MESTO TURANY
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

Poznámky k 31.12.2017
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
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Mesto Turany
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
00316 962
1.1.1991
zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

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 (názov, sídlo - počet)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo - počet)

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta
50,25
52

3
1 –Základná škola Turany, Komenského
1 – Prevádzkáreň mesta Turany, Robotnícka

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
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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
rezervy
n) časové rozlíšenie na strane pasív

o) deriváty pri nadobudnutí
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

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.
reálnou hodnotou
reálnou hodnotou

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 prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
8
12
20
40

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4
1/6
1/8
1/12
1/20
1/40
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Drobný nehmotný majetok od 35,00 Eur do 450,00 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej
jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 35,00 Eur do 300,00 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu 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:
360 dní
720 dní
1 080 dní

najviac do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 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 transferu
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.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 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.
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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)
Textová časť k tabuľke č.1
- navýšenie ostatného dlhodobého nehmotného majetku je spôsobené zaradením investície –
územný plán mesta.
- navýšenie stavieb je spôsobené zaradením investície na rekonštrukciu mestského úradu z dotácie
na zníženie energetickej náročnosti budovy.
- zníženie dopravných prostriedkov bolo na základe predaja traktora ZETOR
- zvýšenie na drobnom dlhodobom hmotnom majetku je spôsobené zaradením kompostérov,
zaobstaraných z dotácie z Envirofondu.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
budovy
dopravné prostriedky

Spôsob poistenia
Poistná zmluva
Poistná zmluva

Výška poistenia
7 378,36 €
2 947,99 €

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Predmet záložného práva
Bytový dom 24 b.j.
Miestne kultúrne stredisko,
štadión

Účel
Úver na výstavbu
Úver na dofinancovanie
výstavby 24 b.j.

Záložné právo v prospech
ŠFRB
PRIMA banka

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Softvér
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Pozemky

Suma
1 893,38
2 000,00
83 068,81
7 139 901,53
120 355,35
379 628,83
83 265,20
379 628,83
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Umelecké diela
Obstaranie DHM
Spolu
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/

5 974,92
699 748,23
8 895 465,08
18 298,10

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke
- počítač - matrika
- povodňová záchranná služba – OHZ
- IVECO CAS – OHZ
SPOLU

Suma

1 258,80 €
14 320,94 €
114 015,60 €
129 595,34 €

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
V roku 2017 nebola vytvorená opravná položka k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému
majetku.
2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
V roku 2017 nebola vytvorená opravná položka k dlhodobému finančnému majetku.
3. 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

Turčianska vodárenská
spoločnosť

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Akcia
33,19
kmeňová

Výnos v %

Dátum
splatnosti

3,872

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2017
792 315,58

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2016
792 315,58

B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2
Mesto Turany v roku 2017 netvorilo opravné položky k zásobám
2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Riadok
súvahy

Hodnota
pohľadávok brutto

Hodnota
pohľadávok netto

Opis

Ostatné pohľadávky

65

26 231,57

26 231,57

Pohľadávky z nedaňových
príjmov
Pohľadávky z daňových
príjmov
Iné pohľadávky

68

33 929,89

28 483,14

69

41 288,25

2 200,73

Refakturácia vývozu odpadu, predaj
dreva
Nájom majetku, vývoz komunálneho
odpadu
Daň z nehnuteľností, daň za psa

81

4 734,50

4 734,50

Refakturácia odobratých energii

Pohľadávky

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
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Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky, ku
ktorým bola tvorená
opravná položka
Pohľadávky z daňových
príjmov
Pohľadávky
z nedaňových príjmov

Zostatok
OP
k 31.12.2016

Zvýšenie
OP

Zníženie
OP

Zrušenie
OP

42 713,86

1 099,41

125,06

4 600,69

0,00

5 717,59

270,84

Zostatok
OP
k 31.12.2017

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP

39 087,52

Nedobytné pohľadávky

5 446,75

Nedobytné pohľadávky

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2016

Krátkodobé pohľadávky z toho:
daň z nehnuteľnosti
daň za psa
poplatok za komunálny odpad
za nájom
ostatné
Spolu

47 136,08
541,21
13 489,10
14 353,20
11 954,81
87 474,40

Zostatok
k 31.12.2017
40 770,75
517,50
15 166,85
11 813,46
33 181,15
101 449,71

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2016
2 636,92
360,10
275 147,84

Zostatok k 31.12.2017
2 279,84
460,80
278 473,76

4. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
poistné
predplatné
licencie
Nájom viacúčelového ihriska
Príjmy budúcich období spolu

Zostatok k 31.12.2016
5 007,06
4 703,97
217,52
85,48
0,09
0,00

Zostatok k 31.12.2017
7 197,26
7 063,04
45,00
89,22
0,00
0,00

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky / Suma
Rezerva na nevyfakturované dodávky v sume 760,-- €
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 1 200,-- €

Predpokladaný rok použitia
2018
2018

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
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Záväzky

Zostatok
k 31.12.2016
596 844,79
4 378,52
571 354,50
21 111,77
124 329,61
49 393,17
31 578,01
19 653,32
3 762,72
11 886,66
8 055,73

Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálne ho fondu
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
- dlhodobé prijaté preddavky
Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- prijaté preddavky
- ostatné záväzky

Zostatok
k 31.12.2017
533 819,84
2 823,52
530 996,32
200 495,69
74 645,65
39 404,49
24 466,56
10 013,28
10 471,81
41 493,90

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Úver zo ŠFRB

Hodnota záväzku
k 31.12.2017
543 451,55

Hodnota záväzku
Opis
k 31.12.2016
571 354,50 Úver bol prijatý na výstavbu 24-bj
v sume 869 680,67 € so splatnosťou
do roku 2035.

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
dlhodobý

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
Hnuteľný majetok 130 % úveru.

c) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci
Poskytovateľ
návratnej výpomoci

Dodávateľ rekonštrukcie budovy

Druh prijatej
návratnej výpomoci
/krátkodobá,
dlhodobá/
krátkodobá

Účel
použitia

Dátum Výška prijatej
splatnosti
návratnej
výpomoci
k 31.12.2017
rekonštrukcia 31.3.2018 189 948,94 €
budovy MÚ

Výška prijatej
návratnej
výpomoci
k 31.12.2016

4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:
Výnosy budúcich období spolu z toho:
Zostatková hodnota DHM nadobudnutého z transferov a darov
Obnova zelene – diaľnica
Hrobové miesta

Zostatok k 31.12.2016
0,00
1 150 846,06
845 794,02
305 052,04

Zostatok k 31.12.2017
0,00
1 172 671,85
866 314,72
304 071,76
2 285,37

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
601 – tržby za vlastné výrobky - drevo
602 - Tržby z predaja služieb

Suma k 31.12.2016
193 354,43
84 955,67
108 398,76

Suma k 31.12.2017
230 306,34
119 309,73
110 996,61
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-

školné
strava
kopírovacie služby
vyhlasovanie rozhlasom
prenájom
poplatok za internet a knižnicu

9 109,00
32 946,33
21,00
972,00
65 183,33
167,10

11 336,45
30 317,96
3,92
870,00
68 325,68
142,60

1 405 597,30
1 301 754,90
1 163 984,89
126 656,91
2 832,50
4 683,60
3 565,00
32,00

1 483 500,79
1 388 407,67
1 253 940,93
126 841,71
2 857,83
1 708,20
3 027,00
32,00

633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO
- Poplatky za dom smútku
- Cintorínske poplatky
- Rybársky poplatok
- Poplatok za výherné hracie prístroje
- Poplatok za znečistenie ovzdušia

103 842,40
9 737,00
81 800,90
856,30
699,20
825,00
9 600,00
324,00

95 093,12
10 964,00
81 041,99
1 283,70
253,93
706,50
100,00
743,00

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 vo výške nákladov
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
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
641 – Tržby z predaja DHM a DNM
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
f) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

268,61
268,61
151 152,22

154,73
154,73
112 950,01

41 790,40

36 348,22

23 979,39

24 307,11

16 378,20

17 272,36

15 867,27

5 000,00

19 156,98

5 812,30

33 978,98

24 210,02

46 900,03
3 062,40
20 080,84
23 756,79
1 235,00
1 038,65
196,35

58 201,47
4 100,00
192,00
53 909,47
1 297,90
902,00
395,90

b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň z ubytovania
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za nevýherné hracie prístroje

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

Suma k 31.12.2016
219 696,58
130 758,46
88 938,12
39 325,89
2 860,84
46 751,39

Suma k 31.12.2017
242 220,05
144 075,18
98 144,87
41 119,88
3 053,62
53 971,37
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b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam
f) finančné náklady
562 - Úroky
568 - 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
- bežný transfer ZŠ
- kapitálový transfer ZŠ
- bežný transfer Prevádzkárni mesta
- kapitálový transfer Prevádzkárni mesta
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy
- bežný transfer
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
- bežný transfer
587 - Náklady na ostatné transfery
- bežný transfer
h) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
i) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

255 700,78
35 517,81
2 919,43
1 483,98
215 779,56
693 911,21
500 125,68
172 500,43
21 285,10
5 411,95
5 411,95
258 994,08
255 490,18
205 701,53
49 788,65
902,00
2 601,90
1 718,85
883,05
17 908,71
7 262,24
10 646,47
219 170,14
196 951,87

277 500,69
36 996,58
4 044,15
2 330,27
234 129,69
741 025,53
533 697,34
184 555,07
22 773,12
5 392,64
5 392,64
260 872,60
256 696,29
209 304,52
47 391,77
1 960,00
2 216,31
1 099,41
1 116,90
17 374,97
6 685,72
10 689,25
213 911,01
187 354,11

121 744,94
1 630,00
68 954,35
4 622,58
618,78

107 815,47
3 233,00
74 015,15
2 290,49
1 338,67

618,78
13 599,49

1 338,67
17 218,23

13 599,49
8 000,00
8 000,00
50 216,57
5 091,65
4,99
30 484,42
14 635,51
3 718,57

17 218,23
8 000,00
8 000,00
23 561,22
5 183,59
4,99
0,00
18 372,64
8 269,12

3. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií
Číslo
účtu
a
601
602
604
504
501
502
503
511
512
513

Tržby a výrobné náklady
príspevkových organizácií
b
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Predaný tovar
Tržby celkom /01+02+03-04/
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
Oprava a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu

Číslo
riadku
c
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Suma k 31.12.2016

Suma k 31.12.2017

1

2
0,00
49 215,46

0,00
49 253,14

49 215,46
51 906,45
714,04
0,00
1 656,35
0,00
4,89

49 253,14
44 647,66
1 230,36
0,00
1 531,33
0,00
0,00
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518
521
524
525
527
528
531
532
538
551

Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostané sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

41 540,95
84 039,6
29 654,80
0,00
5 768,53
0,00
0,00
0,00
85,68
8 138,28

15 067,49
91 591,67
31 489,53
0,00
7 081,47
0,00
0,00
0,00
622,82
5 806,20

22

223 509,61

199 068,53

Textová časť :
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
Významné položky
Prenajatý majetok
Majetok v nájme
Odpísané pohľadávky

Hodnota
18 298,10
129 595,34
73 395,13

Účet
76001
75002
771

Čl. VII
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet mesta Turany bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 60/2016.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 8.2.2017 uznesením č. 7/2017
- druhá zmena schválená dňa 20.9.2017 uznesením č. 36/2017
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 48/2017.
V priebehu roku 2017 boli v rozpočte vykonávané zmeny na základe rozpočtových opatrení primátora
mesta.
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.
Čl. VIII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2017.
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