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TE – 697/2016 Riadite ľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredi sko 
predložila hodnotenie   výsledku hospodárenia za  r ok 2015 na prerokovanie 
a schválenie. 
 
 
 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
 
Stanovisko FK :  (6-0-0) doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
 
Stanovisko rady: (5-0-0) doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
 
 
 
 
 
                                                    Návrh na uznesenie 
    k hodnoteniu výsledku hospodárenia príspevkovej  organizácie Mestské kultúrne    
                                          stredisko  Komárno za rok 2015 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
Schva ľuje: 
 

1. výsledok rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko Komárno za rok 2015 nasledovne: 

 
- príjmy                                                   363 058,19  € 
- výdavky                                                361 467,30  € 
Rozdiel príjmov a výdavkov                       1 590,89  € 
 
( zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia). 
 
      2.    Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko 
Komárno  za rok 2015 nasledovne: 
 
- výnosy                                                    377 012,38 €     
- náklady                                                   377 329,88 € 
- výsledok hospodárenia                             -   317,50 € 

 
3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015 nasledovne: 

 
- vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia z rezervného fondu 317,50 Eur v súlade 
   s § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene   
   a doplnení niektorých zákonov. 

 










































































































































































































































