VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA
HLOHOVEC ZA ROK 2011
Identifikácia účtovnej jednotky:
Názov:
Mesto Hlohovec
Štatutárny zástupca : Peter Dvoran - primátor mesta
IČO :
00 312509
Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky:
Mesto Hlohovec je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky,
ktorý združuje 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 žijúcim 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/25189/2008311 a Opatrenia MF SR č. MF/24240/2009-31. Podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek 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.
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Vývoj činnosti účtovnej jednotky a jej finančná situácia, riziká a neistoty, ktorým je
účtovná jednotka vystavená.
a) Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe plnenia vybraných finančných
ukazovateľov rozpočtu mesta
Vybrané ukazovatele
bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
fin.operácie príjmové
fin.operácie výdavkové

Rok 2009 v €
11 616 283
10 477 536
983 162
2 150 821
429 861
111 454

Rok 2010 v €
10 771 350
10 895 111
2 113 255
1 658 410
188 857
215 736

Rok 2011 v €
11 447100
10 811 946
1 685 032
2 871 215
881 758
113 484

Bežné príjmy majú v r. 2010 mierne stúpajúci trendv porovnaní s rokom 2010, nakoľko vývoj
podielových daní sa stabilizoval, avšak výnos podielových daní poukazovaný obciam nedosiahol
úroveň roka 2009. Kapitálové príjmy a výdavky sú ovplyvnené získanými dotáciami.Prebytok bežného
rozpočtubol vo výške 635 154 €, v kapitálovom rozpočte vznikol schodok vo výške 1 186 183 €najmä
v dôsledku realizácie projektov, pričom refundácia prostriedkov nebola poukázaná.
Finančné operácie majú v r. 2011 opačný priebeh ako v r. 2010, t.j. vzrástli príjmové finančné
operácie (do rozpočtu mesta boli zaradené prostriedky rezervného fondu v sume 837 000 €, ako
i nepoužité prostriedky zo ŠR z min. rokavo výške 38 744 € a prostriedky z fondu odmien v čiastke 514
€ a účelového mimorozpočtového fondu – jarmok v sume 5 500 €). V r. 2011výdavkové fin. operácie
pozostávali z úhrady istiny dlhu v čiastke 40 950 €a z návratnej finančnej výpomoci Nemocnici
s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. v sume 72 534 € na prípravu projektu „Modernizácia hlavnej budovy,
obnova rehabilitačného oddelenia.

b) Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele „Súvahy“
Vybrané ukazovatele
Dlh.nehmotný majetok
Dlh.hmotný majetok
Dlh.finančný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Zúčtovanie medzi subjektamiver.správy
Finančný majetok
Poskyt.návr.fin.výpomoci
Časové rozlíšenie
Aktíva celkom
Vybrané ukazovatele
Vlastné imanie
- v tom: výsledok hosp. za účt. obd.
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy
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Rok 2009 v €
20 235
22 216 382
3 932 482
654
102 900
968 497
1 362 025
1 852 286
0

Rok 2010 v €
26 362
22 746 007
3 932 563
615
102 900
738 064
1 200 277
2 004 167
124 829

Rok 2011 v €
23497
24 609 586
3 932 564
711
10 877
748 679
1 926 171
1 185 111
358 890

5 705

6 173

6 922

30 461 166

30 881 957

32 803 008

Rok 2009 v €
24 489 723
495 036
49 498
15 149

Rok 2010 v €
23 522 308
- 869 943
60 237
37 805

Rok 2011 v €
23 464 460
- 297 628
76 754
558
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Pasíva celkom

4 680
214 794
374 140
5 313 182
30 461 166

6 177
369 425
283 234
6 602 771
30 881 957

4 882
940 347
242 284
8 073 723
32 803 008

Z analýzy vyplýva medziročne približne ustálená výška dlhodobého majetku mesta (dlhodobý
majetok je v tabuľke uvádzaný v zostatkovej cene). V roku 2011 zaznamenávame medziročný
nárastdlhodobého majetku (cca o 1 861 tis. €).
Dlhodobá pohľadávka vo výške 10 877 € predstavuje predpísané výnosové úroky vzniknuté pri zo
zmluvných návratných finančných výpomocí obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta
Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.
Stav krátkodobých pohľadávok mierne vzrástol v porovnaní s r. 2010 (o 10 615 €).
Hodnota pohľadávky z titulu zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy predstavuje zostatkovú
cenu dlhodobého majetku zvereného do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta.
Nárast bol z dôvodu zverenia majetku obstaraného mestomrozpočtovým organizáciám.
Výška návratných finančných výpomocí poskytnutýchz rozpočtu mesta spoločnosti Nemocnica
s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. predstavuje sumárne čiastku 358 890 €.
Mesto nemá vysoké dlhodobé záväzky a zostatok bankového úveruje výrazne nižší
oproti povoleným zákonným limitom.Výška dlhu k 31.12.2011 predstavuje len 2,25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho roka2010.
Účtovný výsledok hospodárenia Mesta Hlohovec za rok 2011 – strata vo výške - 297 628 € je
v porovnaní s r. 2010 výrazne nižšia (cca o 572 tis. €), čo je spôsobené predovšetkým vyššími
daňovými výnosmi samosprávy (výnosmi z vlastných miestnych daní, konkrétne len miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z dôvodu nevyhnutného zvýšenia sadzieb,
ako i zvýšeným výnosom podielových daní v porovnaní s r. 2010).

c) Vývoj krátkodobých záväzkov a pohľadávok

Krátkodobé záväzky celkom
z toho voči
dodávateľom
ostatné záväzky
zamestnancom
poistným nákladom
priamym daniam
iné

Rok 2009 v €
214 794
94 830
0
393
42 371
8 966
68 234

Rok 2010 v €
369 425
202 150
0
1 934
44 828
17 748
102 765

Rok 2011 v €
940 347
802 048
6 752
1 404
46103
10470
73 570

Krátkodobé záväzky
do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti

214 794
0

369 425
0

940 347
0
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Vývoj stavu krátkodobých
záväzkov a pohľadávok
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobé záväzky

Rok 2009 v €
968 497
214 794

Rok 2010 v €
738 064
369 425

Rok 2011 v €
748 679
940 347

Výška záväzkov bola ovplyvnená v jednotlivých rokoch predpisom miezd za mesiac december.
V roku 2011 vzrástli záväzky voči dodávateľom najmä z dôvodu neuhradenia žiadostí o platbu zo
strany ministerstiev z Európskych fondov spôsobom predfinancovania, t.j. záväzky z dodávateľských
faktúr voči zmluvným dodávateľom realizovaných projektov.
Pri pohľade na vývoj pohľadávok v r. 2011je zreteľný mierny nárast pohľadávok,najmä
daňových.

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 zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku
koncu rozpočtového roka. V roku 2011 monitorovalo a hodnotilo plnenie cieľov jednotlivých
programov i podprogramov prostredníctvom merateľných ukazovateľov a v tomto procese bude
kontinuálne pokračovať i v ďalších rokoch.

Vnútorné členenie rozpočtu
bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
fin.operácie príjmové
fin.operácie výdavkové

Rok 2011 v €
11 013 063
10 951 592
35 000
1 711 550
1 728 563
113 484

Rok 2012 v €
10 725 584
10 642 984
25 000
1 525 284
1 458 634
40 950

Rok 2013 v €
10 959 978
10 959 978
20 000
855 540
876 490
40 950

*tabuľka obsahuje údaje o upravenom rozpočte r.
2011, schválenom rozpočte r. 2012 a nezáväznom
rozpočte na r. 2013v rámci viacročného rozpočtu

Peter Dvoran v.r.
primátor mesta
V Hlohovci, dňa 31.5.2012
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Realizácia pietneho miesta na ul. Svätopeterská
Vchod do areálu garáží, bývalý cintorín v tejto časti mesta. Vybudovanie okrasných múrikov,
chodníkového telesa zo zámkovej dlažby k pamätníku, terénne úpravy a sadové úpravy,
v rozsahu položenia trávnatého koberca a výsadby tují.
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Realizácia parkových úprav na sídlisku M. Bela
Vybudovanie okrasného kruhu pre výsadby z palisád, vybudovanie chodníkového telesa zo
zámockej dlažby, terénne úpravy a sadové úpravy v rozsahu položenia trávnatého koberca a výsadby
tují.

Realizácia III. etapy
budovania
bezdrôtového rozhlasu
M.Č. Šulekovo, vrátane
Terezova, zahustenie na
sídlisku M. Bela
a Manckovičova,
výmena rozhlasovej
ústredne v M.Č. Šulekovo
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Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Šafárikova
V úseku od križovatky s MK Vinohradská
po križovatku s ul. SNP.
Pokládka káblových rozvodov VO,
osadenie cestných stožiarov
a osvetľovacích telies
vrátane príslušného
elektrovybavenia.
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Realizácia spevnených plôch pre nádoby na separovaný zber a zber TKO

Ul. Za poštou, pri bytovom dome č.16–vybudovanie spevnenej plochy a realizácia oplotenia

Ul. Manckovičova, pri bytovom dome č. 1 - realizácia oplotenia
na jestvujúcu plochu
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Ul. Manckovičova, pri bytovom dome č. 5
- vybudovanie oplotenia
na jestvujúcu plochu

Ul. R. Dilonga, pri bytovom
dome č. 8 - vybudovanie spevnenej
plochy a realizácia oplotenia

Ul. M. Bela pri CO sklade - realizácia oplotenia na jestvujúcu plochu
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Realizácia rozšírenia a dobudovania parkovacích plôch
na sídlisku Nitrianska
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Pre zefektívnenie rokovaní MsZ bol zaobstaraný hlasovací, evidenčný a riadiaci systém

V roku 2011 bolo doplnené grafické riešenie informačného systému samosprávy (GIS)
o Ortofotomapu, ktorá sa integrovala do Portálu ISS ako samostatná vrstva.
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Riešenie WEB Modul eGOVernment - všeobecná zóna, ktorý slúži na publikovanie vybratých
údajov z Mestského informačného systému na webové sídlo Mesta Hlohovec.

Obstaranie
kopírovacieho
zariadenia
s možnosťou OCR skenovania - v zmysle platnej
legislatívy s účinnosťou zákona o slobodnom
prístupe k informáciám
bolo potrebné
zabezpečiť povinné zverejňovanie zmlúv,
faktúr a objednávok v súlade so štandardami
ISVS
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V budove Základnej školy na
ulici A.Felcána 4, Hlohovec,
bolo potrebné realizovať
rekonštrukciu sociálnych
zariadení.

13

Výročná správa Mesta Hlohovec za rok 2011

14

Výročná správa Mesta Hlohovec za rok 2011

V roku 2011 začali stavebné práce na
prístavbe v objekte Základnej umeleckej
školy na Pribinovej ulici.
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Letné prímestské tábory v CVČ Dúha Hlohovec
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci zorganizovalo LPT v nasledovných termínoch:
4. 7. - 8. 7. 2011 , 18. 7. - 22. 7. 2011 a 25. 7. - 29. 7. 2011.
Celkovo sa táborov zúčastnilo 80 detí.
Deti prichádzali do CVČ o 7, 00 hod. a program trval do 16, 00 hod.
Vychovávateľky pripravili pestrý kultúrny a športový program v meste Hlohovec, navštívili
kúpalisko, mestskú políciu, vlastivedné múzeum, hvezdáreň, elektráreň v Jaslovských
Bohuniciach, kúpalisko v Koplotovciach.
Počas všetkých táborov absolvovali výlety do týchto miest: Smolenice, návšteva jaskyne
Driny, Galanta, Tomášikovo, Kráľová nad Váhom, Lukáčovce, Podolie - park miniatúr
a Čachtický hrad.
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Zámok SMOLENICE a jaskyňa DRINY
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HLOHOVSKÉ HRY MLÁDEŽE 2011
Správa o organizovaní 47. ročníka HHM
V školskom roku 2010/2011sa ZŠ, M. R. Štefánika 30, Hlohovec stala organizátorom 47.
ročníka Hlohovských hier mládeže.
Súťažilo sa v disciplínach: florbal, basketbal, hádzaná, futbal a atletika. Súťaže sa uskutočnili
v telocvični ZŠ, M. R. Štefánika, v Gymnáziu Ivana Kupca, v ZŠ, A. Felcána, na Štadióne Mier a Slovan.
Slávnostné vyhodnotenie hier a kultúrny program sa uskutočnil 1. júna 2011 v Športovej hale na
Zábraní.
Vo florbale a futbale súťažili iba chlapci, do ostatných športov sa zapojili aj dievčatá. Atletické
disciplíny (beh na 60, 300, 600, 1000 m, štafeta 4x60 m, výška, diaľka, kriket, granát, guľa) boli
rozdelené do kategórií mladších žiakov a žiačok, starších žiakov a žiačok.
Súťaží sa zúčastňovalo aj CVČ Hlohovec.
Riaditeľstvo ZŠ, M. R. Štefánika 30 v Hlohovci požiadalo mesto Hlohovec o finančné
prostriedky na materiálne zabezpečenie 47. ročníka Hlohovských hier mládeže v roku 2011.
Finančné prostriedky, poskytnuté zriaďovateľom, mestom Hlohovec, boli použité na nákup
násteniek , ktoré slúžili na vyhodnotenia a výsledky športových disciplín, USB kľúčov na
zaznamenávanie výsledkov jednotlivých základných škôl v športových disciplínach, na športové
potreby, papier a písacie potreby.
Poskytnutá dotácia bola použitá v zmysle zmluvy účelne na organizovanie a zabezpečenie
47. ročníka Hlohovských hier mládeže v roku 2011.

Hlohovec 11.04.2012
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STREDOŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ HRY 2011
Správa o organizovaní 18. ročníka SŠH
Odborné učilište internátne
a
Reedukačné centrum
v dňoch 27. január, 4. február, 8. a 10. jún 2011 usporiadali
18. ročník Stredoškolských športových hier v Hlohovci.

V uvedených dňoch žiaci stredných škôl Hlohovca:
Gymnázium Ivana Kupca
Obchodná akadémia
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola
Reedukačné centrum
Odborné učilište internátne

súťažili o prvenstvo v nasledovných športových disciplínach:
Basketbal dievčatá
Basketbal chlapci
Floorbal chlapci
Minifutbal chlapci
Atletika

27. január 2011
27. január 2011
4. február 2011
8. jún. 2011
10. jún. 2011

8.00 h
10.00 h
8.00 h
8.00 h
8.30 h

telocvičňa gymnázia
telocvičňa gymnázia
telocvičňa gymnázia
telocvičňa gymnázia
športový areál ZŠ na Podzámskej ulici

( beh 100 m, 1500 m a 800 m, štafeta 4 x 200 m, vrh guľou, skok do diaľky, skok do výšky)

Všetky športové aktivity prebiehali v priateľskej atmosfére, k čomu prispeli hlavne učitelia
zúčastnených stredných škôl. V každej športovej disciplíne boli prvé tri miesta ohodnotené
diplomom, pohárom a medailou. Záverečné vyhodnotenie 18. ročníka SŠH sa uskutočnilo
dňa 10. júna 2011 o 13.00 h v spoločenskej sále v Odbornom učilišti internátnom Hlohovec.
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Organizátori 18. ročníka SŠH ďakujú za pomoc a podporu:
- p. Petrovi Dvoranovi – primátorovi Mesta Hlohovec za finančnú pomoc
- Mgr. Eve Dudoňovej – riaditeľke ZŠ Podzámska Hlohovec za poskytnutie športového areálu
- JUDr. Jozefovi Sobotovičovi - riaditeľovi VTS Hlohovec za pomoc pri organizačnom zabezpečení
- p. Jaroslavovi Kratochvílovi - riaditeľovi MsKC Hlohovec za pomoc pri organizačnom zabezpečení
- Mgr. Lucii Kováčovej - riaditeľke CVČ DÚHA za pomoc pri organizačnom zabezpečení
- riaditeľom stredných škôl v Hlohovci za spoluprácu pri organizácii
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Empírové divadlo v Hlohovci – reštaurovanie

Sanačný projekt predkladaný v rámci grantového systému MK SR vyžadoval spolufinancovanie vo
výške 1 496 €. Dotácia MK SR bola poskytnutá v sume 10 000 €. Práce na reštaurovaní divadla boli
zrealizované do konca roka 2011 a v decembri 2011 zúčtované na MK SR. Na reštaurovaní soklovej
časti objektu bolo preinvestovaných ďalších 1 638,00 eur z vlastných zdrojov, čím reštaurovanie
interiéru objektu je kompletné. Ďalšou časťou obnovy objektu bude odizolovanie a zamedzeniu
vzlínavosti vodu do objektu, čo je predmetom novej žiadosti na MK SR pre rok 2012 spracovanej
v novembri 2011.

Vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu ,,Zámok v Hlohovci–
rekonštrukcia“ vo výške 124 500 € neboli čerpané, ako aj vo výške 48 000 € na spolufinancovanie
projektu ,,Empírové divadlo v Hlohovci“. Projekty sú pripravené v rozsahu spracovanej projektovej
dokumentácie. Predpokladalo sa, že výzvy na podávanie žiadosti budú zverejnené ešte do konca roka
2011. Harmonogram nebol zverejnený.
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REKONŠTRUKCIA II. ZŠ KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC

Realizácia projektu sa začala
v auguste
2010.
Prestavanosť v roku 2011
bola 527 180,00 eur.
Dňa
4.4.2011
bol
podpísaný dodatok č.1
k zmluve, ktorým bola
upravená výška DPH na
zostatok
nefakturovanej
ceny diela z 19 % na 20
%. Rozdiel DPH vo výške
4 366,03 € bol riadiacim
orgánom schválený ako
oprávnený
výdavok.
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu bolo vydané 27.4.2011. Záverečná žiadosť o platbu
formou refundácie na výdavky vzniknuté od začiatku prípravy a realizáciu projektu bola
spracovaná a zaslaná v novembri 2011.
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REKONŠTRUKCIA VI.ZŠ PODZÁMSKA 35, HLOHOVEC
Realizácia projektu v zmysle predmetu podpory riadiaceho orgánu pre ROP bola schválená
v termíne 05/2011-04/2012. Stavenisko bolo odovzdané 10.6.2011. Podľa usmernenia riadiaceho
orgánu zmena výšky DPH z 19 % na 20 % sa týka stavebných prác.
Stavebné práce v sume
826 605,54 € bez DPH boli zmluvne upravené dodatkom č. 1. a schválené
s rozdielom
výšky DPH sumou 8 266 € ako oprávnený výdavok.
Financovanie je schválené kombinovaným
spôsobom – predfinancovaním a refundáciou.
Prestavanosť v roku 2011 bola vo výške
457 456,60 €.
Žiadosť o platbu bola spracovaná
a zaslaná v novembri 2011
formou predfinancovania.
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Hlohovec- Šulekovo- II.etapa- odkanalizovanie miestnej časti
Zmluvný termín ukončenia stavebných prác v objektovej skladbe v zmysle schváleného rozpočtu
bol 11/2011. Ukončenie projektu je riadiacim orgánom schválené na 07/2012. Predmetom dodatku
č. 4 k zmluve o dielo bola zmena výšky DPH na nefakturované s tavebné práce od 1.1.2011 z 19% na
20%. Dodatok bol schválený s navýšením oprávnených výdavkov vo výške 11 913,93 €. Prestavanosť
v roku 2011 bola
1 538 143,99 eur.
Dňa 14. 11. 2011
bol spracovaný
preberací protokol
o odovzdaní
a prevzatí verejnej
práce. Vydanie
kolaudačného
rozhodnutia sa
predpokladá vo
februári 2012.
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Spätné úpravy komunikácií
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Z vlastných zdrojov Mesto Hlohovec
zabezpečilo realizáciu naviac prác na ulici
Hájskej, kde boli vybudované nové rodinné
domy a kanalizačná stoka v dĺžke cca 200m
vrátane prípojok nebola súčasťou pôvodnej
projektovej dokumentácie v rámci schváleného projektu v Operačnom programe
Životné prostredie.
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Domov dôchodcov Harmonia - nadstavba
Vzhľadom na to, že k 31.12.2011 nebol aktualizovaný harmonogram výziev v rámci
Regionálneho operačného programu, projekt nebol podaný. Je pripravený k registrácii v rámci
aktuálnej výzvy. Jedná sa o nadstavbu jestvujúceho zariadenia pre seniorov ako vyplývalo
z opatrenia - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately –
intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov.

Via Hlohoviensis
Projekt podpory cestovného ruchu schválený vo výške celkových oprávnených výdavkov
234 492,05 €, s výškou dotovaných finančných prostriedkov 222 767,44 €. Zmluva bola
podpísaná zo strany riadiaceho orgánu
10.6.2011. Projekt a čerpanie finančných
prostriedkov je plánované až do mája 2014.
V septembri 2011 bol ukončený a spracovaný
strategický dokument – Stratégia rozvoja
cestovného ruchu okresu Hlohovec (2012 –
2018) vo výške 27 900,- eur. Projekt bude
financovaný formou refundácie. Mesto
Hlohovec v r. 2011 realizovalo prípravné práce
pre
Komplexný
informačný
portál,
a v decembri 2011 po podpise zmluvy o spolupráci s Mestským kultúrnym centrom
v Hlohovci mesto Hlohovec koordinuje činnosti pri verejnom obstarávaní zákazok na predmet
podpory projektu.
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„Vybudovanie vodozádržných opatrení pre mesto Hlohovec“
Na základe Výzvy na zapojenie obce do prvého realizačného projektu Programu revitalizácie
krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 sa Mesto Hlohovec dňa 15. 3. 2011
zaregistrovalo k získaniu dotácie z dôvodu, že opakovanie v rokoch 2001, 2006, 2010 došlo
k dočasnému zaplaveniu inundačného územia Váhu. Miera nezamestnanosti a povodňový ukazovateľ
boli rozhodujúce pri výbere obcí na realizáciu protipovodňových opatrení. Zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov na realizáciu prác bola s Úradom vlády SR podpísaná 7. 6. 2011 v sume
92 700,00 eur. Štruktúrovaný rozpočet tvorili výdavky:
- osobné výdavky, kde bolo zahrnuté 5% spolufinancovanie na 10 pracovných miest podľa § 50j
- výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu (stavebné práce)
- výdavky na služby (odborný garant, PD, porealizačné zameranie)
- iné výdavky (strava zamestnancov).
Projekt do výšky 120 000,00 eur mohla naplniť dotácia z ÚPSVaR Piešťany na 10 nezamestnaných
vo výške 95 % refundácie mzdy - 16 703,38 eur. Z rozpočtovanej čiastky 1200,00 eur určenej na 5%
spolufinancovanie hradené z ÚV SR bolo vyčerpaných 879,29 eur. Toto nedočerpanie spôsobilo
preobsádzanie pracovných miest nezamestnanými – ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej
dobe zo strany zamestnanca, PN.
Na základe prieskumu trhu (Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk zákazky s nízkou hodnotou zo
dňa 21. 04. 2011) bola uzavretá Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom EKOSTAV Oščadnica, s.r.o.,
dňa 17. 06. 2011.
Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre
realizovalo v k.ú. Hlohovec, parcely č. 6956/2, 6967/3, 6967/2, 4962,
5028,5030,5031,4673,4676, 4766,4767, 5145,5146 na základe súhlasných
nehnuteľností. Práce sa realizovali na základe rozhodnutia o využití územia č.
12. 09. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21. 10. 2011.

mesto Hlohovec sa
4963, 4964, 4966,
stanovísk vlastníkov
364/2011-LM zo dňa

Realizované boli nasledovné stavebné objekty:
Objekt č.1-Prehrádzky 0,5-3,0 m
Objekt č.2- Zrubové studne drevené
Objekt č.3- Odrážky drevené
Objekt č.4- Zasakovacie pásy
Objekt č.5-Úprava zasakovacích vlastností pôdy mulčovaním
Objekt č.6-Výsadba stromov a krov s aquaholdingmi
Práce sa realizovali v termíne 07/2011-10/2011.
Súčasťou realizácie projektu bolo aj vyčistenie Šumperského jarku od odpadu a náletových drevín,
ktoré boli z časti použité ako stavebný materiál pre budovanie drevených častí hrádzí.
V koryte Šumperského jarku sa vybudovali nasledovné druhy hrádzí:
2 ks štetovnicových drevených hrádzí,
1 ks gabionový múr,
1 ks hlinená hrádza prietočná s potrubím DN 300 a prepadová hrana spevnená gobunkovým
systémom,
1 ks hrádza kamenná sypaná,
1 ks hrádza hlinená sypaná spevnená drevenými kolmi so 6 ks prietočných rúr s DN 150 mm,
1 objekt s tromi gabionovými výhonmi,
2 ks hrádze hlinené sypané s kamennou drenážou, spevnené kokosovou rohožou,
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1 ks zrubovej hrádze kamennej,
1 ks kolová hrádza na zachytenie haluzoviny,
1 ks hrádza kamenná sypaná,
55 ks garnisáží malých a veľkých (prekladané hrádze).
Ako protipovodňové opatrenia boli aj úpravy terénu a to vybudovanie vsakovacích pásov okolo
polí v celkovej dĺžke 2,5 km, ktoré zabezpečia zdržanie dažďovej vody a sčasti spôsobia aj vsakovanie
dažďovej vody, 10 ks odrážok v poľných cestách. Vysadených bolo 1500 stromov (borovice, agáty,
javory a rôzne druhy kríkov). Projekt bol zúčtovaný a v termíne do 15. 11. 2011 bolo zúčtovanie
zaslané poskytovateľovi finančných prostriedkov.
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„Drogy očami detí“
Ďalším z projektov, ktorý Mesto Hlohovec spolufinancovalo, bol projekt protidrogovej prevencie
„Drogy očami detí“ v rámci Verejnej výzvy na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na
podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011. Výška
poskytnutej dotácie z Úradu vlády SR bol 4 251,70 eur. Spolufinancovanie bolo vo výške 250, 02 eur.
Cieľom projektu bolo využiť potenciál odborníkov a zdroje na podporu boja proti drogám
a napomáhať prístupu k informáciám detí, rodičov a laickej verejnosti v oblasti prevencie drogových
závislostí.

Realizované výstupy projektu:
1/Spracovanie textov Bulletinu – 40 hodín
2/Prednášky psychológa – 12 hodín
3/Nákup kníh – 48 titulov
4/ Polygrafické služby – 1
5/Obálky C6 samolepiace – 70 ks
6/Poštovné - 70 ks
7/Nákup kníh – spolufinancovanie – 18 ks.
Participujúce subjekty na príprave a implementácii projektu boli:
Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Mestská polícia Hlohovec, Pedagogicko-psychologická
poradňa s centrom výchovy a prevencie Hlohovec. Vysoko hodnotíme ich odborný prístup,
skúsenosti, iniciatívu a uvedomenie si závažnosti problému užívania drog a dôležitosti protidrogovej
prevencie. Jedným z dôvodov spracovania a predloženia tohto projektu bolo zvýšiť koordináciu
spolupráce medzi takýmito inštitúciami v regióne.
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Hlohovec, 31.05.2012

Vypracovala: Ing. Zuzana Pacherová
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