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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta Liptovský Mikuláš
zostavenej k 31. decembru 2018
1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky
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.

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len
„mesto“) k 31. decembru 2018 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 2018 do 31. decembra 2018. Mesto je súčasťou súhrnného celku verejnej správy
Slovenskej republiky.
Mesto Liptovský Mikuláš má v zriaďovateľskej pôsobnosti 20 rozpočtových organizácií a 2
príspevkové organizácie. V konsolidovanom celku mesta sú tri obchodné spoločnosti, ktorých
je zriaďovateľom: Televízia Liptov, a.s., Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. a
Mestské športové zariadenie, s.r.o.. Mesto má v spomínaných spoločnostiach Televízia Liptov,
a.s. a Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 100% podiel a v spoločnosti Mestské
športové zariadenie, s.r.o. 90% podiel. Pridruženou účtovnou jednotkou je Liptovská
vodárenská spoločnosť, a.s. s podielom mesta vo výške 44,2582%.
P.č. Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
1.

Materská škola

2.

Materská škola

3.

Materská škola

4.

Materská škola

5.

Materská škola

6.

Materská škola

7.

Materská škola

8.

Materská škola

9.

Materská škola

10.

Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Agátová 637/11, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810511

DIČ: 2021642623

Nábrežie 4. apríla 1936, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810529

DIČ: 2021639708

Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810537

DIČ: 2021640929

Čsl. brigády 2059/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37972031

DIČ: 2021920395

Vranovská 601, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37972049

DIČ: 2021921330

Ondrašovská 55, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42066271

DIČ: 2022731700

Palúčanská 342/22, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42066280

DIČ: 2022731689

Komenského 1937/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42066298

DIČ: 2022731722

Kláštorná 550, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 42066301

DIČ: 2022731711

Demänovská 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš
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IČO: 42221978

11.

Základná škola Janka Kráľa

12.

Základná škola M. R. Martákovej

13.

Základná škola

14.

Základná škola Miloša Janošku

IČO: 37810421

DIČ: 2021640797

Nábrežie 4.apríla 1936/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810448

DIČ: 2021639642

Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810456

15.

Základná škola s materskou školou, Okoličianska

16.

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu

17.

Centrum voľného času pre deti a mládež

DIČ: 2021639664

Čsl. brigády 1174/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810472

DIČ: 2021642381

Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 42434858

DIČ: nemá

M. M. Hodžu 1114/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810545

DIČ: 2021649806

Nábrežie Dr. A. Stodolu 1932/47, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810561

DIČ: 2021639774

Nám. oslobodieľov 792/31, 031 01 Liptovský Mikuláš

18.

Múzeum Janka Kráľa

19.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
mesta Liptovský Mikuláš

20.

Dom kultúry Liptovský Mikuláš

IČO: 36140473

21.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

22.

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš

23.

Televízia Liptov, a.s.

24.

Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

25.

Mestské športové zariadenia, s.r.o.

DIČ: 2021374344

Palúčanská 219/23C, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37980513

DIČ: 2022189884

Hollého 2030/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246

DIČ: 2021376973

Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636

DIČ: 2020427761

Námestie mieru 1994/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31903339

DIČ: 2020577669

Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44862971

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

DIČ: 2022875690

Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36413941

DIČ: 2021301832

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO:51317290

26.

DIČ: 2023571352

Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš

DIČ 2120692288

Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441

DIČ: 2022236557

V nasledujúcej tabuľke sú 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 v znení neskorších predpisov) spolu s uvedením dôvodu
nezahrnutia do konsolidovanej účtovnej závierky.
Názov účtovnej jednotky

Sídlo

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

Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava

LMT, a.s..

Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš

TRANOSCIUS, a.s.

Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš

Dôvod nezahrnutia do KÚZ
- účet 063 podiel mesta na základnom imaní
spoločnosti 14,49 %
- účet 063 podiel mesta na základnom imaní
spoločnosti 20 %
- účet 063 podiel mesta na základnom imaní
spoločnosti 0,025259 %
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Prehľad o účtovných jednotkách konsolidovaného celku je uvedený, v tabuľkovej časti Údaje
o konsolidovanom celku.
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o zamestnancoch konsolidovaného celku
Primátor mesta:
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Zástupca primátora mesta: Ing. Ján Bonko
Zástupca primátora mesta: Ing. Rudolf Urbanovič
Prednostka mesta:
Ing. Marta Gutraiová
Hlavný kontrolór mesta:
PhDr. Jozef Fiedor
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku bol 955, z toho bolo 67 vedúcich
zamestnancov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017 bol priemerný počet
zamestnancov 919, z toho 78 vedúcich zamestnancov.
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.
Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli v konsolidovanom celku konzistentne
aplikované.
Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek
Položky
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou
činnosťou
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou
činnosťou
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný
majetok získaný bezodplatne
f) dlhodobý finančný majetok
g) zásoby nakupované
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
i) zásoby získané bezodplatne
j) pohľadávky
k) krátkodobý finančný majetok
l) 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
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba uplatňovaná pri účtovných
odpisoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Odpisová skupina
1
2
3
4
5 budovy a inžinierske stavby bez
verejného osvetlenia
6
7 verejné 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
2,5

40
15

rovnomerné
rovnomerné

2,5
6,66

2 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 vykonané nasledovné
konsolidačné operácie: konsolidácia pohľadávok a záväzkov, konsolidácia nákladov
a výnosov, konsolidácia medzivýsledku a konsolidácia kapitálu.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky
MŠ Agátova
MŠ Nábrežie 4.apríla
MŠ Dr. Aurela Stodolu
MŠ Čsl. brigády
MŠ Vranovská
MŠ Ondrašovská
MŠ Palúčanská
MŠ Komenského
MŠ Kláštorná
ZŠ s MŠ Demänovská ulica
ZŠ Janka Kráľa
ZŠ Márie Rázusovej Martákovej
ZŠ Dr. Aurela Stodolu
ZŠ Miloša Janošku
ZŠ s MŠ Okoličianska
Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu
Centrum voľného času pre deti a mládež
Múzeum Janka Kráľa
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Metóda
úplnej
konsolidácie
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Metóda
podielovej
konsolidácie

Metóda
vlastného
imania
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Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš
Televízia Liptov, a.s.
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.
Mestské športové zariadenia, s.r.o.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
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Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.
V konsolidácii s pridruženou účtovnou jednotkou bola použitá metóda vlastného imania.
Predmetom konsolidačných úprav boli vzájomné vylučovanie transakcií, ktoré vykazovali
účtovné jednotky v skupine vo svojich účtovných výkazoch k 31.12.2018. Okrem
rozpočtových a príspevkových organizácií boli metódou úplnej konsolidácie konsolidované aj
tri obchodné spoločnosti. Metódou vlastného imania bola zapracovaná jedna pridružená
účtovná jednotka. Konsolidačné operácie znázorňuje nasledujúca tabuľka.
Konsolidačné operácie
A Konsolidácia kapitálu:
- podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
- podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
- realizovateľné cenné papiere a podiely
- opravná položka k dlhodobému finančnému majetku
- oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
- zákonný rezervný fond
- ostatné fondy
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
SPOLU A
B Konsolidácia pohľadávok a záväzkov:
- dodávatelia
- odberatelia
- materiál na sklade
- ostatné pohľadávky
- pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
- výnosy budúcich období
SPOLU A + B
Konsolidačné operácie ovplyvňujúce konsolidovaný výsledok hospodárenia
Kontrolný súčet
C Konsolidácia nákladov a výnosov:
- spotreba materiálu
- spotreba energie
- predaný tovar
- opravy a udržiavanie
- náklady na reprezentáciu
- ostatné služby
- daň z nehnuteľností
- ostatné dane a poplatky
- predaný materiál
- tvorba ostatných opravných položiek z finančnej činnosti
- náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku
do rozpočtových a príspevkových organizácii zriadených obcou
- náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku
subjektom mimo verejnej správy
- náklady z odvodu príjmov
- tržby z predaja služieb
- tržby za tovar
- daňové výnosy samosprávy
- výnosy z poplatkov
- tržby z predaja materiálu
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
- výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku v rozpočtových a príspevkových organizáciách
- výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku v rozpočtových a príspevkových organizáciách
- výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných
subjektov verejnej správy
- výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
SPOLU A+B+C

Účet
061
062
063
096
415
421
427
428

321
311
112
315
318
384

Suma MD v €

Suma D v €
2 649 891,55
129 213,10

70 300,00
537 462,85
1 640,73
2 500,00
2 607 929,92
16 250,00
3 236 083,50

-189 807,85
1 758 227,40
-1 081 574,36
3 265 949,84

207,76
207,76
229,44
0,00
21 250,00
3 257 770,70
3 257 770,70

3 266 157,60
-8 386,90
3 257 770,70

501
502
504
511
513
518
532
538
542
559

921,25
0,00
9,60
16 216,39
122,50
118 294,90
70,36
15 067,96
501,15
-890,00

584

9 790 488,76

586

319 400,00

588
602
604
632
633
642
648

129 093,33
3 346,41
70,36
15 067,96
498,05
3 124,90

1 058 071,02

691

8 292 316,09

692

1 505 672,67

693

319 400,00

699

1 058 071,02
11 326 660,79

11 318 273,89
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Konsolidačné operácie ovplyvňujúce konsolidovaný výsledok hospodárenia
Kontrolný súčet
Konsolidácia medzivýsledku:
- vyrovnanie pravých rozdielov
- vyrovnanie pravých rozdielov
- vyrovnanie pravých rozdielov
SPOLU
Konsolidačné operácie ovplyvňujúce konsolidovaný výsledok hospodárenia
Kontrolný súčet

6
-8 386,90
11 318 273,89
096/559
112/542
586/381

11 318 273,89
-890,00
3,10

-7 500,00
-7 500,00
6 613,10
-886,90

-886,90
-886,90

Pravé rozdiely, ktoré mali vplyv na výsledok hospodárenia za rok 2018 boli nasledovné:
- účty 096/559 v sume -890,- eur - odúčtovanie opravnej položky k dlhodobému finančnému
majetku podielové cenné papiere Televízie Liptov, a s.,
- účty 586/381 v sume -7 500,- € - ročný odpis rolby v Mestskom hokejovom klube 32
Liptovský Mikuláš, a.s., ktorá bola obstaraná v roku 2015 z rozpočtu mesta,
- účty 112/542 v sume 3,10 € - predaj kníh medzi mestom a Informačným centrum, rozdiel
medzi obstarávacou a predajnou cenou v meste zaúčtovaný na účet 112.
Prepočet výsledku hospodárenia k 31.12.2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Popis
AGREGOVANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
- odúčtovanie opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku – podielové
cenné papiere Televízie Liptov a s.
- predaj kníh medzi mestom a Informačným centrum, rozdiel medzi obstarávacou
a predajnou cenou, v meste zaúčtovaný na účet 112
- ročný odpis v Mestskom hokejovom klube 32 Liptovský Mikuláš, a.s.
kapitálový transfer, kapitálový transfer poskytnutý mestom v roku 2015
KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Suma v €
3 416 817,09
-890,00
3,10
- 7 500,00
3 408 430,19

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 2018
do 31. decembra 2018 je uvedený v tabuľkovej časti, tabuľka č. 2 pod názvom „Prehľad
dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku“. Konsolidovaný celok tvoril
opravné položky k stavbám, k nedokončenému dlhodobému hmotného majetku a dlhodobému
finančnému majetku. Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku k 31.12.2018 bola
vo výške 50 094,74 eur. Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotného majetku
sa vytvára k projektovej dokumentácii staršej ako dva roky, vo výške 100% obstarávacej ceny
a bola v sume 1 412 298,85 eur. Konsolidovaný celok vytvoril aj opravné položky
k dlhodobému finančnému majetku a k 31.12.2018 bol stav v sume 129 213,10 eur.
Dlhodobý finančný majetok
Prehľad dlhodobého finančného majetku účtovnej jednotky od 1. januára 2018 do 31.
decembra 2018 je uvedený v tabuľkovej časti Prehľad o pohybe dlhodobého majetku.
Účet 061 – hodnota podielových cenných papierov a podielov v dcérskych účtovných
jednotkách v porovnaní s rokom 2017 sa zvýšil o 596 591,- eur o vklad Mestský hokejový
klub 32Liptovský Mikuláš, a.s. a o sumu 1 909 066,55 eur vklad Mestské športové zariadenia,
s.r.o. spolu na sumu 2 649 891,55 eur.
Účet 062 – počas roku 2018 nenastal pohyb na účte 062 - podielové cenné papiere a podiely v
spoločnosti s podstatným vplyvom a k 31.12.2018 konečný stav účtu bol v sume 9 027 892,40
eur.
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Účet 063 – stav účtu realizovateľné cenné papiere a podiely vzrástol o sumu 250 236,- eur z
dôvodu nákupu akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. Konečný stav na účte bol k 31.12.2018 vo
výške 1 733 878,- eur.
Pohľadávky
Vývoj opravných položiek k pohľadávkam ako aj rozdelenie pohľadávok podľa
splatnosti sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, tabuľka č. 9 pod názvom „Pohľadávky
podľa doby splatnosti“. Opravné položky boli vytvorené k daňovým a nedaňovým
pohľadávkam, kde existuje riziko, že nebudú zaplatené alebo vymožené v plnej výške. Prehľad
vytvorených opravných položiek je uvedený v tabuľkovej časti poznámok, tabuľka č.8 pod
názvom „Opravné položky k pohľadávkam“.
Finančný majetok
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.
Finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Finančné účty SPOLU

Zostatok k 31.12.2018
16 006,46
17 488,83
5 956 010,52
5 989 505,81

Zostatok k 31.12.2017
12 290,66
10 094,61
4 115 509,46
4 115 509,46

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
Vlastné imanie
Prehľad vlastného imania konsolidovaného celku od 1. januára 2018 do 31. decembra
2018 je uvedený v tabuľkovej časti poznámok, tabuľka č. 12 pod názvom „Vlastné imanie“.
Rezervy
V roku 2018 sme vytvorili rezervy zákonné v sume 33 156,95 eur. Celková suma
zákonných rezerv k 31.12.2018 bola 33 156,95 eur.
Krátkodobé rezervy na súdne spory konsolidovaného celku boli k 31.12.2018 v sume
147 978,51 €. Mesto vykazuje rezervy na súdne spory nasledovne:
- súdny spor s obchodnou spoločnosťou ZIPCITY Liptovský Mikuláš spol. s r.o., kde si
spoločnosť nárokuje náhradu škody. Rezerva bola vytvorená odhadu právneho
zástupcu v sume 3 311,31 eur;
- súdny
spor
s
obchodnou
spoločnosťou
I&R
KONKURZY
a
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Rezerva bola tvorená na základe odborného odhadu
právneho zástupcu v sume 19 616,89 eur;
- súdny spor s Vierou Oberučovou a spol. Predmet sporu je vedený vo veci určenia
predmetnej vec do dedičstva. Rezerva bola tvorená na základe odborného odhadu v
sume 125 050,31 eur;
Z dôvodu ukončenia súdnych sporov sme v roku 2018 rozpustili krátkodobú rezervu
na súdny spor s Reality-X24CZ, s.r.o. v sume 77 723,46 eur a súdny spor s Z.A.K., s.r.o.
Bratislava v sume 286 043,84 eur. Krátkodobé rezervy na súdne spory boli k 31.12.2018 vo
výške 147 978,51 €. Celková suma krátkodobých rezervy na rekultivácia pozemku; uzavretie,
rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení; zamestnanecké požitky,
audítorské služby bola k 31.12.2018 v sume 231 181,55 eur. Ostatné dlhodobé rezervy
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k 31.12.2018 boli v sume 302 953,88 eur, pričom najvýznamnejšiu sumu 153 045,47 eur
tvorili rezervy na uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.
Záväzky
Prehľad záväzkov podľa splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti poznámok, tabuľka
č. 15 pod názvom „Záväzky podľa doby splatnosti“. 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 31.12.2018 s uvedením podrobných informácií
je uvedený v tabuľkovej časti poznámok, tabuľka č. 16 pod názvom „Bankové úvery“.
V roku 2018 mesto navýšilo úver od komerčnej banky VUB, a.s. (zmluva č. 782/2017)
na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 601 008,80 eur z celkovej výšky 650 000,- eur s
úrokovou sadzbou 0,29 % a splatnosťou do 25.07.2027. Prvá splátka úveru bude
25.01.2019.V roku 2018 spoločnosť Mestské športové zariadenia, s.r.o. načerpali úver vo
výške 375 000,- eur s úrokovou sadzbou 0,95 % a splatnosťou do 25.6.2028. V roku 2017
súvislosti s realizáciou investície „Historicko - prírodno - kultúrna cesta okolo Tatier 2. etapa“
sme načerpali prekleňovací úver od komerčnej banky VUB, a.s. vo výške 220 934,73 eur z
celkovej výšky 221 516,52 eur so splatnosťou do 23.06.2018. Tento úver bol v roku 2018
úplne splatený. Stav komerčných úverov k 31.12.2018 bol v celkovej výške 7 047 089,20
eur.
INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH
Prehľad o daňových výnosov samosprávy je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Výnosy
Poukázaný podiel na dani z príjmov zo štátneho rozpočtu
Daň z nehnuteľností
Dane za špecifické služby - za psa
Dane za špecifické služby - za ubytovanie
Dane za špecifické služby - za užívania verejného priestranstva
Dane za špecifické služby - za predajné automaty
Dane za špecifické služby – dobývací priestor
Dane za špecifické služby – za nevýherné hracie prístroje
Daňové výnosy samosprávy SPOLU

31.12.2018 v €
12 184 436,28
2 998 430,02
34 250,64
239 809,00
13 973,45
2 227,81
1 429,22
1 829,80
15 476 386,22

31.12.2017 v €
10 884 977,63
2 987 237,02
35 657,41
227 110,00
12 662,86
1 926,48
1 429,22
1 845,05
14 152 845,66

Prehľad o jednotlivých zložkách výnosov konsolidovaného celku je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.
Výnosy
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Tržby za vlastné výkony a tovar
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a fin.
činnosti
Finančné výnosy

31.12.2018 v €
16 484 672,29
6 827 815,83
3 852 067,08
2 771 602,64

31.12.2017 v €
15 126 256,21
6 170 702,06
2 688 029,8
2 590 705,49

1 072 005,81

465 247,18

2 125 316.60

244 952,35
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2 592,68
33 181 515,22

3 602,37
27 294 974,70

Prehľad o najvýznamnejších nákladoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Náklady
Osobné náklady
Služby
Spotrebované nákupy
Odpisy, rezervy a opravné položky
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
Finančné náklady
Náklady konsolidovaného celku SPOLU

31.12.2018 v €
14 268 605,36
5 210 775,99
3 634 318,72
3 688 160,80
1 680 702,52
422 039,25
29 758 926,82

31.12.2017 v €
13 063 600,29
4 413 317,28
3 385 068,04
2 852 596,96
1 529 778,65
418 065,71
26 479 742,13

INFORMÁCIE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
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.
Prehľad o kultúrnych pamiatkach konsolidovaného celku je uvedený v tabuľkovej časti
poznámok, kde sú evidované pomníky ako nehnuteľné kultúrne pamiatky v časti Nehnuteľné
kultúrne pamiatky.
SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
KONSOLIDOVANA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018.

