Poznámky k 31.12.2016
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikácia účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia

MESTO Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
00315524
24.11.1990
Zákon 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Samosprávna účtovná jednotka samostatne
hospodáriaca so svojim majetkom. Základnou úlohou
mesta Liptovský Mikuláš pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o
potreby jej obyvateľov.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
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 (počet)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (počet)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (počet)

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta
230
231

22
20
2
0
2
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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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
obstarávacou cenou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
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.
Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 7. odpisovej
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skupiny, individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok
používania.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom nasledovne:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5 bez majetku Verejného
osvetlenia
6
7 verejné osvetlenie

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
20
20
40

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

40
15

2,50
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.
Drobný hmotný majetok od 170,- € do 1700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
Nad 6mes.-1rok
30 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
Nad 12 mesiacov
60 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
Nad 24 mesiacov
100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
Konkurzné
100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
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
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transfer
Kapitálový transfer
- prijatý 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).
- prijatý 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).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
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-

poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
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 2016 mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“) obstaralo CMS eportál, t. j. časť z projektu „Dodanie riešenia na poskytovanie služieb občanom mesta v zmysle zákona o
elektronickom výkone verejnej moci“ vo výške 21 600,- €. Celkový prírastok na účte 013 – software bol
vo výške 96 264,40 €. Na účte 031 – pozemky boli zaznamenané prírastky zaradením pozemkov
vysporiadaním, kúpou, zámenami pozemkov na základe zámenných zmlúv, bezplatným obstaraním –
spracovaním Registra obnovy evidencie pozemkov v zmysle zákona č.180/1995 Z. z., úbytky boli
zaznamenané predajom pozemkov, alebo odovzdaním do správy. Najvýznamnejší prírastok bol
zaznamenaný dňa 13.01.2016, kedy mesto získalo na základe kúpnej zmluvy pozemok v katastrálnom
území Liptovský Mikuláš v celkovej hodnote 106 220,54 €. Prírastky na účte 021 – stavby boli
ovplyvnené dobudovaním ulice Majerskej v celkovej výške 717 945,74 € a prekládkovej stanice
komunálneho odpadu vo výške 271 092,09 €. Úbytok na účte 021 – stavby nastal z dôvodu odovzdania
majetku do správy VPS, odovzdaním do správy dokončených stavebných úprav rozpočtovým
organizáciám, predajom nepotrebného majetku na základe uznesení mestského zastupiteľstva, z ktorých
najvyššími boli už spomínané investície a dokončenie ulice Majerskej a prekládkovej stane komunálneho
dopadu. Účet 022 – samostatné hnuteľné veci bol ovplyvnený najmä vybudovaním „Koordinácie cestnej
svetelnej signalizácie“ vo výške 17 520,- € a obstaraním Diskového poľa, t. j. časť z projektu „Dodanie
riešenia na poskytovanie služieb občanom mesta v zmysle zákona o elektronickom výkone verejnej moci“
vo výške 17 583,80 - €. Z dôvodu morálneho opotrebenia bolo vyradené zariadenie pre komunikačnú sieť
InfoNET LM vo výške 73 431,92 € a zariadenie na konsolidáciu serverov, sieťovej infraštruktúry
a informačných systémov mesta LM vo výške 48 499,21 €. Počas roka 2016 bol zakúpený automobil
značky Volkswagen Transporter vo výške 2 500,- € a Škoda Fabia SEDAN 6Y v sume 1 000,- €, čo sa
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zobrazilo v prírastkoch na účte 023 – dopravné prostriedky. Účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného
majetku ovplyvnili faktúry za všetky dokončené aj nedokončené investičné akcie.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia

Budovy, haly, stavby vrátane obstarania
Budovy, haly, stavby - súbor
Výber hnut. prev. majetku
Súbor DHIM,HIM, operatívna evidencia
Umelecké diela a zbierky
Obstaranie hmotných investícií
Súbor cudzieho DHM(ver .osvetl.)
Súbor zásob
Vypratávacie a 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
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
Demolačné, demontážne práce
SPOLU
Súbor pevne vsadeného skla
SPOLU
Všeobecná prevádzková zodpovednosť
Zodpovednosť za veci vnesené
Regresné náhrady zdrav. a soc. poisťovne
Spolu za mesto
Všeobecná prevádzková zodpovednosť
Zodpovednosť za veci vnesené
Regresné náhrady zdrav. a soc. poist.
Spolu za organizácie
PZP motorové vozidlá

Výška poistenia v €

70 180 853,06
3 858 754,98
217 410,26
1 160 179,53
322 320,00
1 587058,27
2 166 320,60
58 423,00
670 000,00
80 221 319,70
50 000,00
72 720,00
35 000,00
35 000,00
10 000,00
10 000,00
50 000,00
10 000,00
50 000,00
150 000,00
472 720,00
72 720,00
35 000,00
10 000,00
117 720,00
40 000,00
3 000,00
43 000,00
3 000,00
3 000,00
1 000 000,1 000 000,00
700 000,700 000,00
182 589,02
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c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
P.č.

Druh majetku

Číslo
záložnej
zmluvy

KATASTER PALÚDZKA
1.
Bytový
dom 750-520-2002/Z
č.s.762,
20
b.j./blok F/ +
parcela č.2099/43
505/2766/2002

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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
Bytový dom č.s.
795
32
b.j.
Palúdzka
parc.č.2099/66,67
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

Založené v prospech

Druh
pohľadávky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska
8, Bratislava

dotácia
V 1208/2005

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava

úver
V 3550/2009
úver
V 3212/2010

0129-PRB-2010

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, Mierová 19,
Bratislava

505/155/2010

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava

0212-PRB2010/Z

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, Námestie
slobody 6, Bratislava

505/229/2010

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava

505/722/2011

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava

312/2013/Práv.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

V 3591/13

0373-520-2004/Z

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska
8, Bratislava

úver
V 3696/2005

505/405/2004

Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava

312/2008/Práv.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska
8, Bratislava

úver
V 1810/2006
dotácia
V 4240/2008

505/1687/2007

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava

0040-PRB2009/Z

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska
8, Bratislava

505/1758/2008

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava

úver
V 4746/2008

122/520-2002/Z

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska
8, Bratislava

úver
V 748/2004

505/3348/01

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava

505/1329/2006

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava

úver
V 712/2004
úver
V 3551/2009

úver
V 1360/2010
úver
V 3064/2011
úver
V 664/2011
úver
V 2455/2011

úver
V 4655/2007
úver
V 3601/2009

KATASTER LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

8.

9.

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

Bytový dom č.s.
1913
50
b.j.1.mája
parc.č.5498/8
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

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

Bytový
dom
nižšieho štand.
2x6
b.j.
S.č.4323,4322
Bytový
dom
nižšieho stand.
3x6
b.j.
s.č.
4324,4321,4320
Náj.byty Hlboké
č.s.3569,
3570,3571,
parc.č.3334/29,33
34/ 30,3334/31

0148-PRB2005/Z

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska
8, Bratislava

úver
V 663/2010

505/946/2005

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava

01/520-2001

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska
8, Bratislava

úver
V 4189/2010
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, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Nám. slobody 6, Bratislava
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska
8, Bratislava

dotácia
V 749/12
úver
V 1675/2006

0353-520-2004/Z

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska
8, Bratislava

úver
V 1676/2006

180/520-2000/Z

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska
8, Bratislava

príspevok
V 1290/02

Slovenská agentúra pre CR Banská Bystrica

nenávr.fin.pr
V 1854/2006

0084/2007/Výst.

Slovenská agentúra pre CR Banská Bystrica

nenávr.fin.pr
V 3571/2007

0151-PRB-2005

KATASTER ONDRAŠOVÁ

16.

17.

18.

19.

Nehnut. vedené
na KN1061/180
SACR
Nehnut. vedené
na KN 1061/405,
1061/406
Nehnut. KN s.č.
1053
p.č.
1061/775,
1061/475 multif.
športová hala

zál. zmluva
14.6.2006

zálož. zmluva z
9.9.2009

Slovenská agentúra pre CR Banská Bystrica

nenávr.fin.pr
V 2715/2009

Nájomný bytový
dom - 12 b.j. L.
Mikuláš
rozostavaná
budova na poz.
KN-C3334/86
poz.3334/86,87
Nájomný bytový
dom - 47 b.j.
dominanta
L.
Mikuláš -47 b.j.
na poz. KNC1715/2 LV 7874
a poz. 1715/7 v
podieli
194911/394447
LV 7895

záložná zmluva
č.505/496/2013
zo 30.6.2014

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava

úver
2379/13

záložná zmluva
č.500/713/2014
19.8.2014

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava

záložné právo
v
prospech
SZRB pod
V 2927/2013
zo
dňa
19.9.2013

z

V
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d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Umelecké diela a zbierky
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/

Suma v €
22 886 301,72
30 875 279,41
936 253,10
181 778,02
507 267,41
49 138 977,66

Mesto Liptovský Mikuláš zverilo rozpočtovým a príspevkovým organizáciám do správy majetok, na
základe protokolu o zverení do správy. Na protokole je uvedená obstarávacia cena majetku, hodnota
odpisov a zostatková cena majetku. Mesto vyradí majetok pri zverení do správy, vyradí oprávky
k majetku a zostatkovú cenu zaúčtuje na účet 355 - Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce v analytickom
členení podľa jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií. Rozpočtové a príspevkové
organizácie si zaradia majetok v obstarávacích cenách, zaúčtujú si počiatočný stav oprávok a zostatkovú
cenu zaúčtujú na účet 355. Odpisy z majetku zvereného do správy neovplyvňujú hospodársky výsledok
týchto organizácií. Mesačne nahlasujú mestu výšku odpisov a v účtovníctve mesta sú odúčtované 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. Mesto vedie obstarávacie ceny majetku zvereného do správy
rozpočtových a príspevkových organizácií na podsúvahovom účte 786.
e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Druh DM
092 – opravná položka k DHM - stavby
094 – opravná položka
k nedokončenému dlh. hmotnému
majetku
096 – opravná položka k dlh. finančnému
majetku

Suma OP v €
51 017,90
1 022 487,98

229 852,42

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Rozpustenie vo výške 21 907,19 a zvýšenie o 3 683,66,
ktoré vyplýva z výsledkov inventarizácie.
Vytvorenie opravnej položky vo výške 130 497,54
a zároveň rozpustenie vo výške 12 996,04
na projektové dokumentácie staršie ako 2 roky.
Zníženie opravnej položky o 399 620,38a zvýšenie
o 7 169,- z dôvodu zníženia vlastného imania Televízie
Liptov, a.s.

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Účet 061 – hodnota podielových cenných papierov a podielov v dcérskych účtovných jednotkách ostala
v porovnaní s rokom 2015 nezmenená a to v sume 144 234,- €.
Účet 062 – zostatok na účte podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom ostal
nezmenený v porovnaní s rokom 2015, t.j. bol vo výške 9 027 892,40 €.
Účet 063 – stav účtu realizovateľné cenné papiere a podiely vzrástol o sumu 211 178,- € z dôvodu nákupu
akcií spoločnosti 1.slovenská úsporová, a.s. Konečný stav na účte 063 bol k 31.12.2016 vo výške
1 254 259,- €.
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Druh DFM
Televízia Liptov a.s.

Mestský Hokejový klub 32 Liptovský
Mikuláš, a.s.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Suma OP v €
23 797,00

96 734,00
109 321,42

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Prírastok o sumu 7 169,- € z dôvodu vykázania záporného
výsledku hospodárenia. Úbytok vo výške 89 624,- bol
zaúčtovaný na základe reálnej výšky základného imania
zapísaného v ORSR.
Úbytok vo výške 252 974,- bol zaúčtovaný na základe
reálnej výšky základného imania zapísaného v ORSR.
Zníženie vo výške 58 022,38 z dôvodu zvýšenia vlastného
imania Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
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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 Právn
a
form
a

Televízia Liptov,
a. s.
Mestský
Hokejový klub
32 Liptovský
Mikuláš, a.s.
Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
LMT, a. s.

*Ku

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

Podiel ÚJ
Podiel
na
ÚJ na
základnom hlasovací
imaní (ZI)
ch
spoločnosti právach
v%
v%

Hodnota vlastného
imania spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2016

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe
ÚJ
k 31.12.
2016

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2015

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2015

a.s.

45 000

100

100

21 203,- *

18 059,-

23 703

30 872

a.s.

96 34

100

100

-88 938,- *

3 248,-

0

0

a.s.

20 239 417,2

44,258

44,941

20 239 417,- 8 848 270,98

8 790 248,60

a.s.

31 250

20

20

19 992 478,14 *

12 616 94 *

748 297,-

70 300

70 300

dňu spracovaniu poznámok účtovná jednotka nedisponuje oficiálnymi výsledkami obchodných spoločností k 31.12.2016. Uvedené

informácie sú k 30.11.2016.

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

FIN.M.O.S., a.s.
Tranoscius a.s.

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

Dátum
splatnosti

-

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12.2016
1 254 259,-

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12.2015
1 042 981,-

Akcie
kmeňové
Akcie na
meno

€

-

€

-

-

100,-

100,-

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2016 obstaralo na účet 063 - realizovateľné cenné papiere a podiely
spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. v nominálnej hodnote 211 178,- €. Zmluva so spoločnosťou 1.slovenská
úsporová, a.s. na nákup kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. v listinnej podobe bola uzatvorená
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 31.12.2016 nezaplatená časť záväzku je vo výške 1 813 053,- €.
Podľa článku 1., bod 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 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
Zásoby na 1.riziko

Spôsob poistenia
Odcudzenie, vandalizmus

Výška poistenia v €
10 000,00
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2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky
ELTOS a.s.
JL aréna, s.r.o.

Riadok súvahy
081
059

Hodnota pohľadávok v €
461 798,86
117 802,09

Opis
Zmluvná pokuta
KZ19/2014/práv .predaj pozemku

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Opravné položky tvoríme k nedaňovým pohľadávkam, daňovým pohľadávkam a k iným pohľadávkam
na základe internej smernice. V roku 2016 bola vytvorená opravná položka k nedaňovým pohľadávkam
vo výške 26 432,35 € a rozpustili sme opravnú položku vo výške 20 447,55 €. K daňovým pohľadávkam
bola vytvorená opravná položka vo výške 30 480,80 € a rozpustená opravná položka vo výške 39 016,99
€. K iným pohľadávkam bola vytvorená opravná položka vo výške 481,29 € a rozpustená opravná
položka vo výške 289,28 €. Opravná položka k daňovým, nedaňovým a iným pohľadávkam k 31.12.2016
je vykázaná v účtovníctve mesta vo výške 1 315 766,72€
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky
Účet 318 nedaňové pohľadávky
Účet 319 daňové pohľadávky
Účet 378 iné pohľadávky

Suma OP
226 266,32
623 366,55
466 133,85

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Opravné položky boli tvorené podľa text.časti v č.II./ods.5
Opravné položky boli tvorené podľa text.časti v č.II./ods.5
Opravné položky boli tvorené podľa text.časti v č.II./ods.5

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 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 boli v celkovej výške 1 870 368,20 € a tvorili ich najmä
pohľadávky za komunálny odpad vo výške 244 031,08 €, pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške
740 690,70 €, pohľadávky za zmluvné pokuty vo výške 462 886,17 €.
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Z pohľadávok so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka sú najvyššími pohľadávkami –
pohľadávky odd. správy majetku – preddavky vo výške 102 657,43 € a pohľadávky - odd. správy majetku
- byty a nebytové priestory – zúčtovateľné náklady vo výške 270 475,73 €. Pohľadávky so zostatkovou
dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov je pohľadávka JL aréna a.s. vo výške 117 151,94 € a pohľadávka
za predaj majetku na základe zmluvy o nájme a zmluvy o kúpe prenajatej veci č.27/2014/Práv.
spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s vo výške 12 867,- €.
3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2016 v €
1 964,34
1 523,40
3 515 784,52

Krátkodobý finančný majetok tvoria peňažné hotovosti na účte 211 pokladnica, na účte 213 ceniny
účtujeme stravné lístky. Najvýznamnejšiu časť krátkodobého finančného majetku tvoria bankové účty.
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2016 neposkytlo návratné finančné výpomoci, rovnako ako v roku 2015.
5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
381 – náklady budúcich období
385 - príjmy budúcich období

Zostatok k 31.12.2016 v €
19 639,21
0,-
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Na účte 381 – náklady budúcich období sú časovo rozlišované najmä: predplatné odborných časopisov,
poistné, telefónne poplatky, nájomné, platby za domény a iné.
Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky

Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného
imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov v €
431-výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia za rok 2016
785 583,72
428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia Výsledok hospodárenia za rok 2015
772 082,39
428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia Pozemky nad 1 000,- €
-158 766,80
415-oceňovacie rozdiely z kapitálových
Nepeňažné vklady, precenenie akcií
-40 480,06
účastín

Vlastné imanie v roku 2016 v celkovej výške 56 885 155,71 € ovplyvnil výsledok hospodárenia za rok
2016, ktorý bol vykázaný ako zisk vo výške 785 583,72 € a nadobudnutie vlastníckych práv pozemkov,
ROEP a iné, ktoré sme účtovali podľa Vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva mesta Liptovský
Mikuláš. V spomínanom vnútornom predpise je stanovená významnosť účtovania oproti účtu 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Vlastné imanie ovplyvňuje aj účet 415 –
oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín, kde bol do roku 2014 účtovaný oceňovací rozdiel medzi
sumou započítanou na vklad a zostatkovou cenou majetku pri peňažnom vklade mesta do základného
imania Mestského hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s. V minulých rokoch bol účtovaný aj
rozdiel pri prechode na euro a cenový rozdiel pri precenení akcií FIN.M.O.S. Podľa zákona č.431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a vyššie
územné celky od 31.12.2014 v ďalších účtovných obdobiach na účte 415 – Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín budú účtovať len účtovné prípady súvisiace so znížením stavu tohto účtu.
B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky
323 – Rezerva krátkodobá
459 – Rezerva dlhodobá

Predpokladaný rok použitia
2017
2018 a nasledujúce

V roku 2016 sme vytvorili krátkodobú rezervu na vyúčtovanie zúčtovateľných nákladov roku 2015 za
neobsadené byty a nebytové priestory vo výške 18 785,- €, na overenie účtovnej závierky vo výške
4 624,80 €, rezervu na jubileá vo výške 11 182,73 € a rezervu na odchodné vo výške 2 254,97 €. Okrem
spomínaných sme vytvorili krátkodobé rezervy na súdne spory v celkovej výške 225 650,31 €.
K súdnemu sporu, kde je navrhovateľkou Viera Oberučová sme vytvorili rezervu vo výške 125 050,31 €
a ďalšiu vo výške 100 600,- € k súdnemu sporu so spoločnosťou AF Development, s.r.o. Krátkodobé
rezervy sme rozpustili vo výške 44 060,98 €. Zostatok krátkodobej rezervy k 31.12.2016 je 599 382,95 €.
Rezerva na dovolenku nebola vytvorená v účtovnom období a nebude tvorená ani v nasledujúcich
obdobiach, vzhľadom k tomu, že mesto nemá podnikateľskú činnosť.
Na základe prepočtov k 31.12.2016 bola vytvorená dlhodobá rezerva na odchodné, vrátane soc. poistenia
vo výške 19 693,59 €. Zostatok dlhodobej rezervy k 31.12.2016 je vo výške 105 373,87 €.
2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Záväzky v lehote splatnosti tvoria z väčšej časti záväzky zo Štátneho fondu rozvoja bývania - účet
479, dodávatelia - účet 321, zamestnanci- účet 331 a prijaté preddavky – účet 324. Záväzky po lehote
splatnosti sú je v sume 1 029,92 €, čo predstavuje záväzok na depozitnom účte mesta z dôvodu
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neprevzatia peňazí predávajúcim za odkúpený pozemok. K predmetnej veci sa vedie súdny spor, kde
navrhovateľom je Viera Oberučová.
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Záväzky do jedného roka vo výške 1 753 461,85 €, tvoria krátkodobé záväzky vyplývajúce
z dodávateľských faktúr, prijaté preddavky, záväzky voči zamestnancom, zúčtovanie s orgánmi
sociálneho a zdravotného poistenia, ostatné priame dane a iné. Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti od jedného do piatich rokov sú vo výške 6 690 775,42 € (ŠFRB, zábezpeky, fond na údržbu
Nórskych ihrísk) a tvoria ich ostatné dlhodobé záväzky na účte 479 vo výške 6 664 682,95 € a záväzky
zo sociálneho fondu vo výške 26 092,47 €.
3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
V roku 2016 mesto Liptovský Mikuláš splatilo úverom od komerčnej banky VÚB, a.s. pod názovom
„Refinancovanie komerčných úverov poskytnutých v Prima banke“ číslo 1466/2015 vo výške 5 852
801,47 € jednou splátkou komerčné úvery v Prima banke Slovensko, a.s. a to nasledovné: rekonštrukcia
komunikácií 32/035/06, pešie zóny Nábrežie, Podbreziny 32/036/06, financovanie investičných zámerov
mesta 32/076/09, výkup pozemkov k projektom PHSR 32/032/08, financovanie investícií mesta a
spolufinancovanie projektov z EÚ zdrojov 32/054/10, 50 b.j. ul. 1. mája 32/041/07, financovanie
projektovej dokumentácie k projektom PHSR 32/031/08, refinančný 32/061/04.
Úvery pod názvom „Financovanie investícií mesta a spolufinancovanie projektov z EÚ zdrojov
32/054/10, 50 b.j. ul. 1. mája 32/041/07, Refinančný 32/061/04 splatilo mesto z vlastných zdrojov v
celkovej výške 9 313,66 €. Zároveň mesto načerpalo nový úver od komerčnej banky VÚB, a.s
(dodatkom č. 2) vo výške 465 000,-€ na rekonštrukciu miestnych komunikácií. V mesiaci november 2016
mesto splatilo prekleňovací úver pod názvom „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom
obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš“ s číslom
331/2015, ktorý bol splatný 1.4.2017. Stav komerčných úverov k 31.12.2016 bol v celkovej výške 7 365
069,44 €.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
461 2 – Bežné bankové úvery
461 1 – Bankové úvery dlhodobé
461 1, 461 2 – Refinancovanie komerčných úverov 1466/2015

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
zmenka
zmenka
bez zabezpečenia

4.Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výnosy budúcich období spolu z toho:
- za hracie prístroje
- kapitálové transfery od ostatných subjektov
- kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu
- kapitálové transfery z EÚ
- kúpne zmluvy neodvkladované k 31.12.2016
- zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zostatok k 31.12.2016
16 652 161,38 €
13 500,00 €
4 012 144,74 €
5 619 235,53 €
6 900 677,32 €
103 103,79 €
3 500,00 €

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
ZŠ s MŠ ul. Demänovská
Budova MsÚ
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
Skateboard bez hraníc
Stavebné a interiérové úpravy DK - Jaslo

Zúčtovanie do výnosov budúcich období
20 750,00€
713 550,62€
28 680,91€
12 547,50€
572 361,61€
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Účet 384 – výnosy budúcich období vykazoval 31.12.2016 zostatok vo výške 16 652 161,38€. Na tomto
účte sa účtuje príjem kapitálových transferov z cudzích zdrojov – od ostatných subjektov mimo verejnej
správy, zo štátneho rozpočtu a európskej únie. Mesačne, na základe odpisov, sú tieto cudzie zdroje
rozpúšťané do výnosov, aby odpisy z majetku obstaraného z cudzích zdrojov neovplyvňovali
hospodársky výsledok. V roku 2016 boli prijaté kapitálové transfery na rekonštrukciu ZŠ s MŠ ul.
Demänovská, Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, Skateboard bez hraníc, Stavebné a
interiérové úpravy DK Jaslo a na rekonštrukciu budovy MsÚ. Na účte 384 sme časovo rozlíšili aj
poplatky za vydanie licencií na hracie prístroje, ktoré sa hradia do konca bežného roka na nasledujúce
obdobie a iné účtovné prípady, kedy je potrebné časové rozlíšenie.
Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 Tržby z predaja služieb
- Stravné deti v IDJ
- Pobyt deti v IDJ
- Reklama
- Nájom pozemkov
- Opatrovateľská služby
- Nájom tepelného hospodárstva
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za ubytovanie
633 Výnosy z poplatkov
- komunálny odpad
- matrika
- stavebný poriadok
c) finančné výnosy
662 Úroky
d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
- zinkasované príjmy RO
e) ostatné výnosy
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 Ostatné výnosy

Suma v €

9 688,90
98 330,00
43 401,00
84 025,27
85 836,34
19 424,31

10 102 663,10
2 956 968,01
36 726,83
208 102,00
862 735,32
46 548,10
57 015,00
1 215,12

462 283,03

548 489,81
24 228,04

41 239,00
118 100,49

271 277,22

957 577,65
2 356,79
22 036,95
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- Nájom byty
- Nájom nebytové priestory
- Výťažky z lotérií
f) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
- Na jubileá
- Na byty a nebytové priestory
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
- K účtu 042
- K daňovým a nedaňovým pohľadávkam

573 002,91
153 317,66
162 002,98

5 056,00
28 530,00
12 996,04
81 661,01

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn
b) služby
511 Opravy a udržiavanie
- oprava budovy a stavby
- dopravné prostriedky
- nebytové priestory
- byty
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
- pohostenie a občerstvenie
- vecné dary
518 - Ostatné služby
- ostatné služby
- poštovné
- kultúrne akcie
- nájomné
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 Ostatné dane a poplatky
- poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 Odpisy DNM a DHM
- odpisy majetku
553 Tvorba ostatných rezerv
- prevádzková činnosť
- súdne spory
558 Tvorba ostatných opravných položiek
- k pohľadávkam
- z prevádzkovej činnosti
- k účtu 042
f) finančné náklady
562 Úroky
568 Ostatné finančné náklady
- 1. slovenská úsporová, a.s. poplatky pri kúpe cenných papierov
- bankové poplatky
- poistné
- ostatné finančné náklady
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených
obcou alebo VÚC

Suma v €
274 204,91
351 980,44
99 221,26
23 665,69

41 633,08
13 983,42
87 855,70
67 846,70
8 260,13
43 574,4
7 155,57
1 665 806,35
29 467,22
32 513,19
66 026,49
2 211 840,93
743 278,12
230 375,06

17 181,83

865 129,86

44 208,09
225 650,31
21 069,17
55 110,27
130 497,54
159 087,07
127 090,00
140 284,91
19 715,45
1 875,13
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- transfery z rozpočtu obce
- odpisy nahlásené RO a PO
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej
správy
- bežný transfer mimo verejnej správy
- SOÚ stavebný a sociálny
- transfery z rozpočtu obce
587 Náklady na ostatné transfery
- prídavok na dieťa
- jednorázová dávka sociálnej pomoci
- príspevok na tvorbu úspor
- transfer jednotlivcom
h) ostatné náklady
541 Zostatková cena predaného DNM a DHM
546 Odpis pohľadávky
- ostatné nedaňové pohľadávky byty a nebytové priestory
- ostatné nedaňové pohľadávky
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

7 686 956,10
941 378,12

936 202,99
126 586,25
563 119,45
18 255,56
56 889,40
5 391,42
3 600,0
364 658,29
6 635,30
11 062,26
29 614,16

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods. 6
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na
náklady za:
a) overenie účtovnej závierky
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby

Suma v €
4 884,00
4 884,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Majetok v správe RO a PO v obstarávacej cene
Tatry mountain resorts, a.s. - zmluva o kúpe a predkupnom práve
BP, a.s. postúpenie pohľadávok v OC
Drobný hmotný majetok

Hodnota v €
49 211 323,81
6 142 817,99
185 072,34
502 538,74

Účet
786
786
785
771

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. Významné položky podsúvahových účtov sú uvedené v tabuľke.

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) 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
Pani Viera Oberučová a spol. o určenie vlastníckeho práva a vydanie nehnuteľnosti – pozemku,
pokračovanie novým dokazovaním. Právoplatným rozsudkom Krajský súd Žilina č. k. 9Co/239/2016-591
zo dňa 22.09.2016 potvrdil rozhodnutie okresného súdu ako vecne správne. Mesto zvažuje možnosť
podať proti právoplatnému rozsudku dovolanie.
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ZIPCITY LM, s.r.o o náhradu škody. Prvostupňový súd návrh zamietol z dôvodu neplatnosti zmluvy
z ktorej navrhovateľ vychádza- ide o absolútne neplatný právny úkon. Uložil mestu zaplatiť úrok zo
zálohy, ktorú prevzalo z neplatnej zmluvy v roku 2009 v sume 3 311,31 €. Teraz sa dokazuje, kto
spôsobil neplatnosť právneho úkonu. Rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš č.k. 9Cb/249/2011513 zo dňa 26.11.2013 v napadnutom výroku, ktorým vo zvyšnej časti súd žalobu zamietol a v závislom
výroku o trovách súdneho konania, podľa ktorého sa žalovanému náhrada trov konania nepriznala,
Krajský súd Žilina zrušil a v tejto časti vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Nakoľko žalobca
predložil na pojednávaní 15.11.2016 nové dôkazy, požiadali sme súd o odročenie pojednávania z dôvodu
oboznámenia sa s týmito dôkazmi a skutkovými tvrdeniami žalobcu a prípravy vlastného vyjadrenia,
prípadne navrhnutia ďalších dôkazov. Na tento účel nám súd určil lehotu do 15.12.2016, kedy bolo aj
doručené súdu. Následne má žalobca lehotu 15.1.2017 na reakciu k nášmu vyjadreniu. Súd odročil
pojednávanie na neurčito.
Navrhovateľ Z.A.K., s.r.o. (pôvodne AKT s.r.o Bratislava) ako postupník získal pohľadávku spoločnosti
ELTOS s.r.o vo veci zmluvy o dielo č.92/2010-1/ŠKOL o vydanie platobného rozkazu o zaplatenie
286 043,84€. Uznesením Krajského súdu v Žiline, č. k. 13Cob/184/2016-226 zo dňa 28.09.2016, krajský
súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Liptovský Mikuláš o povolení vstupu spoločnosti Z.A.K., s .r.
o. ako žalobcu do konania namiesto spoločnosti AKT s.r.o.
I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., žaluje mesto o zaplatenie sumy vo výške
19 616,89 € s príslušenstvom “neuhradenie faktúry“ v zmysle zmluvy o dielo (Stavebné úpravy ZŠ
Demänovská cesta – mesto bol urobený zápočet so zmluvnou pokutou).
Miroslav Repka, Heľpa (zmena žalobcu na spol. EUROSTAVING s.r.o. B. Bystrica) žaluje mesto
(odporca v prvom rade) o zaplatenie sumy vo výške 60 504,95 € s príslušenstvom. Pohľadávka vznikla v
súvislosti s obnovou bytového domu, kde mesto je len jedným zo 102 vlastníkov. Žalobca žalobu proti
odporcom 1-2, 4 až 84 a 86 -102 stiahol. V prípade neúspechu by mesto muselo zaplatiť iba podiel zo
žalovanej sumy pripadajúci na byt v jeho vlastníctve.
Aktívne súdne spory: mesto je žalovanou stranou.
Žiadny súdny spor.
b) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky tabuľka č.11
Mesto eviduje pomníky ako nehnuteľné kultúrne pamiatky v hodnote 322 319,99 €.
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/
druh transakcie

Televízia Liptov, a.s.

dodávateľské faktúry

Hodnotové vyjadrenie
obchodu/transakcie
alebo percentuálne
vyjadrenie
obchodu/transakcie
k celkovému objemu
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ

108 000,- €

Informácia
o neukončených
obchodoch/transakciách
v hodnotovom vyjadrení
obchodu/transakcie alebo
percentuálnom vyjadrení
obchodu/transakcie k
celkovému objemu
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ

Informácia
o cenách/hodnotách
realizovaných
obchodov/transakcií
medzi účtovnou
jednotkou
a spriaznenými
osobami

-

-

Spriaznenými osobami mesta Liptovský Mikuláš sú rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých
zriaďovateľom je mesto, obchodné spoločnosti zriadené mestom L. Mikuláš a tiež spoločnosti v ktorých
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má mesto majetkovú účasť. V rámci obratu mesta Liptovský Mikuláš obchody – fakturácia medzi
spriaznenými osobami tvorila zanedbateľnú časť. Mestskému Hokejovému klubu 32 Liptovský Mikuláš,
a.s. bol poskytnutý transfer z rozpočtu mesta vo výške 240 000,- €. Príspevkovým organizáciám boli
poskytnuté transfery z vlastných finančných prostriedkov vo výške 2 796 480,32 €. Ďalšie druhy
obchodov so spriaznenými osobami sa nevyskytli vo významných hodnotách.
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
V rámci bežného rozpočtu dosiahlo mesto v roku 2016 bežné príjmy vo výške 22 323 394,61 €,
porovnaní s rokom 2015 sa bežné príjmy zvýšili o 1 593 910,02 €. Bežné výdavky boli čerpané vo výške
20 105 017,73 €. V porovnaní s rokom 2015 boli čerpané bežné výdavky viac o 979 893,56 €. Mesto v
roku 2016 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 2 218 376,88 €. V porovnaní s rokom 2015 bol
prebytok bežného rozpočtu v roku 2016 vyšší o 614 016,46 €.
V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 215 434,75 €, oproti kapitálovým príjmom
roku 2015 boli vyššie o 29 061,90 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2 593 222,36 €, v
porovnaní s rokom 2015 sa čerpalo viacej finančných prostriedkov na kapitálové výdavky o 101 905,07 €.
Schodok kapitálového rozpočtu dosiahol v roku 2016 sumu 377 787,61 €.
Výška príjmových finančných operácií dosiahla v roku 2016 výšku 7 563 554,11 €, v porovnaní s rokom
2015 boli príjmové finančné operácie v roku 2016 vyššie o 5 563 173,74 €.
Výdavkové finančné operácie dosiahli v roku 2016 sumu 7 502 387,42 €. Hospodárenie finančných
operácií bol prebytok vo výške 61 166,69 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 v rámci bežného, kapitálového rozpočtu je prebytok
vo výške 1 840 589,27 €. Výsledok hospodárenia finančných operácií je 61 166,69 €. Finančný výsledok
pred vysporiadaním za rok 2016 je 1 901 755,96 €.
Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným/mestským
zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č.140/2015
Zmeny rozpočtu:
- 1. zmena schválená dňa
- 2. zmena schválená dňa
- 3. zmena schválená dňa
- 4. zmena schválená dňa
- 5. zmena schválená dňa
- 6. zmena schválená dňa
- 7. zmena schválená dňa
- 8. zmena schválená dňa
- 9. zmena schválená dňa
- 10.zmena schválená dňa
- 11.zmena schválená dňa
- 12.zmena schválená dňa
- 13.zmena schválená dňa
- 14.zmena schválená dňa
- 15.zmena schválená dňa
- 16.zmena schválená dňa
- 17.zmena schválená dňa
- 18.zmena schválená dňa
- 19.zmena schválená dňa
- 20.zmena schválená dňa
- 21.zmena schválená dňa

2.1.2016
5.1.2016
8.1.2016
11.1.2016
12.1.2016
13.1.2016
14.1.2016
15.1.2016
18.1.2016
19.1.2016
20.1.2016
21.1.2016
22.1.2016
25.1.2016
26.1.2016
27.1.2016
28.1.2016
03.2.2016
04.2.2016
05.2.2016
08.2.2016

uznesením č. P 1/2016
uznesením č. P 2/2016
uznesením č. P 3/2016
uznesením č. P 4/2016
uznesením č. P 5/2016
uznesením č. P 6/2016
uznesením č. P 7/2016
uznesením č. P 8/2016
uznesením č. P 9/2016
uznesením č. P 10/2016
uznesením č. P 11/2016
uznesením č. P 12/2016
uznesením č. P 13/2016
uznesením č. P 14/2016
uznesením č. P 15/2016
uznesením č. P 16/2016
uznesením č. P 17/2016
uznesením č. P 18/2016
uznesením č. MsZ 7/2016
uznesením č. P 19/2016
uznesením č. P 20/2016
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-

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
66.zmena
67.zmena
68.zmena
69.zmena
70.zmena
71.zmena
72.zmena
73.zmena
74.zmena
75.zmena

schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa
schválená dňa

09.2.2016
18.2.2016
19.2.2016
22.2.2016
24.2.2016
26.2.2016
29.2.2016
07.3.2016
09.3.2016
10.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
15.3.2016
17.3.2016
17.3.2016
18.3.2016
21.3 2016
22.3.2016
29.3.2016
05.4.2016
08.4.2016
13.4.2016
14.4.2016
14.4.2016
22.4.2016
25.4.2016
26.4.2016
28.4.2016
29.4.2016
03.5.2016
06.5.2016
10.5.2016
12.5.2016
18.5.2016
20.5.2016
23.5.2016
25.5.2016
27.5.2016
03.6.2016
10.6.2016
13.6.2016
15.6.2016
16.6.2016
17.6.2016
21.6.2016
23.6.2016
23.6.2016
24.6.2016
27.6.2016
30.6.2016
04.7.2016
07.7.2016
12.7.2016
18.7.2016

uznesením č. P 21/2016
uznesením č. P 22/2016
uznesením č. P 23/2016
uznesením č. P 24/2016
uznesením č. P 25/2016
uznesením č. P 26/2016
uznesením č. P 27/2016
uznesením č. P 28/2016
uznesením č. P 29/2016
uznesením č. P 30/2016
uznesením č. P 31/2016
uznesením č. P 32/2016
uznesením č. P 33/2016
uznesením č. MsZ 29/2016
uznesením č. P 34/2016
uznesením č. P 35/2016
uznesením č. P 36/2016
uznesením č. P 37/2016
uznesením č. P 38/2016
uznesením č. P 39/2016
uznesením č. P 40/2016
uznesením č. P 41/2016
uznesením č. P 42/2016
uznesením č. MsZ 45/2016
uznesením č. P 43/2016
uznesením č. P 44/2016
uznesením č. P 45/2016
uznesením č. P 46/2016
uznesením č. P 47/2016
uznesením č. P 48/2016
uznesením č. P 49/2016
uznesením č. P 50/2016
uznesením č. MsZ 60/2016
uznesením č. P 51/2016
uznesením č. P 52/2016
uznesením č. P 53/2016
uznesením č. P 54/2016
uznesením č. P 55/2016
uznesením č. P 56/2016
uznesením č. P 57/2016
uznesením č. P 58/2016
uznesením č. P 59/2016
uznesením č. MsZ 67/2016
uznesením č. P 60/2016
uznesením č. P 61/2016
uznesením č. P 62/2016
uznesením č. MsZ 77/2016
uznesením č. P 63/2016
uznesením č. P 64/2016
uznesením č. P 65/2016
uznesením č. P 66/2016
uznesením č. P 67/2016
uznesením č. P 68/2016
uznesením č. P 69/2016
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76.zmena schválená dňa 19.7.2016 uznesením č. P 70/2016
77.zmena schválená dňa 20.7.2016 uznesením č. P 71/2016
78.zmena schválená dňa 21.7.2016 uznesením č. P 72/2016
79.zmena schválená dňa 25.7.2016 uznesením č. P 73/2016
80.zmena schválená dňa 29.8.2016 uznesením č. P 74/2016
81.zmena schválená dňa 09.8.2016 uznesením č. P 75/2016
82.zmena schválená dňa 16.8.2016 uznesením č. P 76/2016
83.zmena schválená dňa 19.8.2016 uznesením č. P 77/2016
84.zmena schválená dňa 22.8.2016 uznesením č. P 78/2016
85.zmena schválená dňa 23.8.2016 uznesením č. P 79/2016
86.zmena schválená dňa 24.8.2016 uznesením č. P 80/2016
87.zmena schválená dňa 30.8.2016 uznesením č. P 81/2016
88.zmena schválená dňa 05.9.2016 uznesením č. P 82/2016
89.zmena schválená dňa 06.9.2016 uznesením č. P 83/2016
90.zmena schválená dňa 08.9.2016 uznesením č. P 84/2016
91.zmena schválená dňa 12.9.2016 uznesením č. P 85/2016
92.zmena schválená dňa 16.9.2016 uznesením č. P 86/2016
93.zmena schválená dňa 16.9.2016 uznesením č. MsZ 86/2016
94.zmena schválená dňa 19.9.2016 uznesením č. P 87/2016
95.zmena schválená dňa 20.9.2016 uznesením č. P 88/2016
96.zmena schválená dňa 22.9.2016 uznesením č. P 89/2016
97.zmena schválená dňa 23.9.2016 uznesením č. P 90/2016
98.zmena schválená dňa 26.9.2016 uznesením č. P 91/2016
99.zmena schválená dňa 27.9.2016 uznesením č. P 92/2016
100.zmena schválená dňa 28.9.2016 uznesením č. P 93/2016
101.zmena schválená dňa 29.9.2016 uznesením č. P 94/2016
102.zmena schválená dňa 30.9.2016 uznesením č. P 95/2016
103.zmena schválená dňa 30.9.2016 uznesením č. P 96/2016
104.zmena schválená dňa 3.10.2016 uznesením č. P 97/2016
105.zmena schválená dňa 4.10.2016 uznesením č. P 98/2016
106.zmena schválená dňa 6.10.2016 uznesením č. P 99/2016
107.zmena schválená dňa 07.10.2016 uznesením č. P 100/2016
108.zmena schválená dňa 10.10.2016 uznesením č. P 101/2016
109.zmena schválená dňa 11.10.2016 uznesením č. P 102/2016
110.zmena schválená dňa 12.10.2016 uznesením č. P 103/2016
111.zmena schválená dňa 13.10.2016 uznesením č. P 104/2016
112.zmena schválená dňa 14.10.2016 uznesením č. P 105/2016
113.zmena schválená dňa 17.10.2016 uznesením č. P 106/2016
114.zmena schválená dňa 18.10.2016 uznesením č. P 107/2016
115.zmena schválená dňa 19.10.2016 uznesením č. P 108/2016
116.zmena schválená dňa 20.10.2016 uznesením č. P 109/2016
117.zmena schválená dňa 21.10.2016 uznesením č. P 110/2016
118.zmena schválená dňa 20.10.2016 uznesením č. MsZ 105/2016
119.zmena schválená dňa 25.10.2016 uznesením č. P 111/2016
120.zmena schválená dňa 26.10.2016 uznesením č. P 112/2016
121.zmena schválená dňa 27.10.2016 uznesením č. P 113/2016
122.zmena schválená dňa 31.10.2016 uznesením č. P 114/2016
123.zmena schválená dňa 02.11.2016 uznesením č. P 115/2016
124.zmena schválená dňa 03.11.2016 uznesením č. P 116/2016
125.zmena schválená dňa 04.11.2016 uznesením č. P 117/2016
126.zmena schválená dňa 07.11.2016 uznesením č. P 118/2016
127.zmena schválená dňa 07.11.2016 uznesením č. P 119/2016
128.zmena schválená dňa 08.11.2016 uznesením č. P 120/2016
129.zmena schválená dňa 08.11.2016 uznesením č. P 121/2016
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130.zmena schválená dňa 09.11.2016 uznesením č. P 122/2016
131.zmena schválená dňa 09.11.2016 uznesením č. P 123/2016
132.zmena schválená dňa 10.11.2016 uznesením č. P 124/2016
133.zmena schválená dňa 10.11.2016 uznesením č. P 125/2016
134.zmena schválená dňa 11.11.2016 uznesením č. P 126/2016
135.zmena schválená dňa 14.11.2016 uznesením č. P 127/2016
136.zmena schválená dňa 15.11.2016 uznesením č. P 128/2016
137.zmena schválená dňa 16.11.2016 uznesením č. P 129/2016
138.zmena schválená dňa 18.11.2016 uznesením č. MsZ 111/2016
139.zmena schválená dňa 18.11.2016 uznesením č. P 130/2016
140.zmena schválená dňa 21.11.2016 uznesením č. P 131/2016
141.zmena schválená dňa 22.11.2016 uznesením č. P 132/2016
142.zmena schválená dňa 23.11.2016 uznesením č. P 133/2016
143.zmena schválená dňa 24.11.2016 uznesením č. P 134/2016
144.zmena schválená dňa 25.11.2016 uznesením č. P 135/2016
145.zmena schválená dňa 01.12.2016 uznesením č. P 136/2016
146.zmena schválená dňa 02.12.2016 uznesením č. P 137/2016
147.zmena schválená dňa 05.12.2016 uznesením č. P 138/2016
148.zmena schválená dňa 06.12.2016 uznesením č. P 139/2016
149.zmena schválená dňa 07.12.2016 uznesením č. P 140/2016
150.zmena schválená dňa 08.12.2016 uznesením č. P 141/2016
151.zmena schválená dňa 09.12.2016 uznesením č. P 142/2016
152.zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. P 143/2016
153.zmena schválená dňa 13.12.2016 uznesením č. P 144/2016
154.zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. P 145/2016
155.zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. P 146/2016
156.zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. P 147/2016
157.zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. MsZ 124/2016
158.zmena schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. P 148/2016
159.zmena schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. P 149/2016
160.zmena schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. P 150/2016
161.zmena schválená dňa 19.12.2016 uznesením č. P 151/2016
162.zmena schválená dňa 19.12.2016 uznesením č. P 152/2016
163.zmena schválená dňa 19.12.2016 uznesením č. P 153/2016
164.zmena schválená dňa 20.12.2016 uznesením č. P 154/2016
165.zmena schválená dňa 20.12.2016 uznesením č. P 155/2016
166.zmena schválená dňa 21.12.2016 uznesením č. P 156/2016
167.zmena schválená dňa 21.12.2016 uznesením č. P 157/2016
168.zmena schválená dňa 22.12.2016 uznesením č. P 158/2016
169.zmena schválená dňa 22.12.2016 uznesením č. P 159/2016
170.zmena schválená dňa 23.12.2016 uznesením č. P 160/2016
171.zmena schválená dňa 23.12.2016 uznesením č. P 161/2016
172.zmena schválená dňa 27.12.2016 uznesením č. P 162/2016
173.zmena schválená dňa 28.12.2016 uznesením č. P 163/2016
174.zmena schválená dňa 28.12.2016 uznesením č. P 164/2016
175.zmena schválená dňa 29.12.2016 uznesením č. P 165/2016
176.zmena schválená dňa 30.12.2016 uznesením č. P 166/2016

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za bežné účtovné obdobie a
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.
Počiatočný stav všetkých úverov k 1.1.2016 bol 15 011 398,39 €. Konečný stav dlhovej služby
k 31.12.2016 bol 14 189 329,25 € (7 365 069,12 € komerčné úvery a 6 824 260,13 € úvery Štátneho
fondu rozvoja bývania). Celkové skutočné príjmy predchádzajúceho roka 2015 pre výpočet úverovej
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zadlženosti boli vo výške 21 018 920,33 € a celkový dlh mesta k 31.12.2016 (bez úverov ŠFRB
a prekleňovacieho úveru), z ktorého sa vypočítava percento úverovej zadlženosti bol 7 365 069,- €.
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2016 predstavuje 35,04 % bežných príjmov a mimorozpočtových
príjmov roku 2015. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. K 31.12.2016 suma ročných splátok predstavuje
5,38 % príjmov roku 2015 (bežné a mimorozpočtové).
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu
týchto zmien,
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,
f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
g) iné mimoriadne skutočnosti
Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2016.
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