
Záverečný účet mesta Senec za rok 2007 
 

        Záverečný účet mesta Senec za rok 2007 je zostavený na základe §16 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  
 
Obsahuje: 
a/ údaje o plnení rozpočtu za rok 2007 – viď materiál „Plnenie rozpočtu mesta Senec za rok 2007“, 
pričom súčasťou vyhodnotenia rozpočtu sú aj vyhodnotenia školy a školské organizácie v pôsobnosti 
mesta 
 
b/ bilanciu aktív a pasív – viď materiály „Plnenie fondov za rok 2007“, „Pohľadávky a záväzky mesta 
za rok 2007“ 
 
c/ prehľad o stave a vývoji dlhu  
23,5 mil.úver – stav istiny k 1.1.2007   15 600 000 Sk 
            splátky v roku 2007      1 800 000 Sk 
            zostatok istiny k 31.12.2007  13 800 000 Sk 
 
OTP úver – stav istiny k 1.1.2007     2 786 980 Sk 
        splátky v roku 2007        711 720 Sk 
                    zostatok istiny k 31.12.2007    2 075 260 Sk 
 
10 mil. úver – stav istiny k 1.1.2007   10 000 000 Sk 
            splátky v roku 2007      2 400 000 Sk 
            zostatok istiny k 31.12.2007    7 600 000 Sk 
 
 
d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta – hospodárenie SCR sa skončilo 
ziskom vo výške 247 tis. Sk /viď materiál „Plnenie rozpočtu SCR za rok 2007“/ a hospodárenie MsKS 
sa skončilo ziskom vo výške 711 tis. Sk /viď materiál „Plnenie rozpočtu MsKS za rok 2007“/ 
 
e/ prehľad o poskytnutých zárukách - neboli poskytnuté 
 
f/ údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti – hospodárska činnosť mesta sa skončila so 
ziskom 22 629 tis. Sk, pričom náklady na uvedené činnosti boli vo výške 11 449 tis. Sk a výnosy 
z nich 34 078 tis. Sk 
 
g/ výrok auditora – viď v prílohe. 
 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené a prebytok hospodárenia 5 188 tis. Sk odporúčam v zmysle §16 ods. 8 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
prerokovanie záverečného účtu mesta Senec za rok 2007 uzatvoriť výrokom: 
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
 
 
V Senci, 10.04.2008 
Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová 
                   vedúca odboru ekonomiky 
 
Zverejnený: 30.04.2008 


