze. Pre 
zamedzenie vjazdu 
motorových vozidiel 
a motocyklov sú na 
hrádzi osadené 4 ks 
oceľových zábran a 5 
ks zákazových 
dopravných značiek. 
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V rámci rekonštrukcie detského ihriska na  Kamenohorskej ulici 
v Hlohovci , parc.č. 3016, boli doplnené a osadené hracie prvky spoločnosti KUPAS, Trenčín: 
Kombinovaná zostava  MIDY  122-6, dvojsedadlová reťazová  hojdačka A 13+PR-2, gumová 
rohož čierna 98 ( 24m2), lavička 68 - 2 ks, smetný kôš, informačná tabuľa pre 
návštevníkov.   
Súčasťou  rekonštrukcie  detského ihriska bola oprava jestvujúcej vahadlovej hojdačky, 
oprava 1 ks jestvujúcej lavičky,  výsadba trávy  a úprava plochy pod hracími prvkami. 
Gumová rohož bola položená  pod dvojsedadlovú hojdačku a kombinovanú zostavu. 
 

 
 

 

 

 

V priebehu r. 2010 boli realizované práce úpravou okolia skateparku 

v športovom areáli na ul. Zábranie. Ukončili sa stavebné práce na vytvorení ochrannej 
plochy okolo skateparku, vybudoval sa oporný múr s oplotením a v priestore medzi 
skateparkom a oplotením sa zásypom vytvorila plocha na vybudovanie chodníka 
z betónovej dlažby. Súčasťou tejto úpravy bola aj prekládka jestvujúcej prípojky 
z tepelného napájača. Nová trasa časti prípojky je vedená mimo objektu skateparku 
v priestore medzi športovou  halou a oporným múrom novovybudovaného skateparku. 
Celková dĺžka novovybudovanej časti prípojky je 36 m. 
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Na vybudovanie tribúny pri multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ 
Koperníkova boli Mestu poskytnuté prostriedky v zmysle zmluvy uzatvorenej so 
Západoslovenskou energetikou, a.s. vo výške 5 000 €. Prostriedky na spolufinancovanie 
z rozpočtu mesta boli vynaložené vo výške 1 250 € (a v čiastke 721 € v bežnom rozpočte na 
vybudovanie betónovej plochy). 

 

 

V rámci doplnenia 
jestvujúceho 
multifunkčného ihriska 
v areáli II. ZŠ 
Koperníkova ul. Hlohovec 
sa vybudovala  
montovaná oceľová 
tribúna. Oceľová  tribúna  
o rozmere  13x2 m je 
osadená na betónovú 
plochu pozdĺž  dlhšej 
strany multifunkčného 
ihriska. Je vyrobená 
z oceľových joklových 
pozinkovaných profilov 
50x50 mm, 40x40mm, zo 
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samostatných zvarených modulov v dĺžke 1m, ktoré sa zmontovali  na požadovanú dĺžku 
tribúny 13 m. Z každej stany tribúny sú osadené schodíky so zábradlím. Na tri rady lavičiek 
sú osadené  profily 120 x 40 x 2000 mm, ktoré sú vyrobené z recyklovaného plastu. 
Súčasťou dodávky sú aj  2 ks smetných košov, ktoré sú osadené v priestoroch vedľa tribúny. 

 

 

V súvislosti s dotáciou na vybudovanie multifunkčného ihriska v m.č. 

Šulekovo,  

 

boli do rozpočtu zaradené dotačné prostriedky vo výške 39 833 € v zmysle zmluvy 
uzatvorenej s Úradom vlády SR a spolufinancovanie z rozpočtu mesta na zemné 
a podkladové práce. Dotácia bola použitá a zúčtovanie predložené poskytovateľovi, 
prostriedky na spolufinancovanie boli potrebné vo výške 21 045 €. 
Predmetom projektu bolo zhotovenie základov, podkladových vrstiev a dodávka a montáž  
viacúčelového ihriska z umelej trávy o rozmeroch 33 x 18 mm, s vyznačením čiar pre 
minifutbal, volejbal.  
Súčasťou dodávky bola aj montáž obvodového mantinelového oplotenia,  2 ks futbalových 
brán so sieťami a volejbalového príslušenstva.  Viacúčelové ihrisko sa nachádza 
v uzavretom areáli futbalového ihriska v Šulekove na ul. Osloboditeľov. 
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V roku 2010 boli v rozpočte mesta zaradené prostriedky na vybudovanie 

verejného osvetlenia na križovatke cesty II/513 Sereďská, 

Osloboditeľov, Leopoldov.  

 

Predmetom stavby bolo vybudovanie osvetlenia predĺžením verejného osvetlenia do 
priestoru  križovatky ciest  II/513 a ulice Seredská v Hlohovci v  miestnej časti Šulekovo. 
Verejné osvetlenie  bude osvetľovať križovatku do času vybudovania nového osvetlenia 
v rámci komplexnej rekonštrukcie jestvujúcej križovatky.  

 
Verejné osvetlenie bolo navrhnuté z 8 ks osvetľovacích  stožiarov a 8 ks cestných 

svietidiel typu Philips SGS 102.  
Nové  stožiare  VO sú medzi sebou 
napojené káblom  AYKY 4x 16 mm2 
uloženým v zemi.   Nové stožiare VO 
sú prepojené pomocou 2 ks 
stožiarov a vzdušným vedením 
z jestvujúceho verejného osvetlenia 
na ul. Sereďská a ul. Osloboditeľov.  
Osvetľovacie a pomocné stožiare 
VO sú prírubové uložené do 
betónových základových pätiek. 
Jestvujúce verejné osvetlenie sa 
celkovo predĺžilo o 226 m  novej 
časti osvetlenia. 
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Verejné osvetlenie – Námestie sv. Michala od križovatky s MK M.R. 

Štefánika po križovatku s MK Pribinova – osadenie 4 ks stožiarov, svietidiel, 
elektrovýzbroje a káblov 
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V roku 2010 z dôvodu stanoviska hygienikov o nevyhovujúcich hygienických 
podmienkach na výučbu žiakov ZUŠ v priestoroch budovy na Hlohovej ulici vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti sv. Michala Archanjela Hlohovec, prenajatej Mestu 
Hlohovec, bolo nutné vyriešiť otázku vhodných priestorov pre výučbu žiakov ZUŠ. Výučbu 
výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru bolo potrebné umiestniť do 
objektu ZŠ Koperníkova.   

Realizovaná bola oprava priestorov a stavebné úpravy v  budove na 

Pribinovej ulici.  
 
Realizáciu stavebných prác v budove na 

Pribinovej ul. realizoval Mestský úrad. 
V objekte boli vybudované nové priečky, nové 
elektrorozvody, nové osvetlenie, opravené 
sociálne zariadenia, vymenili sa obklady 
a dlažby, všetky miestnosti boli vymaľované, na 
oboch podlažiach boli osadené nové interiérové 
dvere, hlavné vstupné dvere do objektu boli 
vymenené za plastové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravou a úpravou 
objektu vzniklo13 
tried a veľká 
koncertná sála. Do 
týchto priestorov bol 
presťahovaný celý 
hudobný odbor 
pôvodne vyučovaný 
v prenajatom objekte 
na Hlohovej ulici. 
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Bezdrôtový rozhlas – realizácia osadenia bezdrôtového rozhlasu – II. etapa, 
vrátane výmeny niektorých stožiarov (Sv. Peter, R. Dilonga, Nábrežie A. Hlinku, Dolná 
Sihoť, Hollého, M. Bela, Manckovičova, okolie sídliska Vinohradská)  
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Parkovacie plochy – osadenie zatrávňovacích tvárnic do lôžka z kameniva (príp. 
úprava nájazdu asfaltobetónom)  

 

Nábrežie A. Hlinku  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                

 

 

 
         Koperníkova ul. – II. etapa 
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Odpadové hospodárstvo – stanoviská pre umiestnenie nádob na komunálne 
odpady a vytriedené zložky odpadu – plocha zo zámkovej dlažby, ohradenie z pletiva na 
uliciach Hlohová pri bytovom dome č. 26, M. Bela pri bytovom dome č. 2, Vinohradská pri 
bytovom dome č. 11, Nitrianska, R. Dilonga  
- na území celého mesta – rozmiestnenie 18 ks nádob na zber odpadového skla (zelené 
laminátové nádoby s objemom 1,232 m3 ) 
 

 

 
    Nitrianska ul.  
 

 
 
 

  
 Hlohová ul. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
Ul. M.Bela 

 

 

 

 
      Ul. R.Dilonga 
 

 

 

 

  
 

Vinohradská ul.  
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Empírové divadlo v Hlohovci – reštaurovanie 
 

 
 

 

 

Práce sa realizovali v rámci grantového programu MK SR – 
Obnovme si svoj dom. Postup prác bol zameraný na: 
odstránenie nevhodných farebných a omietkových vrstiev, 
upevnenie pôvodných vrstiev omietok, na rekonštrukciu 
podkladových vrstiev pôvodnou technológiou, rekonštrukciu 
povrchových vrstiev kvádrovania a ríms, zjednotenie povrchu. 
Ide o pokračujúci projekt, ktorého ukončenie sa predpokladá 
v r. 2011, a to reštaurovaním soklovej časti exteriéru 
v závislosti od získania finančných prostriedkov formou grantu 
z Ministerstva kultúry SR. 
 



18 Výročná správa Mesta Hlohovec za rok 2010 

 

REKONŠTRUKCIA I. ZŠ, M.R. ŠTEFÁNIKA 30, HLOHOVEC   
 

 

 
 

 

 

Projekt ukončený v zmluvnom termíne 05/2010. 
Objekt kolaudovaný 28. 5. 2010.  
Stavebné práce boli realizované v zmysle zmluvy  
o NFP a rozpočtu. Riadiaci orgán realizoval kontrolu 
na mieste a kontrolu účtovnej evidencie,  
bez zistenia nedostatkov. 
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REKONŠTRUKCIA II. ZŠ, KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC  

 

V auguste 2010 bolo odovzdané stavenisko na stavbu: Rekonštrukcia II. ZŠ, Koperníkova 
24, Hlohovec. Aktivity projektu by mali byť ukončené v apríli 2011. Prestavanosť do 
31.12.2010 bola 349 357,19 €. Po administratívnej kontrole bola žiadosť o platbu 
schválená s predloženou priebežnou  monitorovacou správou. 
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HLOHOVEC – ŠULEKOVO – II. ETAPA – ODKANALIZOVANIE 

MIESTNEJ ČASTI 
  

Po overení procesu verejného obstarávania, podpísaná zmluva s RO (riadaci orgán) je 
účinná od 10.6.2010. Na realizáciu stavebných prác bolo odovzdané stavenisko 5.10.2010 
na základe stavebného povolenia č. 2003/00563-MH z 25.3.2003 a Zmluvy o dielo č. 06/06 
– kan./2006VŽP-164 z 15.6.2006 a platných dodatkov č. 1,2,3 k Zmluve o dielo. Do 
31.12.2010 bola prestavanosť vo výške 890 205,76 € vrátane DPH. Dodatkom č. 4 k Zmluve 
o dielo bola upravená zmena výšky DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení (novela Zákona č. 490/2010 Z.z. z 30. novembra 2010). Stavebné 
práce budú pokračovať v r. 2011 s predpokladaným termínom ukončenia 07/2011. 
Kanalizácia sa buduje na ul. Janka Kráľa, Okrúhla, Hajská,  Sereďská,  „ Humná I a II.,  ul. 
Záhradnícka, Mlynská a Šulekova,  kanalizačné prípojky, prečerpávacie  stanice – 
objektová skladba je v zmysle schváleného rozpočtu a zmluvy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ul. Hájska  
 

 

            
 

              Ul. J. Kráľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      Práce na Ul. Okrúhlej  
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                  Práce na Ul. Šulekovej  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                

      Za humnami II. 
 
 
 
 
 
            
                        Záhradnícka ul. 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlohovec, 31.08.2011                                                       Vypracovala: Ing. Zuzana Pacherová 


