Poznámky k 31.12.2013 - textová časť
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku

MESTO Liptovský Mikuláš
ul.Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
00315524
23.-24.11.1990
Zákon 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom
znení

riadna
mimoriadna
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Samosprávna účtovná jednotka samostatne
hospodáriaca so svojim majetkom

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia – primátor mesta
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia- zástupca primátora
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)

MUDr. Alexander Slafkovský
Ing. Jozef Repaský – 1. zástupca primátora
Ing. Milan Kružliak – 2. zástupca primátora
201
200
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MŠ Vranovská 601, L. Mikuláš
MŠ Nábrežie 4.apríla 1936, L. Mikuláš
Centrum voľného času,Nábr.A.Stodolu1932 L.M
MŠ, Agátova 637, L. Mikuláš
ZUŠ J. L. Bellu, M.M. Hodžu 5, L. Mikuláš
ZŠ Nábr, A. Stodolu, Nábr. A. Stodolu 1863, L.M.
ZŠsMŠ, Demänovská ul. 408/A, L. Mikuláš
ZŠ M.R.M.Nábr.4.apríla 20, L. Mikuláš
MŠ Čsl. Brigády 2, L. Mikuláš
ZŠ Čsl .brigády, Čsl. Bridády 4, L. Mikuláš
MŠ Nábr .Dr. A. Stodolu 1888, L. Mikuláš
ZŠ J. Kráľa, Žiarska 13, L. Mikuláš
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MŠ Palučanská 22, L. Mikuláš
MŠ Komenského 13, L. Mikuláš
MŠ Ondrašovecká 55, L. Mikuláš
MŠ Kláštorná 550, L. Mikuláš
ZŠ Okoličné, Okoličianska 404, L. Mikuláš
Múzeum Janka Kráľa, Nám. Osloboditeľov 30,L.M
ZSaDSS, Palučanská 219, L. Mikuláš
Dom Kultúry, Hollého 4, L. Mikuláš

- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)
VPS mesta L. Mikuláš , Družstevná 1, L. Mikuláš
Informačné centrum mesta, Nám. mieru 1, L.M

- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (názov, sídlo)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)
Bytový podnik L. Mikuláš
a.s.,Nám.Osloboditeľov73, L. Mikuláš
Televízia Liptov a.s. Štúrova 1989/41, L. Mikuláš
MHK32LM a.s., Partizánov 14, L. Mikuláš

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

b) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné
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Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri
prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť,
oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
d) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
e) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
provízie
poistné
clo
iné

f) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
g) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a
nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
h) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
i) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
k) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
l) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
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Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4bez majetku Verejného
osvetlenia
5 Verejné osvetlenie

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
20
40

Ročná odpisová sadzba
v%
25,00
16,66
5,00
2,50

15

6,66

Drobný nehmotný majetok od 200 € do 2400 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby a na
podsúvahovom účte 770-drobný nehmotný majetok.
Drobný hmotný majetok od 170 € do 1700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účte 501-spotreba materiálu a na podsúvahovom účte 771 –
drobný hmotný majetok.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku.
Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty
majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich
ekonomických úžitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis
pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho
ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie
trvalého charakteru.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom,
s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník
úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
Nad 6 mes.-1rok
Nad 12 mesiacov
Nad 24 mesiacov
Konkurzné

30% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
60 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
100%menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek.
Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje
inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom
období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie
v priebehu účtovného obdobia.
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6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Účtovná trieda 0 zachytáva prírastky a úbytky majetku v obstarávacích cenách, pohyby oprávok
a opravných položiek. V roku 2013 mesto zaznamenalo prírastok na účte 013-softvér vo výške 3 480€.
Na účte 031-pozemky bol zaznamenaný najvyšší prírastok na pozemkoch v KU - Palúdzka, kde v roku
2013 prebehla ROEP. Stav účtu 021-stavby ovplyvnil prírastok – zaradenie do užívania Bytového domu
34b.j. na ul. Pavla Štraussa 876, Palúdzka, blok Bl v hodnote 1 785 058,52€. V roku 2013 prebehla
rekonštrukcia strechy MŠ Nábrežie 4.apríla a stavebné úpravy plynovej kotolne na ZŠ ul. Čsl. brigády L.
Mikuláš. Na účte 022 bol zaznamenaný najvyšší prírastok vo forme kúpy servera v hodnote 11 874€.
Prírastok na účte 023 – dopravné prostriedky vo výške 559 908€ bol zaznamenaný z dôvodu kúpy
dopravných prostriedkov z finančných (dotačných)zdrojov Projektu Zvýšenie kvality separovaného zberu
odpadov, ktoré boli zároveň protokolom odovzdané do správy Verejnoprospešným službám –
príspevkovej organizácii mesta, ktorá bude prevádzkovateľom separovaného zberu. Výšku obstarania
dlhodobého hmotného majetku na účte 042 ovplyvnilo obstaranie komponentov separačnej haly v rámci
Projektu Zvýšenie kvality separovaného zberu vo výške 1 884 634€, ktorá bude zaradená do užívania po
kolaudácii.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku

Budovy,haly,stavby vrátane obstarania
Budovy,haly,stavby-súbor
Výber hnut.prev.majetku
Súbor DHIM,HIM,operat.ev.
Umelecké diela a zbierky
Obstaranie hmotných investícií
Súbor cudzieho DHM(ver .osvetl.)
Súbor zásob
Odpr.demolačné práce
Spolu
Stavebné súčastí a prísl. nehnuteľností
Prevádzkový hnuteľný majetok
Prevádzkový hnut. majetok oper. evid.
Umelecké diela, zbierky
Zásoby
Cudzí hnuteľný majetok
Peniaze, ceniny, drahé kovy
Peniaze a ceniny – denná tržba
Peniaze, ceniny – preprava poslom

Spôsob poistenia

Združený živel
Združený živel
Združený živel
Združený živel
Združený živel
Združený živel
Združený živel
Združený živel
Združený živel
Združený živel
Odcudzenie, vandalizmus
Odcudzenie, vandalizmus
Odcudzenie, vandalizmus
Odcudzenie, vandalizmus
Odcudzenie, vandalizmus
Odcudzenie, vandalizmus
Odcudzenie, vandalizmus
Odcudzenie, vandalizmus
Odcudzenie, vandalizmus

Výška poistenia

70 852 763,64
3 858 754,98
217 410,26
1 160 179,53
322 320,00
1 587 058,27
2 166 320,60
58 423,00
670 000,00
80 893 230,28
50 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
10 000,00
10 000,00
50 000,00
10 000,00
50 000,00
5

Vandalizmus nezistený páchateľ
Spolu
Stroje, prístroje a zariadenia -súbor
Stroje, prístroje, zariadenia, ktoré sú
súčasťou budov, hál a stavieb
Demolačné, demontážne náklady
Spolu
Stroje ,prístroje a zariadenia -súbor
Stroje, prístroje, zariadenia
Demolačné, demontážne práce
Spolu
Súbor pevne vsadeného skla
Spolu
Všeobecná - prevádzk. zodpovednosť
Zodpovednosť za veci vnesené
Regresné náhrady zdrav. soc. poist.
Spolu za mesto
Všeobecná –prevádzk .zodpovednosť
Zodpovednosť za veci vnesené
Regresné náhrady zdrav. soc. poist.
Spolu za organizácie
Motorové vozidlá

Odcudzenie, vandalizmus
Odcudzenie, vandalizmus
Lom stroja
Lom stroja

150 000,00
435 000,00
35 000,00
35 000,00

Lom stroja
Lom stroja
Elektronika
Elektronika
Elektronika
Elektronika
Sklo
Sklo

10 000,00
80 000,00
20 000,00
0,00
3 000,00
23 000,00
3 000,00
3 000,00

Zodpovednosť
Zodpovednosť
Zodpovednosť
Zodpovednosť

1 000 000,00

Zodpovednosť
Zodpovednosť
Zodpovednosť
Havarijné poist. motor. vozidiel

700 000,00
183 378,14

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Druh majetku

číslo
záložnej
zmluvy

založené v prospech

druh pohľadávky

750-520-2002/Z

Ministerstvo výstavby
SR,Špitálska 8, Bratislava

505/2766/2002

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 3550/2009

0129-PRB-2010

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, Mierová 19,
Bratislava

úver V 3212/2010

505/155/2010

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 1360/2010

0212-PRB-2010/Z

Ministerstvo dopravy, výstavby a
Námestie slobody 6, Bratislava

úver V 3064/2011

505/229/2010

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 664/2011

505/722/2011

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 2455/2011

23/2013/Práv.
28.1.2013

Stavoindustria Liptovský Mikuláš, a. s.

312/2013/Práv.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

V
270/2013;Z3460/2013Zrušenie záložného
práva
dňa
16.10.2013
V 3591/13

KATASTER PALÚDZKA
1.

2.

3.

4.

Bytový dom č.s.762, 20
b.j./blok F/ + parcela
č.2099/43

Bytový dom č.s.878, 15
b.j.Palúdzka
parcela
č.2099/30

Bytový dom č.s.880,
27
b.j.
Palúdzka
parc.č.2099/133

Bytový dom č.s.876 , 34
b.j.
Palúdzka
parc.č.2099/127

a

regionálneho

rozvoja

reg.rozvoja

SR,

dotácia
1208/2005

V
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5.

6.

7.

Bytový dom č.s.
b.j.Palúdzka
parc.č.2099/66,67

795 32

Bytový dom č.s. 877
30
b.j.
Palúdzka
parc.č.2099/65

Bytový dom č.s. 879 30 b.j.
Palúdzka parc.č. 2099/98

0373-520-2004/Z

Ministerstvo výstavby
SR,Špitálska 8, Bratislava

a

rozvoja

úver V 3696/2005

505/405/2004

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 1810/2006

312/2008/Práv.

Ministerstvo výstavby
SR,Špitálska 8, Bratislava

Dotácia
4240/2008

505/1687/2007

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 4655/2007

0040-PRB-2009/Z

Ministerstvo výstavby
SR,Špitálska 8, Bratislava

rozvoja

úver V 3601/2009

505/1758/2008

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 4746/2008

122/520-2002/Z

Ministerstvo výstavby
SR,Špitálska 8, Bratislava

rozvoja

úver V 748/2004

505/3348/01

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 712/2004

a

a

regionálneho

regionálneho

regionálneho

rozvoja

V

KATASTER L.MIKULÁŠ
8.

Bytový dom č.s.4066
22
b.j.
Nábrežie
4.apríla
parc.č. 2941/81

a

regionálneho

9.

Bytový dom č.s. 1913 50
b.j.1.mája parc.č.5498/8

505/1329/2006

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 3551/2009

10.

Bytový dom 22 b.j. Pltnícka
č.s. 4377 parc.č.2941/94

0148-PRB-2005/Z

Ministerstvo výstavby
SR,Špitálska 8, Bratislava

úver V 663/2010

505/946/2005

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 4189/2010

01/520-2001

Ministerstvo výstavby
SR,Špitálska 8, Bratislava

V 102/2002

505/1825/2000

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

V 3357/2001

505/527/2011

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 2265/2011

0011-PRB/2011/Z

Ministerstvo
dopravy,výst.a
regionál.rozvoja
SR,Nám.slobody 6,Bratislava
Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

dotácia V 749/12

11.

12.

Rekonštr.intern.na BD 18
b.j.J.Janošku
s.č. 1876
parc.č.2013/3

Bytový dom 12 b.j. s.č.4538
parc.č.3334/65

a

a

regionálneho

regionálneho

rozvoja

rozvoja

13.

Výst.zariadenia soc.sl. Nový
svet
Hlboké
parc.č.
3334/2,3334/3,3334/61

505/1189/2006
Športové
zariadenie 1997,

14.

Nájomný
bytový
dom
Hlboké
parc.č.3334/2,
3334/3,3334/61

505/1190/2006
Trafostanica

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 2102/2006

15.

Bytový dom nižšieho štand.
2x6 b.j. S.č.4323,4322

0151-PRB-2005

Ministerstvo výstavby
SR,Špitálska 8, Bratislava

úver V 1675/2006

a

regionálneho

rozvoja

úver V 2103/2006
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16.

Bytový dom nižšieho stand.
3x6 b.j. s.č. 4324,4321,4320

0353-520-2004/Z

Ministerstvo výstavby
SR,Špitálska 8, Bratislava

a

regionálneho

rozvoja

úver V 1676/2006

17.

Náj.byty Hlboké č.s.3569,
3570,3571,
parc.č.3334/29,3334/
30,3334/31

180/520-2000/Z

Ministerstvo výstavby
SR,Špitálska 8, Bratislava

a

regionálneho

rozvoja

príspevok
1290/02

V

Slovenská agentúra pre CR B.Bystrica

nenávr.fin.pr.
1854/2006

V

Slovenská agentúra pre CR B.Bystrica

nenávr.fin.pr.
3571/2007

V

Slovenská agentúra pre CR B.Bystrica

nenávr.fin.pr.
2715/2009

V

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

úver V 2379/13

KATASTER ONDRAŚOVÁ
18.

Nehnut.vedené
KN1061/180 SACR

na

zál.zmluva
14.6.2006

z

Nehnut. vedené na KN
1061/405, 1061/406

0084/2007/Výst.

Nehnut. KN s.č. 1053 p.č.
1061/775,
1061/475
multif.šport.hala

zálož.zmluva
9.9.2009

Nájomný bytový dom - 12
b.j. L. Mikuláš Múzeum
s.č.791;
KN-C 35

záložná zmluva
č.505/496/2013
zo 16.7.2013

z

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky

Suma
23 681 970,66
33 172 129,41
933 373,45
183 699,67

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v
správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná
jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o
zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke,
majetok obstaraný formou finančného prenájmu
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností,
pričom účtovná jednotka majetok užíva
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ
zmluvou o zabezpečovacom prevode práva
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu

Suma
26 809 547,10

Mesto Liptovský Mikuláš zverilo rozpočtovým a príspevkovým organizáciám do správy majetok. Na
základe protokolu o zverení majetku do správy, na ktorom je uvedená obstarávacia cena majetku,
hodnota odpisov a zostatková cena majetku, mesto vyradí majetok, vyradí oprávky k majetku
a zostatkovú cenu zaúčtuje na účet 355-Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce v analytikom členení
podľa jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií.
Mesto môže svojim rozpočtovým a príspevkovým organizáciám poskytnúť aj kapitálový transfer na
nákup hmotného investičného majetku. Rozpočtové a príspevkové organizácie zaúčtujú do svojho
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účtovníctva majetok zverený do správy na účet 355. Opisy z majetku zvereného do správy neovplyvňujú
hospodársky výsledok rozpočtových a príspevkových organizácií. Organizácie mesačne nahlasujú mestu
odpisy zo zvereného majetku. Mesto odúčtuje odpisy z účtu 355 so súvzťažným zápisom na účet 584.
Mesto, rozpočtové a príspevkové organizácie mesačne odsúhlasujú účet 355, ktorý je v účtovníctve mesta
na strane aktív a u rozpočtových a príspevkových organizácií je účet 355 na strane pasív.
f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku. V roku 2013 bola znížená opravná položka k účtu 042obstaranie dlhodobého majetku vo výške 13 020,52 z dôvodu zaradenia PD a vytvorená opravná
položka vo výške 20 674,84€ na PD staršie ako 2 roky. K účtu 021 – stavby bola rozpustená opravná
vo výške 1 459,54€ z dôvodu asanácie RD Palúdzka, ul. SPN 83/14 a bola doúčtovaná opravná
položka vo výške 7 079,07€ z dôvodu poškodenej fasády, zatekaniu do objektu, poškodenej strechy
a poškodených častí objektov.
Konkrétny druh DM
042-obstaranie dlh. hmot .majetku
Administr.budova 3938 PR
RD Ondrašová, Ráztocká 10
RD Vrbická 292,43
Sklady paliva Hlboké I,II,III,
Oplotenie športových ihrísk PK

Suma OP
7 654,32
2082,00
470,50
2390,00
1282,93
853,64

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Tvorba k PD starších ako 2 roky
Poškodená fasáda
Zatekanie do objektu
Poškodená streda a fasáda
Z časti poškodené
Z časti poškodené

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
V predloženej súvahe Televízie Liptov a.s. bol vykázaný kladný výsledok hospodárenia, na základe čoho
bola rozpustená opravná položka vo výške 67€. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. vykázala záporný
výsledok hospodárenia, čo malo vplyv na vlastné imanie, na základe čoho bola vytvorená opravná
položka vo výške 238 513,14€.
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému
majetku
Konkrétny druh DFM
Televízia Liptov a.s.
Liptovská vodárenská spoločnosť

Suma OP
-67,00
238 513,14

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Kladný hospodársky výsledok-zvýšenie vlastného imania
Zníženie vlastného imania

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
Názov spoločnosti

Bytový podnik
Televízia Liptov
MHK32LM
Liptovská
vodárenská
spoločnosť
LiptovNet
LMT
Spolu

Právna
forma

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

Podiel ÚJ Podiel
Hodnota
na
ÚJ na
vlastného
základno hlasovací
imania
m imaní
ch
spoločnosti
(ZI)
právach
v eurách
spoločno
v%
k 31.12.
sti v %
2013

a.s.
a.s.
a.s.
a.a.

1 526 924
25 000
27 234
20 239 417

100
100
100
44,258

100
100
100
44,941

a.s.
a.s.

243 970
31 250
22 093 795

40
20

40
20

Hodnota
Účtovná hodnota Účtovná hodnota
vlastného
vykázaná
vykázaná
imania
v súvahe ÚJ
v súvahe ÚJ
spoločnosti
k 31.12.
k 31.12.
v eurách
2013
2012
k 31.12.
2012
8 365 072,92
1 526 924
1 526 924

27321,59
-91 631,80
19 783 692

249 847

25 000
27 234
8 957 592,40

25 000
27 234
8 957 592,40

97 587,42
97 587,42
6250
10 640 587,82 10 634 337,82

Uznesením, zo dňa 23.mája 2013 číslo 43/2013, mestské zastupiteľstvo schválilo 20% majetkovú účasť
mesta v spoločnosti LMT, a.s. so sídlom ul. 1. Mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísanej
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v obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd.: Sa, vl. č.: 10663/L v hodnote 6.250,-eur formou
nepeňažného vkladu mesta Liptovský Mikuláš ako nového akcionára, pričom nepeňažným vkladom budú
nehnuteľnosti - stavba súp.č. 605, popis stavby: kotolňa K6,postavená na pozemku parc. registra „C“
parc.č.704/5 a pozemok parc. registra „C“ parc.č.704/5 o výmere 493 m2. Týmto uznesením schválilo
MsZ upísanie kmeňových akcií Spoločnosti v listinnej podobe znejúcich na meno v počte 125
kmeňových, listinných akcií spoločnosti LMT, a.s. , s menovitou hodnotou jednej akcie 50,-eur,
v emisnom kurze jednej akcie 562,40eur. Nepeňažný vklad sa započíta na plnenie emisného kurzu
nových upísaných akcií v peňažnej sume 70 300eur.
Účtovná jednotka k 31.12.2013 nedisponuje oficiálnymi výsledkami obchodných spoločností, preto
nevyplnila hodnotu vlastného imania spoločností k 31.12.2013.
4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):
Názov emitenta

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

Dátum
splatnosti

FIN.M.O.S.
Spolu

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2013
671 930
671 930

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2012
507 754
507 754

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2013 obstaralo na účet 063-realizovataeľné cenné papiere a podiely
spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. v nominálnej hodnote 164 176,00€. Zmluva so spoločnosťou 1.slovenská
úsporová, a.s. na nákup kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. v listinnej podobe bola uzatvorená
predchádzajúcim vedením mesta dňa 30.7.2007 a je platná do roku 2024. Celkový záväzok mesta zo
zmluvy a dodatkov predstavoval čiastku 4 389 263 €. K 31.12.2013 nezaplatená časť záväzku je vo výške
2 807 600,67 €. O tomto záväzku ako dlhodobom mesto niky neúčtovalo. Po vykonanej právnej analýze
v roku 2011 súčasné vedenie mesta uvedené zmluvy nepovažuje za právoplatne uzavreté (chýba súhlas
mestského zastupiteľstva) a tak nadväzne na ustanovenie §2 ods.1 zákona o účtovníctve mesto záväzok
vyplývajúci zo zmluvy s 1.slovenskou úsporovou, a.s. nepovažuje za vznik dlhodobého záväzku a teda
ani za deň uskutočnenia účtovného prípadu, o ktorom by malo ako účtovná jednotka účtovať, a to
minimálne do doby právoplatného rozhodnutia súdu o určenie neplatnosti absolútne neplatného právneho
úkonu – zmluvy o prevode akcií – VO-345. Ministerstvo financií SR postup mesta potvrdilo svojim
písomným stanoviskom. Záväzok vyplývajúci mestu zo zmluvy o prevode akcií nie je návratným zdrojom
financovania a nezapočítava sa do celkového dlhu mesta na účely regulácie prijímania návratných zdrojov
financovania podľa §17 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
čo vo svojom stanovisku potvrdilo aj MFSR. Podľa článku 1. Bol 1 Dohody budúcich akcionárov
spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. uzatvorenej medzi 1.slovenskou úsporovou a.s. a mestom Liptovský
Mikuláš, spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. emituje akcie raz ročne a to k 31.12.bežného roka. Mesto Liptovský
Mikuláš účtuje zodpovedajúci krátkodobý záväzok pri prevode akcií v danom roku, po uhradenej čiastke,
kedy sa cenné papiere stávajú vlastníctvom kupujúceho – mesta Liptovský Mikuláš. Uvedené uvádzame
ako významnú skutočnosť.
B Obežný majetok
1. Zásoby
a) spôsob a výška poistenia zásob
Druh zásob
Kancelárske potreby
Kancelárske potreby

Spôsob poistenia
živel
krádež

Výška poistenia
58 423,00
10 000,00

2. Pohľadávky
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
Liptovská vodárenská spoloč.
ELTOS s.r.o

Riadok súvahy
068
081

Hodnota pohľadávok
Opis
124 140,00 predaj majetku -vodohospodárske stavby
461 798,86 zmluvná pokuta
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Liptovská vodárenská spoloč.
Spolu

248 277,00 predaj majetku -vodohospodárske stavby
834 215,86
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b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Na základe internej smernice mesta Liptovský Mikuláš sme vytvorili opravné položky k účtu 318nedaňové pohľadávky vo výške 61 034,38€ a rozpustili sme opravnú položku vo výške 26 204,59€.
K účtu 319-daňové pohľadávky sme vytvorili opravnú položku vo výške 27 176,55€ a rozpustili sme
opravnú položku vo výške 2 530,91€. K účtu 378 – iné pohľadávky sme vytvorili opravnú položku vo
výške 207,46€.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávka

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

Suma OP

Účet 318 nedaňové pohľadávky
Účet 319 daňové pohľadávky
Účet 378 iné pohľadávky

239 889,43
517 520,07
280 725,94
1 038 135,44

Opravné položky boli tvorené podľa text.časti v č.II./ods.6
Opravné položky boli tvorené podľa text.časti v č.II./ods.6
Opravné položky boli tvorené podľa text.časti v č.II./ods.6

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky podľa doby splatnosti sú v tabuľkovej časti rozdelené na pohľadávky v lehote splatnosti
a po lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti tvoria najmä pohľadávky za komunálny odpad vo
výške 231 779,12eur, pohľadávky za daň z nehnuteľnosti 605 431,97eur, pohľadávky za zmluvné pokuty
vo výške 462 483,09eur, pohľadávky za bytové priestory 386 174,73eur. Pohľadávky za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2012 boli v poznámkach podľa metodiky uvádzané v hodnote
netto, k 31.12.2013 sú uvádzané v hodnote brutto, preto nie je možné porovnanie medzi rokmi.
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane ,vo väčšej časti tvoria pohľadávky
za predaj budovy a stavby v hodnote 138 014,01eur a pohľadávky za réžiu (mandát) vo výške
159 112,74eur. Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do piatich rokov vrátane
tvorí dlhodobá pohľadávka za predaj vodohospodárskych stavieb Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s.
vo výške 248 277,-eur, opatrovateľská služba nad limit vo výške 1 044,96eur a pohľadávky za predaj
bytov vo výške 1 632,97eur.
e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Opis predmetu záložného práva
Pohľadávky kryté záložným právom
Pohľadávky kryté notárskymi zápisnicami

Hodnota predmetu
69 141,38
51 639,01

Hodnota pohľadávky
69 141,38
51 639,01

3. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok
FIN.M.O.S.

Riadok
súvahy
027

Spolu

Zostatok
k 31.12.2012
507 754,00

Prírastky
+
164 176,00

507 754,00

164 176,00

Úbytky
-

Zostatok
k 31.12.2013
671 930,00
671 930,00

4. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového
rozlíšenia
Náklady budúcich období
spolu z toho:
381-Náklady bud.období

Riadok
súvahy
110
111

Zostatok
k 31.12.2012
14 776,03

Prírastky
+
11 394,10

Úbytky
11 329,24

Zostatok
k 31.12.2013
14 840,89

14 776,03

11 394,10

11 329,24

14 840,89

Príjmy budúcich období
spolu z toho:
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Spolu

14 776,03

11 394,10

11 329,24

14 840,89

Na účte 381 – náklady budúcich období sú časovo rozlišované najmä: predplatné odborných časopisov,
poistné, telefónne poplatky, nájomné, domény...
Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
V roku 2013 sme zaznamenali zvýšenie vlastného imania oproti roku 2012 , čo bolo ovplyvnené
dosiahnutým kladným hospodárskym výsledkom v roku 2013 a tiež zúčtovaním spoluvlastníckych
podielov pozemkov KU-L .Mikuláš a pozemkov KU Palúdzka kde prebehla ROEP, ktoré sme účtovali
podľa Vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva mesta Liptovský Mikuláš, kde je stanovená
významnosť účtovania oproti účtu 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Názov položky
Účet 428-Nevysporiadaný výsl. hospod. min. rokov

Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny
oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
Pozemky KU - L.Mikuláš a pozemky KU- Palúdzka ROEP

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6
V roku 2013 sme tvorili krátkodobé rezervy na dovolenku vrátane soc. zabezpečenia vo výške
100 547,96€, na zostavenie a overenie účtovnej závierky vo výške 4 332€,rezervy na vyplácanie
odchodného 4 151,94€, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných, pracovných jubileách vo
výške 4 276,50€, rezerva na vyúčtovanie el. energie vo výške 25 600€. Spolu bola vytvorená v roku 2013
krátkodobá rezerva vo výške 138 908,40 €, z roku 2012ostala nevyčerpaná krátkodobá rezerva na
odchodné vrátane soc. poistenia vo výške 43.923,52€, stav k 31.12.2013 je 182 831,92€
Dlhodobá rezerva na odchodné bola dotvorená vo výške 18 011,16€. Spolu bola dlhodobá rezerva
k 31.12.2013 vo výške 20 831,- €.
Predpokladaný rok použitia rezerv
Názov položky
323-Rezerva krátkodobá
459-Dlhodobá rezerva

Predpokladaný rok použitia
2014
2015

2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
a) záväzky podľa doby splatnosti boli v tabuľke rozdelené na záväzky v lehote splatnosti a po
lehote splatnosti. Záväzky v lehote splatnosti oproti roku 2012 sú nižšie o 26 052,27€ a znížili sa aj
záväzky po lehote splatnosti o sumu 6 383,71€
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
V tabuľke záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov sú záväzky ŠFRB na účte
479. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane, tvoria
dodávateľské faktúry, prijaté preddavky a ostatné záväzky . Všetky sú do doby splatnosti. Záväzky so
zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane, sú krátkodobé záväzky voči dodávateľom,
záväzky voči zamestnancom vrátane soc. zabezpečenia, ostatné priame dane, prijaté preddavky,
nevyfakturované dodávky a iné záväzky.
c) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzok
Ostatné dlhodobé záväzky
Dodávatelia
Spolu

Riadok súvahy
141
152

Hodnota záväzku
Opis
6 487 994,68 Záväzok ŠFRB - dlhodobý záväzok
902 842,99 Záväzok voči dodávateľom – krátk. záväzok
7 390 837,67

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
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V roku 2013 sme splatili prekleňovací úver na prefinancovanie projektov EÚ „Rekonštrukcia
a modernizácia Centrálnej mestskej zóny“ vo výške 133 662€ a načerpali sme prekleňovací úver na
prefinancovanie projektov EÚ „ Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský
Mikuláš“ na 1 rok vo výške 99 180€.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
231 Bežné bankové úvery
461 Bankové úvery dlhodobé

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
zmenka
zmenka

4. Časové rozlíšenie
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy
Opis položky časového
rozlíšenia
Výdavky budúcich období
spolu z toho:

Výnosy budúcich období
spolu z toho:
384

Riadok
súvahy

Zostatok
k 31.12.2012

Prírastky
+

Úbytky
-

Zostatok
k 31.12.2013

180

17 292 472,17

2 679 861,83

755 660,40

19 216 673,60

182

17 292 472,17

2 679 861,83

755 660,40

19 216 673,60

17 292 472,17

2 679 861,83

755 660,40

19 216 673,60

Spolu

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer

Stav záväzku
k 31.12.2012

Príjem
kapitálového
transferu

384-výnosy bud. období

17 236 415,97

Zúčtovanie do
Zúčtovanie do
výnosov bežného
výnosov
účtovného
budúcich období
obdobia
2 592 279,12
695 942,48
2 592 279,12

Spolu

17 236 415,97

2 592 279,12

695 942,48

2 592 279,12

Stav záväzku
k 31.12.2013

19 132 752,61
19 132 752,61

Na účtoch časového rozlíšenia sa účtujú výdavky budúcich období - účet 383, pre ktorý v roku 2013
mesto nemalo náplň. Účet časového rozlíšenia 384-výnosy budúcich období vykazoval ku koncu roka
2013 zostatok 19 216 673,60€. Zostatok účtu tvorili zostatky kapitálových transferov zo štátneho
rozpočtu, európskej únie a od ostatných subjektov mimo verejnej správy. Účet 384-výnosy budúcich
období sa mesačne zúčtováva do výnosov o výšku odpisov majetku obstaraného z cudzích zdrojov,
aby odpisy z majetku obstaraného z cudzích zdrojov neovplyvňovali hospodársky výsledok. V roku
2013 sme zaznamenali najvyšší prírastok – kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu a európskej únie
na projekt Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov. Na účte 384 sme časovo rozlíšili aj
poplatky za vydanie licencií na hracie automaty, ktoré organizácie hradia do konca bežného roka na
nasledujúce obdobie, prípadne aj iné účtovné prípady, kedy je potrebné časové rozlíšenie.
Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

Popis /číslo účtu a názov/
602 - Tržby z predaja služieb
641 –Tržby z predaja dlhodobého nehm. a hmot.majetku
624 - Aktivácia DHM
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov

Suma
505 333,46
377 669,22
4033,71
10 548 405,23
1 033 698,56
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e) finančné výnosy

f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov

h) ostatné výnosy

i) výnosy podľa rozpočtových programov

661 - Tržby z predaja CP
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
672 - Náhrady škôd
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
692 - Výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapitál. transferov zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitál. transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

5 793,92
548 30

377 509,46
432 396,40

59 891,70
237 178,16
850 146,47
250,58
21 839,63
798 562,58

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie

b) služby

511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek

c) osobné náklady
d) dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky

f) finančné náklady

g) mimoriadne náklady
h) náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

i) ostatné náklady

j) náklady podľa rozpočtových programov
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve

561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
572 - Škody
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO,
PO zriadených obcou alebo VÚC
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
ostatným subjektov verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
subjektov mimo verejnej správy
587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Suma
198 268,42
284 748,23
167 897,29
13 413,62
31 638,63
1 016 919,22
1 638 350,71
578 004,58
5 967,20
1 005 338,80
154 919,56
98 922,26

244 189,96
182 382,89

7 836 053,21

1 397 775,13
29 112,42

134 454,90

65 376,81

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
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v členení na náklady za:
- overenie účtovnej závierky
- uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia
účtovnej závierky

§ 18 ods.6

8152,50

3. Tržby a náklady príspevkových organizácií - tabuľka č.10
Textová časť k tabuľke č.10: Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
áno

nie

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách
Druh položky
Prijaté depozitá a hypotéky
Majetok v správe RO a PO v OC
Majetok prijatý do úschovy
Prísne zúčtovateľné tlačivá
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Odpísané pohľadávky
Iné

Účet

Hodnota
43 283 353,20

786

Na podsúvahových účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku
dôležitý, pretože ovplyvňuje jej majetkovo-právnu situáciu a podáva obraz o jej ďalších ekonomických
zdrojoch. Účtuje sa na nich podvojne, vždy súvzťažne s účtom 799-vyrovnávací účet k podsúvahovým
účtom. Mesto na podsúvahovom účte 762 vedie pokutové bloky Mestskej polície, 770-drobný nehmotný
majetok, 771 drobný hmotný majetok, 772-ochranné pracovné prostriedky, 774-pamätné tabule, 776SOCÚ stavebný, regionálneho rozvoja, sociálny, 777-telefóny,780-neplatiči byty,781-prijatá zábezpeka
byty. Na podsúvahovom účte 786- vedieme majetok zverený do správy rozpočtovým a príspevkovým
organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto v obstarávacích cenách.
Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.11.
Mesto Liptovský Mikuláš zaplatilo záverečnú faktúru projektu“Zvýšenie kvality separovaného zberu
odpadov v okrese Liptovský Mikuláš“ v sume 99 180 € z návratných zdrojov financovania. Po
ukončení záverečného zúčtovania projektu, bude mestu táto suma uhradená z finančných prostriedkov
riadiaceho orgánu projektu-MŽP SR.
Názov poskytovateľa
nenávratného
finančného príspevku
Ministerstvo ŽP SR

Číslo
zmluvy

Predmet zmluvy

020/4.1 Projekt“Zvýšenie kvality
MP/2009 separovaného zberu odpadov
v okrese Liptovský Mikuláš

Hodnota
zmluvy

2 476 297,49

Hodnota prefinancovaných nákladov
z vlastných prostriedkov obce alebo
z úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných
poskytovateľom NFP k 31.12.2013
99 180,00

b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito
inými pasívami sú:
Pasívne súdne spory: mesto je žalovanou stranou
V. Oberučová a spol. o určenie vlastníckeho práva a vydanie nehnuteľnosti -pozemku
ZIPCITY LM, s.r.o o náhradu škody
SYNDICATE s.r.o o náhradu škody
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MUDr. L. Rotschild o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - pozemok
V týchto sporoch mesto v roku 2013 nemalo žiadne výdavky, pojednávania boli odročené.
Aktívne súdne spory: mesto je žalujúcou stranou.
1.slovenská úsporová, a.s Bratislava-o určenie neplatnosti právneho úkonu. V spore ide o to, že hoci
mestské zastupiteľstvo neschválilo účasť, ani nákup akcií, čo je podmienkou platnosti zmluvy o prevode
akcií, mesto napriek tomu uzatvorilo zmluvu, ktorou nakupuje akcie obchodnej spoločnosti FIN.M.O.S.,
a.s. od obchodnej spoločnosti 1. Slovenská úsporová. V súčasnosti sa rozhoduje o dovolaní voči
uzneseniu krajského súdu o zamietnutí nariadeného predbežného opatrenia, ktorým okresný súd uložil
odporcovi trpieť, že navrhovateľ nebude plniť svoje povinnosti mesačných splátok akcií.
FIN.M.O.S., a.s. 4 súdne spory.
c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou - tabuľka č.12
Mesto eviduje pomníky ako nehnuteľné kultúrne pamiatky v hodnote 322 323€
2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.11
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb
a)

Spriaznená osoba

Druh obchodu

Kúpa
Predaj
Poskytnutie služby
Obchodné zastúpenie
Licencie
Transféry ROaPO
Transfery MHK32
Know-how
Úver, pôžička
Výpomoc
Záruka
Iné obchody

Hodnotové vyjadrenie
Informácia
obchodu
o neukončených
alebo percentuálne
obchodoch v hodnotovom
vyjadrenie obchodu
vyjadrení obchodu alebo
k celkovému objemu percentuálnom vyjadrení
obchodov
obchodu k celkovému
realizovaných ÚJ
objemu obchodov
realizovaných ÚJ

Informácia o cenách
realizovaných
obchodov medzi
účtovnou jednotkou
a spriaznenými
osobami

6 776 843,84
119 500,00

b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu sa uvádzajú informácie kumulovane
Spriaznenými osobami mesta Liptovský Mikuláš sú rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých
zriaďovateľom je mesto, obchodné spoločnosti zriadené mestom Liptovský Mikuláš a tiež spoločnosti
v ktorých má mesto majetkovú účasť. V roku 2013 mesto v rámci spolupráce so svojimi organizáciami
fakturovalo organizáciám publikácie, personálnu a prevádzkovú oblasť, prefakturovali sme poistné,
PHM, účtovali sme prenájom budov, prenájom priestorov MsÚ, služby spojené s prenájmom osobného
motorového vozidla a prepravné služby. Faktúry boli refundačné –účtovali sa mínusom z nákladov, aby
neovplyvnili hospodársky výsledok mesta a príjmové faktúry boli zaúčtované do výnosov. V rámci obratu
mesta Liptovský Mikuláš obchody – fakturácia medzi spriaznenými osobami tvorila zanedbateľnú časť.
MHK32 a.s. – 100% dcérskej spoločnosti bol poskytnutý transfer vo výške 119 500€, ktorý bol v roku
2013 vydokladovaný. Rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
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boli poskytnuté dotácie z vlastných finančných prostriedkov vo výške 6 771 996,01€. Ďalšie druhy
obchodov so spriaznenými osobami sa nevyskytli vo významných hodnotách.
2. Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo
materskou účtovnou jednotkou,
b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za
osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich
blízke osoby,
c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj
sprostredkovane,
d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom
členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch
účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické
vzťahy s účtovnou jednotkou,
f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky
závislá.
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.13-16
Textová časť k tabuľke č.13-16: V rámci bežného rozpočtu dosiahlo mesto v roku 2013 bežné príjmy
vo výške 19 019 758,90 eur, v porovnaní s rokom 2012 sa bežné príjmy v roku 2013 zvýšili
o 1 281 410,85 eur. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 17 234 322,99 eur . V porovnaní s rokom 2012
boli čerpané bežné výdavky viac o 855 893,16 eur. Mesto v roku 2013 dosiahlo v bežnom rozpočte
prebytok vo výške 1 785 435,91 eur. V porovnaní s rokom 2012 bol prebytok bežného rozpočtu v roku
2013 vyšší o 425 517,69 eur.
V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 380 282,66 eur, oproti kapitálovým
príjmom roku 2012 boli vyššie o 112 951,48 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 262 128,34
eur, v porovnaní s rokom 2012 sa čerpalo viac finančných prostriedkov na kapitálové výdavky
o 700 941,77 eur. Schodok kapitálového rozpočtu dosiahol v roku 2013 sumu 881 845,68 eur.
Výška príjmových finančných operácií dosiahla v roku 2013 výšku 951 194,21 eur, v porovnaní
s rokom 2012 boli príjmové finančné operácie v roku 2013 vyššie o 155 046,83 eur.
Výdavkové finančné operácie dosiahli v roku 2013 sumu 1 129 456,69 eur. Hospodárenie finančných
operácií bol schodok vo výške 178 262,48 eur.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v rámci bežného, kapitálového rozpočtu je prebytok
vo výške 903 590,23 eur. Po vykrytí schodku finančných operácií vo výške -178 262,48 eur je zostatok
zdrojov vo výške 725 327,75 eur.
Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným/mestským
zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 132/2012.
Zmeny rozpočtu:
- 1. zmena schválená dňa 09.01.2013 uznesením č. P 1/2013
- 2. zmena schválená dňa 24.01.2013 uznesením č. P 2/2013
- 3. zmena schválená dňa 15.02.2013 uznesením č. P 3/2013
- 4. zmena schválená dňa 20.02.2013 uznesením č. P 4/2013
- 5. zmena schválená dňa 21.02.2013 uznesením č. P 5/2013
- 6. zmena schválená dňa 27.02.2013 uznesením č. P 6/2013
- 7. zmena schválená dňa 28.02.2013 uznesením č. P 7/2013
- 8. zmena schválená dňa 13.03.2013 uznesením č. P 8/2013
- 9. zmena schválená dňa 14.03.2013 uznesením č. P 9/2013
- 10.zmena schválená dňa 28.03.2013 uznesením č. P 10/2013
- 11.zmena schválená dňa 28.03.2013 uznesením č. P 11/2013
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12.zmena
13.zmena
14.zmena
15.zmena
16.zmena
17.zmena
18.zmena
19.zmena
20.zmena
21.zmena
22.zmena
23.zmena
24.zmena
25.zmena
26.zmena
27.zmena
28.zmena
29.zmena
30.zmena
31.zmena
32.zmena
33.zmena
34.zmena
35.zmena
36.zmena
37.zmena
38.zmena
39.zmena
40.zmena
41.zmena
42.zmena
43.zmena
44.zmena
45.zmena
46.zmena
47.zmena
48.zmena
49.zmena
50.zmena
51.zmena
52.zmena
53.zmena
54.zmena
55.zmena
56.zmena
57.zmena
58.zmena
59.zmena
60.zmena
61.zmena
62.zmena
63.zmena
64.zmena
65.zmena

schválená dňa 02.04.2013 uznesením č. P 12/2013
schválená dňa 10.04.2013 uznesením č. P 13/2013
schválená dňa 11.04.2013 uznesením č. MsZ 38/2013
schválená dňa 19.04.2013 uznesením č. P 14/2013
schválená dňa 23.04.2013 uznesením č. P 15/2013
schválená dňa 30.04.2013 uznesením č. P 16/2013
schválená dňa 30.04.2013 uznesením č. P 17/2013
schválená dňa 30.04.2013 uznesením č. MsZ 41/2013
schválená dňa 10.05.2013 uznesením č. P 18/2013
schválená dňa 13.05.2013 uznesením č. P 19/2013
schválená dňa 23.05.2013 uznesením č. MsZ 45/2013
schválená dňa 15.05.2013 uznesením č. P 20/2013
schválená dňa 15.05.2013 uznesením č. P 21/2013
schválená dňa 16.05.2013 uznesením č. P 22/2013
schválená dňa 31.05.2013 uznesením č. P 23/2013
schválená dňa 10.06.2013 uznesením č. P 24/2013
schválená dňa 14.06.2013 uznesením č. P 25/2013
schválená dňa 14.06.2013 uznesením č. P 26/2013
schválená dňa 17.06.2013 uznesením č. P 27/2013
schválená dňa 27.06.2013 uznesením č. P 28/2013
schválená dňa 27.06.2013 uznesením č. MsZ 55/2013
schválená dňa 02.07.2013 uznesením č. P 29/2013
schválená dňa 03.07.2013 uznesením č. P 30/2013
schválená dňa 04.07.2013 uznesením č. P 31/2013
schválená dňa 09.07.2013 uznesením č. P 32/2013
schválená dňa 15.07.2013 uznesením č. P 33/2013
schválená dňa 22.07.2013 uznesením č. P 34/2013
schválená dňa 02.08.2013 uznesením č. P 35/2013
schválená dňa 07.08.2013 uznesením č. P 36/2013
schválená dňa 08.08.2013 uznesením č. MsZ 64/2013
schválená dňa 12.08.2013 uznesením č. P 37/2013
schválená dňa 13.08.2013 uznesením č. P 38/2013
schválená dňa 14.08.2013 uznesením č. P 39/2013
schválená dňa 19.08.2013 uznesením č. P 40/2013
schválená dňa 21.08.2013 uznesením č. P 41/2013
schválená dňa 27.08.2013 uznesením č. P 42/2013
schválená dňa 02.09.2013 uznesením č. P 43/2013
schválená dňa 11.09.2013 uznesením č. P 44/2013
schválená dňa 16.09.2013 uznesením č. P 45/2013
schválená dňa 17.09.2013 uznesením č. P 46/2013
schválená dňa 18.09.2013 uznesením č. P 47/2013
schválená dňa 18.09.2013 uznesením č. P 48/2013
schválená dňa 19.09.2013 uznesením č. P 49/2013
schválená dňa 19.09.2013 uznesením č. MsZ 73/2013
schválená dňa 24.09.2013 uznesením č. P 50/2013
schválená dňa 25.09.2013 uznesením č. P 51/2013
schválená dňa 30.09.2013 uznesením č. P 52/2013
schválená dňa 07.10.2013 uznesením č. P 53/2013
schválená dňa 18.10.2013 uznesením č. P 54/2013
schválená dňa 22.10.2013 uznesením č. P 55/2013
schválená dňa 23.10.2013 uznesením č. P 56/2013
schválená dňa 23.10.2013 uznesením č. P 57/2013
schválená dňa 28.10.2013 uznesením č. P 58/2013
schválená dňa 29.10.2013 uznesením č. P 59/2013
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66.zmena schválená dňa 30.10.2013 uznesením č. P 60/2013
67.zmena schválená dňa 04.11.2013 uznesením č. P 61/2013
68.zmena schválená dňa 08.11.2013 uznesením č. P 62/2013
69.zmena schválená dňa 14.11.2013 uznesením č. P 63/2013
70.zmena schválená dňa 14.11.2013 uznesením č. MsZ 92/2013
71.zmena schválená dňa 20.11.2013 uznesením č. P 64/2013
72.zmena schválená dňa 21.11.2013 uznesením č. P 65/2013
73.zmena schválená dňa 22.11.2013 uznesením č. P 66/2013
74.zmena schválená dňa 25.11.2013 uznesením č. P 67/2013
75.zmena schválená dňa 26.11.2013 uznesením č. P 68/2013
76.zmena schválená dňa 27.11.2013 uznesením č. P 69/2013
77.zmena schválená dňa 29.11.2013 uznesením č. P 70/2013
78.zmena schválená dňa 03.12.2013 uznesením č. P 71/2013
79.zmena schválená dňa 04.12.2013 uznesením č. P 72/2013
80.zmena schválená dňa 09.12.2013 uznesením č. P 73/2013
81.zmena schválená dňa 10.12.2013 uznesením č. P 74/2013
82.zmena schválená dňa 11.12.2013 uznesením č. P 75/2013
83.zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. P 76/2013
84.zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. P 77/2013
85.zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. P 78/2013
86.zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. P 79/2013
87.zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. P 80/2013
88.zmena schválená dňa 16.12.2013 uznesením č. P 81/2013
89.zmena schválená dňa 17.12.2013 uznesením č. P 82/2013
90.zmena schválená dňa 17.12.2013 uznesením č. P 83/2013
91.zmena schválená dňa 18.12.2013 uznesením č. P 84/2013
92.zmena schválená dňa 18.12.2013 uznesením č. P 85/2013
93.zmena schválená dňa 19.12.2013 uznesením č. P 86/2013
94.zmena schválená dňa 20.12.2013 uznesením č. P 87/2013
95.zmena schválená dňa 23.12.2013 uznesením č. P 88/2013
96.zmena schválená dňa 27.12.2013 uznesením č. P 89/2013
97.zmena schválená dňa 27.12.2013 uznesením č. P 90/2013
98.zmena schválená dňa 30.12.2013 uznesením č. P 91/2013
99.zmena schválená dňa 30.12.2013 uznesením č. P 92/2013
100.zmena schválená dňa 30.12.2013 uznesením č. P 93/2013
101.zmena schválená dňa 31.12.2013 uznesením č. P 94/2013
102.zmena schválená dňa 31.12.2013 uznesením č. P 95/2013
103.zmena schválená dňa 31.12.2013 uznesením č. P 96/2013
104.zmena schválená dňa 31.12.2013 uznesením č. P 97/2013
105.zmena schválená dňa 31.12.2013 uznesením č. P 98/2013
106.zmena schválená dňa 31.12.2013 uznesením č. P 99/2013
107.zmena schválená dňa 31.12.2013 uznesením č. P 100/2013
108.zmena schválená dňa 31.12.2013 uznesením č. P 101/2013

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Popis skutočností: Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
sa nevyskytli mimoriadne okolnosti.
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