
Záverečný účet Mesta Senec za rok 2009 – dôvodová správa 
 

        Záverečný účet Mesta Senec za rok 2009 je zostavený na základe §16 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde po skončení 
rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. 
 
Obsahuje: 
a/ údaje o plnení rozpočtu za rok 2009 – viď materiál „Plnenie rozpočtu mesta Senec za rok 2009“, 
pričom súčasťou vyhodnotenia rozpočtu sú aj vyhodnotenia školy a školské organizácie v pôsobnosti 
mesta 
 
b/ bilanciu aktív a pasív – viď materiál „Aktíva a pasíva za rok 2009“ 
 
c/ prehľad o stave a vývoji dlhu - viď materiál „Stav a vývoj dlhu za rok 2009“ 
 
d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta a mestských obchodných 
spoločností  

- hospodárenie SCR Senec, s.r.o. sa skončilo stratou vo výške 3 444 € /viď materiál „Správa o 
hospodárení SCR Senec, s.r.o. za rok 2009“/ a Mesto Senec na základe návrhu Dozornej rady 
SCR Senec, s.r.o. odporúča uvedenú stratu preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov 
SCR Senec, s.r.o.  

- hospodárenie MsKS sa skončilo ziskom vo výške 25 066 € /viď materiál „Plnenie rozpočtu 
MsKS za rok 2009“/ a Mesto Senec navrhuje uvedený zisk previesť na účet rezervného fondu 
MsKS 

 
e/ prehľad o poskytnutých zárukách - neboli poskytnuté 
 
f/ údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – hospodárska činnosť mesta sa skončila so 
ziskom 1 689 706,67 €, pričom náklady na uvedené činnosti boli vo výške 10 731 325,96 € a výnosy 
z nich 12 421 032,63 €. V zmysle § 12 ods. 2 Zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmu 
mesta sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane 
príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám. Zároveň podľa §13 ods. 1. ZDP 
sú tieto príjmy oslobodené od dane. Mesto Senec podalo daňové priznanie k dani z príjmov právnickej 
osoby dňa 22.03.2010, t.j. riadne v termíne 
 
g/ výrok auditora – viď v prílohe. 
 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené a prebytok hospodárenia 1 507 142,- € odporúčam v zmysle §16 ods. 8 a 
10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov prerokovanie Záverečného účtu Mesta Senec za rok 2009 uzatvoriť výrokom: 
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
 
 
V Senci, 25.03.2010 
Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová 
                   vedúca odboru ekonomiky 
 
 
 
Zverejnený: 30.04.2009 


