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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta Liptovský Mikuláš
zostavenej k 31. decembru 2014
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
Mesto Liptovský Mikuláš (v ďalšom texte len „Mesto“) bolo založené v roku 1990 zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Identifikačné údaje konsolidovaných účtovných jednotiek
Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 20 rozpočtových organizácií a 2 príspevkové
organizácie. V konsolidovanom celku mesta sú 3 obchodné spoločnosti - Televízia Liptov a.s.
a Mestský hokejový klub L.M. a.s., ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš a
v ktorých má 100% podiel, Bytový podnik a.s. do dňa zlúčenia s MHK32LM a.s. Pridruženou
účtovnou jednotkou je Liptovská vodárenská spoločnosť, v ktorej má mesto podiel 44,258%.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

MŠ Agátova
MŠ 4.apríla
MŠ A.Stodolu
Základná umelecká škola
Centrum voľného času
MŠ Čsl. brigády
MŠ Vranovská
MŠ Ondrašová
MŠ Palúčanská
MŠ Komenského
MŠ Kláštorná
ZŠ a MŠ Demänovská ulica
ZŠ J.Kráľa
ZŠ Okoličné
ZŠ Márie Rázusovej Martákovej
ZŠ A.Stodolu
ZŠ Čsl.brigády
Múzeum Janka Kráľa
Zariadenie pre seniorov a Domov soc. služieb
Dom kultúry
Verejnoprospešné služby L.Mikuláš
Informačné centrum L.Mikuláš
Televízia Liptov a.s.
Mestský hokejový klub LM a.s.
Bytový podnik a.s.

Agátova 637/11, 03104 Liptovský Mikuláš
Nábrežie 4.apríla 193, 03101 Lipt.Mikuláš
Nábrežie Dr. A. Stodolu, 03101 Lipt.Mikuláš
M. M. Hodžu 1114/5, 031 01 Lipt. Mikuláš
Nábrežie Dr. A. Stodolu 19, 031 01 L. Mikuláš
Čsl. brigády 2059/2, 03101 Liptovský Mikuláš
Vranov č.súp.601, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ondrašovská 51/55, 03101 Liptovský Mikuláš
Palúčanská 342/22, 03101 Liptovský Mikuláš
Komenského 1937/13, 03101 Lipt. Mikuláš
Kláštorná 550, 03104 Liptovský Mikuláš
Demänovská 408/A, 03101 Liptovský Mikuláš
Žiarska 679/13, 03104 Liptovský Mikuláš
Okoličianska 404/10, 03104 Liptovský Mikuláš
Nábrežie 4.apríla 1986/20,03101 Lipt.Mikuláš
Nábrežie Dr. A. Stodolu, 03101 Lipt.Mikuláš
Čsl. brigády 1174/4, 03101 Liptovský Mikuláš
Nám.oslobodieľov 792/31,03101 Lipt.Mikuláš
Palúčanská 219/23C, 03101 Liptovský Mikuláš
Hollého 2030/4, 03101 Liptovský Mikuláš
Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1994/1, 03101 Lipt.Mikuláš
Štúrova 1989/41, 03101 Liptovský Mikuláš
Partizánov 14, 03101 Liptovský Mikuláš
Námestie osloboditeľov 73,03101 Lipt.Mikuláš
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Revolučná 595, 03101 Liptovský Mikuláš

Nižšie uvedené účtovné jednotky, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka podiel, ale
nespĺňajú podmienky zahrnutia do konsolidovaného celku ( v súlade s § 22 zákona č.
431/2002 o účtovníctve) spolu s uvedením dôvodu nezahrnutia do konsolidovanej účtovnej
závierky:
Názov účtovnej jednotky
FIN.M.O.S. a.s.
LMT a.s..

Sídlo
Pekná cesta 19, 83105
Bratislava
Ul.1. mája
43,L.Mikuláš

Dôvod nezahrnutia do KÚZ
Účet 063 podiel mesta na ZI
spoločnosti 13,73
Účet 063 podiel mesta na ZI
spoločnosti 20%

Konsolidovaný celok Mesta sa v roku 2014 oproti minulému účtovnému obdobiu zmenil
nasledovne:
Došlo k zlúčenie Bytového podniku a.s. s Mestským hokejovým klubom LM a.s.
a nástupníckou organizáciou sa stal Mestský hokejový klub LM a.s.. Táto zmena nemala vplyv
na konsolidovaný celok.
V mesiaci august bolo predaných 294 ks kmeňových akcií LiptovNet a.s., čím mesto stratilo
v účtovnej jednotke podstatný vplyv a z tohto dôvodu už nie je spoločnosť LiptovNet a.s.
súčasťou konsolidovaného celku. Mesto realizovalo pri predaji kladný výsledok hospodárenia
vo výške 34.910,88eur.
Prehľad o účtovných jednotkách konsolidovaného celku je uvedený, v tabuľkovej časti Údaje
o konsolidovanom celku.
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta k 31. decembru 2014 je
zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do
31. decembra 2014.
Obec je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o zamestnancoch konsolidovaného celku
Primátor mesta:
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Zástupca primátora mesta: Ing. Rudolf Urbanovič
Prednosta mesta:
Ing. Martina Kapitáňová
Hlavný kontrolór mesta:
JUDr. Bibiana Kuchárová
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku Mesta bol 927, z toho 78 vedúci
zamestnanci (v roku 2013 bol priemerný počet zamestnancov 930, z toho 80 vedúci
zamestnanci).
Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
Konsolidovaná účtovná závierka Mesta bola zostavená za predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti jednotlivých účtovných jednotiek tvoriacich konsolidovaný celok, a to
v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
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Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli v konsolidovanom celku konzistentne
aplikované.
Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek
Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou
obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a nehmotného majetku nie sú resp. sú úroky
z úverov do doby zaradenia majetku. O zľave z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa
následne zníži obstarávacia cena predmetného majetku.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné
náklady sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky
nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť. Majetok vytvorený vlastnou
činnosťou by sa ocenil reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak by vlastné náklady boli
vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku.
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. Dlhodobý nehmotný
a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok,
delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou
cenou. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď
sa o ňom účtuje.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba uplatňovaná pri
účtovných odpisoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5Budovy a inžinierske stavby bez
Verejného osvetlenia
6
7Verejné osvetlenie

predpokladaná
doba používania
4
6
20
20
40

metóda
odpisovania
rovnomerné
rovnomerné
rovnomerné
rovnomerné
rovnomerné

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

40
15

rovnomerné
rovnomerné

2,50
6,66

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri ich nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane
nákladov súvisiacich s obstaraním.
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Úbytok
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zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom
z obstarávacích cien (alebo vlastných nákladov alebo metódou FIFO - prvá cena na ocenenie
prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob). Vážený aritmetický
priemer sa počíta najmenej raz za mesiac.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú
priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych
nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).
Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto
zásob.
Zásoby nadobudnuté bezodplatne (darovaním a delimitáciou), prebytky zásob, odpad
a zvyškové produkty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by
sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Novozistené zásoby pri inventarizácii sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom
nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Toto ocenenie sa znižuje o pochybné, nedobytným pohľadávky a o pohľadávky, pri ktorých
existuje riziko nevymožiteľnosti.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa
v očakávanej výške záväzku.
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou.
Účty časového rozlíšenia aktív a pasív sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE
Konsolidovaná účtovná závierka mesta Liptovský Mikuláš bola zostavená v súlade so
zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade
s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č.
MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch
konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek
konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.
V rámci konsolidácie konsolidovaného celku Mesta boli eliminované vzájomné pohľadávky,
záväzky, náklady a výnosy, bola vykonaná konsolidácia kapitálu.

Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
Názov resp. obchodné meno
Metóda
Metóda
Metóda
konsolidovanej účtovnej jednotky
úplnej
podielovej
vlastného
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konsolidácie
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

konsolidácie

imania

Áno

Pri dcérskych účtovných jednotkách bola použitá metóda úplnej konsolidácie.
Pri pridruženej účtovnej jednotke bola použitá metóda vlastného imania.
Predmetom konsolidačných úprav boli vzájomné vylučovanie transakcií, ktoré vykazovali ÚJ
v skupine vo svojich účtovných výkazoch k 31.12.2014. Okrem rozpočtových
a príspevkových organizácií boli metódou úplnej konsolidácie konsolidované aj 3 obchodné
spoločnosti. Metódou vlastného imania bola zapracovaná jedna pridružená účtovná jednotka.
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. uzatvára výsledky hospodárenia na
základe hospodárskeho roka od 1.6.-31.5. V konsolidácii za rok 2014 pre organizáciu
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. bola zohľadnená riadna účtovná závierka
k 31.5.2014 a bežné účtovné operácie zaúčtované od 1.6.2014 do 31.12.2014 bez
uzávierkových operácií.
Takýmto spôsobom sa bude postupovať pri konsolidácii v ďalších obdobiach.

Konsolidačné úpravy znázorňuje priložená tabuľka
Konsolidácia kapitálu
-Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
-Realizovateľné cenné papiere a podiely

Účet MD
063

Účet D
061

Suma MD
70 300,00

Suma D
446 432,00
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-Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
-Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-zákonný rezervný fond
-Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku
-Ostatné fondy
-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Spolu
-Konsolidácia pohľadávok a záväzkov
-Dodávatelia
-Odberatelia
- Materiál
- Pohľadávky
-Iné záväzky
- Ostatné zúčtovanie z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
- Bankové účty
Spolu
Upravený HV konsolidačnými operáciami
Kontrolný súčet
Konsolidácia nákladov a výnosov
-Spotreba materiálu
-Opravy a udržiavanie
-Náklady na reprezentáciu
-Ostatné služby
-Ostatné dane a poplatky
-Tržby z predaja materiálu
-Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
- Odpis pohľadávky
-Tvorba statných opravných položiek z finančnej činnosti
- Predané cenné papiere a podiely
-Ostatné finančné náklady
-Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho úz.celku
-Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho úz.celku
subjektom mimo verejnej správy
-Náklady z odvodu príjmov
- Tržby z predaja služieb
-Tržby za tovar
-Výnosy z poplatkov
-Tržby z predaja materiálu
-Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
-Zúčtovanie opravných položiek z fin.činností
-Tržby z predaja cenných a papierov a podielov
-Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.úz.celku
-Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.úz.celku
-Výnosy samosprávy z odvodu
Celkom konsolidačné úpravy
Upravený HV konsolidačnými operáciami
Kontrolný súčet

6
062

76 504,20
24 512,58

415
421
096
427
428

2 500,00
283 665,09
97 360,06
453825,15

321

9 886,88
557 335,66

18 341,88
311

112

18 329,32
37,24

318
379
357
221

1 107,56
1 095,00
-5 000,00
5 000,00
473 299,27
103 473,27
576 772,54

501
511
513
518
538
542
545
546
559
561
568
584
586

576 772,54
1 238,35
16 748,33
26,67
85 728,49
19 647,03
471,12
37,20
50 000,00
57 437,00
97 590,12
34,17
8 023 176,03
150 000,00

588
602
604
633
642
648
659
661
691
692
699

576 772,54

829 560,29
87 802,88
1 471,68
19 939,80
434,60
214 245,88
126 035,91
132 501,00
6 784 061,76
1 239 114,27
829 560,29
9 435 168,,07
9 435 168,07

9 331 694,80
103 473,27
9 435 168,07

Konsolidácia medzivýsledku
-vyrovnanie pravých rozdielov
-vyrovnanie pravých rozdielov
-vyrovnanie pravých rozdielov
-vyrovnanie pravých rozdielov
Spolu
Upravený HV konsolidačnými operáciami
Kontrolný súčet

096
112
661
659

559
542
428
096

57 437,00
36,52
34 910,88
126 035,91
160 946,79
160 946,79

57 473,52
103 473,27
160 946,79

096/559 – 2 313€ odúčt. opravnej položky vytvorenej mestom v r.2014 Televízie Liptov a s.
096/559 – 30 100€ odúčt. opravnej položky vytvorenej mestom v r.2014 MHK32LM a.s.
096/559 – 25 024€ odúčt. opravnej položky vytvorenej mestom v r.2014 k ZI BPa.s., ktoré
prešlo v rámci zlúčenia Bytový podnik a.s. a MHK32LM a.s.
661/428 – 34 910,88€ mesto predaj podielové cenné papiere a podiely
v spoločnosti
s podstatným vplyvom na 40% LiptovNet a.s.
112/542 – 36,52€ predaj kníh medzi mestom a Informačné centrum, rozdiel medzi
obstarávacou a predajnou cenou, v meste zaúčtovaný na účet 112
659/096 – 126 035,91€ rozpustene opravnej položky k finančnému majetku Liptovská
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vodárenská spol. a.s.

trieda 5 náklady

559
542
661
659

trieda 6 výnosy

57 437,00
36,52
34 910,88
126 035,91

160 946,79
HV 2014
160 946,79

57 473,52
103 473,27
160 946,79

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014
do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľkovej časti Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
Mesto tvorí opravnú položku k účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
k projektovej dokumentácii staršej ako 2 roky, vo výške 100% obstarávacej ceny.
K 31.12.2014 výška tejto opravnej položky je 1 139 847,03€.
Dlhodobý finančný majetok
Prehľad dlhodobého finančného majetku účtovnej jednotky od 1. januára 2014 do
31. decembra 2014 je uvedený je uvedený v tabuľkovej časti Prehľad o pohybe dlhodobého
majetku.
Účet 061 – podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke bol zvýšený
o vklad mesta vo výške 20 000€ do základného imania Televízie Liptov a s. na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 42/2014 zo dňa 15.mája 2014. Mestské
zastupiteľstvo uznesením číslo 69/2014 zo dňa 24.júla 2014 rozhodlo o zvýšení základného
imania Mestského hokejového klubu 32LM a.s. nepeňažným vkladom vo výške 30 100€. Ku
dňu31.8.2014 došlo k zrušeniu obchodnej spoločnosti Bytový podnik L. Mikuláš a.s. a to
zlúčením s obchodnou spoločnosťou MHK32 Liptovský Mikuláš a.s. na základe uznesenia
MsZ číslo 69/2014 zo dňa 24 júla 2014, kedy základné imanie vo výške 1.526.924€ prešlo do
obchodného majetku MHK32LM a.s.
Účet 062 – podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom vykázal
k 31.12.2014 úbytok vo výške 97 587,42€ z dôvodu predaja 294ks kmeňových akcií, predaj
ktorých schválilo MsZ uznesením číslo 68/2014 zo dňa 24.júla 2014. Vzhľadom k tomu, že
mesto Liptovský Mikuláš nevlastní 21% v spoločnosti LMT a.s., nie je v rámci
konsolidačného celku považovaný za pridruženú účtovnú jednotku a v rámci konsolidačných
operácií bol preúčtovaný z účtu 062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti
s podstatným vplyvom na účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely.
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Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely vykázal prírastok vo výške 177 747€ nákup kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s.
Pohľadávky
Vývoj opravných položiek k pohľadávkam ako aj rozdelenie pohľadávok podľa splatnosti sú
uvedené v tabuľkovej časti.
Opravné položky boli vytvorené k daňovým a nedaňovým pohľadávkam, kde existuje riziko,
že nebudú zaplatené alebo vymožené v plnej výške.
Finančný majetok
Ako finančný majetok sú vykázané peňažné prostriedky v pokladnici a účty v bankách.
Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať.
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
Vlastné imanie
Prehľad vlastného imania konsolidovaného celku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je
uvedený v tabuľkovej časti.
V roku 2014 boli realizované významné pohyby na účtoch vlastného imania týkajúce sa
rezerv. V roku 2014 bola použitá celá rezerva na dovolenku vrátane soc. poistenia vytvorená
v roku 2013 v Meste a všetkých rozpočtových a príspevkových 2014 ktorých je
zriaďovateľom Mesto. Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií SR Sekcia
štátneho výkazníctva, Odbor legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu k uzatvoreniu
účtovníctva za účtovné obdobie roku 2014 pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy, Mesto a jej RO a PO nevytvorilo
rezervu na dovolenky vrátane soc. poistenia. V prípade tvorby by bola rezerva Mesta
vytvorená vo výške 101 788,11€. Ministerstvo financií využilo možnosť hlavného
konsolidátora a metodickým usmernením usmernilo organizácie zaradené do konsolidačného
celku v rámci štátu, ktoré nemajú zdaňovanú činnosť, aby nevytvárali túto rezervu už pre rok
2014.
Rezervy
Výšku rezerv významne ovplyvnilo vytvorenie rezervy na tri súdne spory vo výške
395 575,69€.
Záväzky
Prehľad záväzkov podľa splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti.
Významnou položkou dlhodobých záväzkov sú prijaté úvery zo Štátneho fondu rozvoja
bývania.
Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Prehľad o bankových úveroch Mesta k 31.12.2014 s uvedením podrobných informácií je
uvedený v tabuľkovej časti.
V roku 2014 bol splatený prekleňovací úver na 1 rok načerpaný v roku 2013 vo výške
99 180€ na prefinancovanie projektov EÚ “Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov
v okrese Liptovský Mikuláš“. V roku 2014 mesto Liptovský Mikuláš začalo načerpávať úver
schválený vo VÚB a.s. číslo 215/2014 vo výške 1 300 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu
miestnych komunikácií s dobou splatnosti 10 rokov. Na základe predložených faktúr mesto
načerpalo úver v roku 2014 vo výške 673 672,90 € a splatilo z tohto úveru čiastku 21 667 €.
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V roku 2014 bol mestu Liptovský Mikuláš schválený prekleňovací úver 779/2014 vo VÚB
a.s. na prefinancovanie realizácie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“
vo výške 608 000€. Z uvedeného úveru sme vyčerpali sumu 561 722,35€ , ktorý je
jednorázovo splatný 25.8.2015.
INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH
Prehľad o daňových výnosov samosprávy:
v eur
Poukázaný podiel na dani z príjmov zo štátneho rozpočtu
Dane za špecifické služby - za psa
Dane za špecifické služby - za predajné automaty
Dane za špecifické služby - za ubytovanie
Dane za špecifické služby - za užívania verejného priestranstva
Daň z nehnuteľností
Dane za špecifické služby – za nevýherné hracie prístroje
Dane za špecifické služby – dobývací priestor
Daňové výnosy samosprávy spolu

31.12.2014
7 914 757,04
37 271,97
1 815,27
181 653,00
14 339,73
2 922 115,40
1 707,81
1 228,30
11 074 888,52

31.12.2013
7 504 359,85
37 261,99
1 416,49
181 070,00
13 854,39
2 807 250,94
1 413,04
1778,53
10 548 405,23

Ďalšie podrobnejšie informácie k nákladom a výnosom sú uvedené v tabuľkovej časti

INFORMÁCIE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Na podsúvahových účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú
jednotku dôležitý, pretože ovplyvňuje jej majetko – právnu situáciu a podáva obraz o jej
ďalších ekonomických zdrojoch.
Prehľad o iných aktívach a iných pasívach je uvedený v tabuľke číslo 23.
Mesto Liptovský Mikuláš je partnerom projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo
Tatier, ktorý bol zrealizovaný v roku 2014 v rámci Operačného programu cezhraničnej
spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013, Prioritná os 1. Rozvoj
cezhraničnej infraštruktúry, Oblasť podpory 1. Komunikačná a dopravná infraštruktúra.
Projekt bol realizovaný formou refundácie, t.j. oprávnené náklady projektu financuje mesto
z vlastných zdrojov, po zúčtovaní projektu mestu budú finančné prostriedky refundované
z NFP. Na prefinancovanie tejto stavby mestu Liptovský Mikuláš Všeobecná úverová banka
a.s. poskytla prekleňovací úver 779/2014 vo výške 608 000€. Z uvedeného úveru sme
vyčerpali sumu 561 722,35€ , ktorý je splatný 25.8.2015 Splatenie úveru bude zrealizované
z prostriedkov uvedeného projektu.
Prehľad o kultúrnych pamiatkach konsolidovaného celku je uvedený v tabuľkovej časti, kde
sú evidované pomníky ako nehnuteľné kultúrne pamiatky.
SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
KONSOLIDOVANA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014.

