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

Mesto Piešťany
Námestie SNP 3
612031
12.12.1990
Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

riadna
mimoriadna
áno
nie

c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného
celku
2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Hospodárenie s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami
za podmienok stanovených zákonom a všeobecne
záväznými nariadeniami

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
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)

- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)

- právnické osoby založené účtovnou jednotkou
(názov, sídlo)

Ing. Remo Cicutto
primátor
Ing. Timotej Miština CSc.
zástupca primátora
253
265

33
- Základná škola M. R. Štefánikova, Vajanského
35,Piešťany
- Základná škola, Holubyho 15, Piešťany
- Základná škola, Mojmírova 30, Piešťany
- Základná škola, Brezová, Piešťany
- Základná škola F.E. Scherera, E.F. Scherera 40,
Piešťany
- Základná umelecká škola, Teplická 83, Piešťany
- Centrum voľného času AHOJ, Teplická, Piešťany
- Materská škola, 8.mája 2, Piešťany
- Materská škola, Staničná 2, Piešťany
- Materská škola, Valová 40, Piešťany
- Materská škola, Ružová 2, Piešťany
- Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany,
A. Dubčeka 27, Piešťany
- Mestská knižnica Piešťany, Školská 19, Piešťany
- Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, Piešťany
- Bytový podnik mesta Piešťany, Školská 19, Piešťany
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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
Účtovníctvo sa od 1.1.2009 vedie v mene euro.
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné – výdavky spojené s verejným obstarávaním
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – takýto majetok účtovná jednotka nevytvára.
c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné – výdavky spojené s verejným obstarávaním
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – takýto majetok účtovná jednotka nevytvára.
e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode
správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa
reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou, ak darca neuviedol hodnotu daru sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou.
Účtovná jednotka uplatňuje zásadu opatrnosti – prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením
opravnej položky.
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f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou a metódou vlastného imania ( účty 061 a 062).
Pretože v čase účtovnej závierky účtovná jednotka nemala k dispozícii konečné závierky spoločností Bytový
podnik Piešťany s.r.o. a Letisko Piešťany a.s., ocenenie metódou vlastného imania bolo urobené na základe
predpokladaných hodnôt.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
g) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali. Účtovná jednotka nevytvára k zásobám opravné
položky, pretože nakupuje zásoby len podľa potreby a to najmä kancelárske potreby a potraviny.
h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou účtovná jednotka nemá.
i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve
alebo určenej komisiou pre oceňovanie).
j) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti – prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením
opravnej položky.
k) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
l) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Účtovná jednotka v roku 2013 časovo rozlišovala
predplatné odbornej literatúry, poistenie majetku, aktualizáciu softvérov a kreditné úroky.
m) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná
ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.
z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Účtovná jednotka tvorí
rezervy na nevyčerpané dovolenky, odvody do poisťovní, na neukončené ohrozené súdne spory a na audit
účtovnej závierky (individuálnej ako aj konsolidovanej).
n) Časové rozlíšenie na strane pasív
Pri účtovaní nákladov a výnosov sa uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím. Účtovná jednotka v roku 2013 účtovala ako výdavky budúcich období výnosy z finančných
prostriedkov zo ŠR a ako výnosy budúcich období odpisy majetku získaného z cudzích zdrojov.
o) Deriváty
Účtovná jednotka o takomto majetku neúčtuje.
p) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
q) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho prenájmu sa oceňuje obstarávacou cenou. Takýto
majetok účtovná jednotka nemala.

r) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú
platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.
4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza
cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
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5. 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. Predpokladaná doba
užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4 až 8
6 až 12
12 až 20
20 až 40

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4 až 1/8
1/6 až 1/12
1/12 až 1/20
1/20 až 1/40

Drobný hmotný majetok od 0 € do 333 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným
majetkom sa účtuje ako zásoba , po vydaní do spotreby sa eviduje v operatívno – technickej evidencii a podlieha
ako dlhodobý majetok inventarizácii.
6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Ak existuje predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, účtovná jednotka tvorí k tomuto
majetku opravnú položku. Opravné položky sa zrušia, keď zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené. Pokiaľ by došlo
k trvalému zníženiu hodnoty majetku, takéto zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov ako napríklad odpis
pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, alebo ako mimoriadny odpis dlhodobého majetku.
Účtovná jednotka tvorí opravné položky:
k dlhodobému majetku
k pohľadávkam
K odpisovanému dlhodobému majetku, ktorého hodnota sa znižuje opotrebovaním, tvorí účtovná jednotka opravnú
položku vtedy, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako je jeho ocenenie v
účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k pohľadávkam tvorí účtovná jednotka najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a tiež k sporným pohľadávkam voči dlžníkom,
s ktorými vedie spor o ich uznanie.
Opravné položky sú predmetom dokladovej inventúry. Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov
v prospech príslušného účtu opravných položiek. Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech
výnosov a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcich účtovných obdobiach
nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu
účtovného obdobia.
7. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje v prípade, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer obdržaný od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi.
Kapitálový transfer obdržaný od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi (t. j. s odpismi, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
Účtovná jednotka poskytuje rozpočtovým a príspevkovým organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
bežné transfery na ich prevádzku a kapitálové transfery na nákup dlhodobého majetku. Zúčtovanie bežného
transferu sa v účtovnej jednotke účtuje na ťarchu účtu 584 -Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho
územného celku ostatným subjektom verejnej správy. Zúčtovanie poskytnutého bežného transferu sa vykoná
k termínu účtovnej závierky.
Zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu zriadenej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii účtovná
jednotka vykonáva postupne vo výške odpisov, zostatkovej ceny pri vyradení alebo vytvorení opravných položiek
a to v prospech účtu 355.
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8. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. V účtovnej závierke sú vykázané prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému
sa účtovná závierka zostavuje. Kurzové straty sa účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.
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 nehmotného a hmotného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe
oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku
v členení podľa jednotlivých položiek súvahy je uvedený v tabuľke č. 1
Prírastky na účtoch 041 a 042 predstavujú obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, nadobudnutie
majetku delimitáciou alebo darom. V roku 2013 bol obstaraný nehmotný majetok: webová stránka mesta a zmeny
a doplnky územného plánu. Tento majetok bol účtovaný ako prírastok na účte 041 a jeho zaradenie na účet majetku
predstavuje presun medzi účtami.
V roku 2013 bol na účte 042 účtovaný prírastok obstaraného dlhodobého majetku: Rekonštrukcia chodníka na
Nálepkovej ulici, Revitalizácia potoka Dubová, Rekonštrukcia Mestského parku, Rekonštrukcia miestnych
komunikácií I. a II. etapa, Rekonštrukcia osvetlenia na Kolonádovom moste, Vybudovanie parkoviska na ulici
Mateja Bela, Vybudovanie lávky nad potokom Dubová, Vybudovanie dvoch tried MŠ 8. mája 2 - elokované triedy
na ZŠ E.F. Scherera, Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Zaradenie majetku z účtu 042 na príslušný majetkový
účet predstavuje presun medzi účtami.
Úbytky predstavujú vyradenie majetku z dôvodu predaja, vyradenie majetku na základe rozhodnutia Likvidačnej
komisie z dôvodu nefunkčnosti majetku alebo jeho zastarania a tiež zverenie majetku do správy rozpočtových
a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Spôsob poistenia
Výška poistenia
Budovy, stavby, nehnuteľný
Zničenie živelnou pohromou alebo
13 709,92 €
majetok
vandalizmom
Budovy, stavby, nehnuteľný
Poškodenie živlom
24 315,00 €
majetok
Budovy, stavby, nehnuteľný
Súborné poistenie majetku pre prípad
3 612 561,00 €
majetok
poškodenia alebo zničenia majetku živelnou
pohromou alebo vodovodnou udalosťou
Flotila motorových vozidiel
Havarijné a zákonné
Poistenie finančného majetku
Poistenie pre prípad odcudzenia
333,00 €
Poistenie cenín
Poistenie pre prípad odcudzenia
333,00 €
Zodpovednosť za škodu spôsobenú
33 194,00 €
prevádzkovou činnosťou
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok: Mestu Piešťany bol poskytnutý úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov. Ručenie tohto úveru je formou záložného práva na tento
majetok.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Umelecké diela a zbierky
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Suma
33 204 758,98 €
12 901 226,29 €
809 488,39 €
169 657,61 €
14 134,65 €
496 885,05 €
19 478 424,33 €
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e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo – o takomto majetku nebolo
účtované

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Číslo
účtu

094

Názov účtu

opravná položka
k nedokončenému
DlHM

Hodnota OP
k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
25 620,78

Tvorba

0,00

Zníženie

Zrušenie

0,00

Hodnota OP
k 31.12.bežného
účtovného obdobia

929,43

24 691,35

Jedná sa o opravnú položku, ktorá bola vytvorená k vypracovanej projektovej dokumentácii energetických úprav
objektu Materskej školy na Javorovej ulici. Škodová komisia skonštatovala, že projektová dokumentácia nemá
v budúcnosti využitie, pretože budova bývalej materskej školy bola prenajatá a nájomca nemá o vypracovanú
projektovú dokumentáciu záujem. Odporučila projektovú dokumentáciu odpísať ako zmarenú investíciu. Zároveň
bola zrušená aj opravná položka.
2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku je uvedený v tabuľke č.1
Prírastky a úbytky boli vyvolané precenením metódou vlastného imania.
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku – nebolo
účtované.
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel:
Právna
Základné Podiel Podiel
Hodnota
Hodnota
Názov
forma imanie (ZI) ÚJ na ÚJ na
vlastného
vlastného
spoločnosti
spoločnosti (ZI) v hlasova
imania
imania
%
cích
spoločnosti
spoločnosti
právach
v eurách
v eurách
v%
k 31.12.
k 31.12.
2013
2012
Bytový
s.r.o.
2 243 412
100
100
2 758 313
2 742 103
podnik
Piešťany
Letisko
a.s.
22 742 144 21,49
21,49
19 588 793 20 096 816
Piešťany
Spolu
24 985 556
22 347 106 22 838 919

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2013

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2012

2 789 000

2 730 000

4 241 885,31

4 997 854,51

7 030 885,31

7 727 854,51

V roku 2013 obdržalo mesto Piešťany z Bytového podniku Piešťany s.r.o. podiel na zisku v sume
52 000 €.
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 :
Názov emitenta
Druh
Mena
Účtovná hodnota Účtovná hodnota
cenného
cenného
vykázaná
vykázaná
papiera
papiera v súvahe účtovnej v súvahe účtovnej
jednotky
jednotky
k 31.12. 2013
k 31.12. 2012
Trnavská vodárenská
Akcia
EUR
7 380 028,83
7 380 028,83
spoločnosť a.s.
kmeňová
Slovenské liečebné
Akcia
EUR
5 015 075,38
5 015 075,38
kúpele a.s.
kmeňová
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Prima banka Slovensko
a.s.
Združenie regiónu
Piešťany
Združenie pre separovaný
zber Piešťany
Spolu

Akcia
kmeňová
-

EUR

3 800,00

23 870,46

EUR

5 040,00

5 040,00

-

EUR

43 594,81

43 594,81

12 447 539,02

12 467 609,48

V roku 2013 obdržalo mesto Piešťany zo spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. dividendy v sume
55 555,22 €.
b) dlhodobé pôžičky – v roku 2013 neboli účtované
c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku – v roku 2013 neboli účtované
B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám – nebolo účtované, tabuľku č. 2 preto neuvádzame
b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo
s nimi nakladať – takéto zásoby nemáme
c) v roku 2013 účtovná jednotka nemala poistené zásoby
2. Pohľadávky
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
Riadok súvahy Hodnota pohľadávok
Opis
Pohľadávky z nedaňových
068
2 888 748,26
Pokuty, poplatky za poskytnuté služby
príjmov obcí a VÚC
ZSS, nájomné zmluvy, predaj majetku,
popl. KO
Pohľadávky z daňových
069
1 408 180,62
Dane z nehnuteľností, daň za užívanie
príjmov obcí a VÚC
verejného priestranstva, daň za
ubytovanie, daň za psa
Spolu
4 296 928,88
V roku 2013 najväčšiu sumu predstavujú pohľadávky z nedaňových a daňových príjmov mesta. V prípade
nedaňových príjmov tvorí najvyššiu položku pohľadávka KOVOMONTÁŽE, ktorá sa postupne znižuje o veľmi
malú sumu. Na túto pohľadávku je vytvorená aj opravná položka.
Čo sa týka pohľadávok z daňových príjmov, najväčšiu sumu predstavujú pohľadávky z daní z nehnuteľností. Tieto
ako aj ostatné pohľadávky účtovná jednotka urguje, exekučne aj súdne vymáha. Na všetky ohrozené pohľadávky
účtovná jednotka tvorí opravné položky.
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam je uvedený v tabuľke č. 3
Tvorba opravných položiek vyplýva z ohrozenia pohľadávky, zrušenie opravnej položky predstavuje pohľadávku,
ktorá bola čiastočne alebo úplne vymožená a zaplatená a tiež pohľadávku pri ktorej je zo všetkých informácií
a dokladov zrejmé, že pohľadávka nebude nikdy zaplatená.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávka
Suma OP
Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Pohľadávky nedaňové
2 539 874,10 Pohľadávky ohrozené a vymáhané, zaplatené,
odpísané
Pohľadávky daňové
1 263 017,18 Pohľadávky ohrozené a vymáhané, zaplatené,
odpísané
Pohľadávky ostatné
258 743,54 Pohľadávky ohrozené a vymáhané
Spolu
4 061 634,82

c) pohľadávky podľa doby splatnosti sú uvedené v tabuľke č.4. Účtovná jednotka mala v roku 2013 len
krátkodobé pohľadávky t.j. s dobou splatnosti do jedného roka. Celková suma krátkodobých pohľadávok bola
v sume 4 575 463,85 €. Najväčšiu sumu 2 888 748,26 € predstavovali pohľadávky z nedaňových príjmov
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mesta, 1 408 180,62 € predstavovali pohľadávky z daňových príjmov mesta, ďalej boli účtované pohľadávky
voči zamestnancom v sume 6 528,23 €, ostatné pohľadávky v sume 269 004,70 € (prevzaté pohľadávky zo
zrušených Technických služieb mesta Piešťany a pohľadávky z fakturovaných služieb), poskytnuté prevádzkové
preddavky na exekúcie v sume 2 058,05 € a ostatné pohľadávky v sume 943,99 €
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v tabuľke č.4. Všetky pohľadávky k 31.12.2013
ako aj k 31.12.2012 mali zostatkovú dobu splatnosti do jedeného roka.
e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia – nebolo účtované
f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať – účtovná jednotka takéto pohľadávky neevidovala.
3. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný Riadok
Zostatok
majetok
súvahy
k 31.12.2012
Ceniny- stravné lístky
087
3 248,00
Ceniny- kolkové
087
0,00
známky
Bankové účty
088
1 074 917,91
Spolu
1 078 165 91

Prírastky
+
197 610,00
352,50

Úbytky
195 541,50
352,50

Zostatok
k 31.12.2013
5 316,50
0,00

301 432 793,66
301 630 756,10

300 316 393,27
300 512 287,27

2 191 318,30
2 196 634,80

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom
má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – účtovná jednotka takýto majetok neevidovala.
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci - neboli účtovnou jednotkou poskytnuté.
5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového Riadok
Zostatok
Prírastky
Úbytky
Zostatok
rozlíšenia
súvahy
k 31.12.2012
+
k 31.12.2013
Náklady budúcich
12 901,59
16 871,21
12 901,59
16 871,21
111
období
spolu z toho:
Poistenie majetku
6 505,50
7 919, 85
6 505,50
7 919,85
Predplatné tlače
1 839,60
2 179,04
1 839,60
2 179,04
Licencie a poplatky
4 556,49
6 772,32
4 556,49
6 772,32
Príjmy budúcich období
0,11
0,12
0,11
0,12
113
spolu z toho:
Úroky z finančných
0,11
0,12
0,11
0,12
prostriedkov
Spolu
12 901,70
16 871,33
12 901,70
16 871,33
Na účte nákladov budúcich období sú zaúčtované náklady z dodávateľských faktúr a zo zmlúv vecne a časovo
patriacich do roku 2014.
Na účte príjmov budúcich období sú zaúčtované úroky z finančných prostriedkov na bankových účtoch zúčtované
bankou v roku 2013, ale na účet účtovnej jednotky pripísané v roku 2014.

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A) Vlastné imanie a jeho zmeny sú zachytené v tabuľke č. 5
K 31.12.2012 mala účtovná jednotka výšku vlastného imania v sume 72 241 680,90 €. V priebehu roku 2013 bolo
vlastné imanie zvýšené o sumu 59 000 € a to zúčtovaním oceňovacích rozdielov a o sumu 6 638,78 €, ktorá
predstavuje opravu účtovania v súlade so zákonom č. 431/ 2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.. Oprava účtovania
vyplynula z obdržanej refundácie, ktorá bola účtovnej jednotke zaslaná na základe Žiadosti o platbu č. 5
z nenávratného finančného príspevku. Nenávratný finančný príspevok bol poskytnutý na rekonštrukciu Základnej
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školy, Holubyho ulica, Piešťany. Faktúry, ktoré boli refundáciou uhradené boli pôvodne zaplatené z prostriedkov
účtovnej jednotky a to z bežných výdavkov rozpočtu v roku 2008 a 2009. Zo strany financujúceho orgánu
boli však refundované, v súlade s rozpočtom projektu, ako kapitálové. Z tohto dôvodu bolo potrebné zvýšiť
hodnotu už zaradeného majetku cez účet obstarania a tiež vykonať opravu na účte vlastného imania.
Zníženie vlastného imania bolo zúčtované v sume – 776 039,66 € a - 20 070,46 € čo predstavuje oceňovacie
rozdiely a taktiež v sume – 223 585,71 € čo predstavuje výsledok hospodárenia účtovnej jednotky za rok 2012,
preúčtovaný z účtu 431. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín boli v roku 2013 nezmenené a účtovná
jednotka ich k 31.12.2013 vykazovala v sume 1 257 320,70 €.
Medzi významné pohyby vlastného imania patria obraty na účte oceňovacích rozdielov
Názov položky
Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä
zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb
minulých rokov
Prima banka Slovensko a.s.
Úbytok 20 070,46
- zreálnenie hodnoty CP
Letisko Piešťany a.s.
Úbytok 776 039,66 €
- zreálnenie hodnoty podielu účtovnej jednotky
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Prírastok 59 000,00
-zreálnenie hodnoty podielu účtovnej jednotky
B Záväzky
1. Rezervy sú uvedené v tabuľke č. 6 (dlhodobé) a v tabuľke č. 7 (krátkodobé)
K 31.12. 2013 bola na účte Ostatné rezervy vykazovaná suma 48 962 € a to na prebiehajúce súdne spory.
V priebehu účtovného obdobia nebol účtovaný presun ,tvorba, použitie ani zrušenie týchto rezerv.
K 31.12.2013 na účte Ostatné krátkodobé rezervy bola vykazovaná suma 104 207,74 €. Vytvorené rezervy boli na
nevyčerpané dovolenky za rok 2013 vrátane sociálneho zabezpečenia, ďalej rezerva na overenie individuálnej
účtovnej závierky ako aj na overenie konsolidovanej účtovnej závierky. Použité boli rezervy na nevyčerpané
dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia za rok 2012 ako aj rezerva na overenie individuálnej a konsolidovanej
účtovnej závierky mesta. Zrušená bola nepoužitá rezerva na overenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá
nebola potrebná vo výške ako bola pôvodne vytvorená.
Predpokladaný rok použitia dlhodobých rezerv
Názov položky
Prebiehajúce a hroziace súdne spory
Predpokladaný rok použitia krátkodobých rezerv
Názov položky
Mzdy na dovolenku vrátane sociálneho
zabezpečenia
Náklady na overenie účtovnej závierky
a výročnej správy
Záväzky podľa doby splatnosti sú uvedené v tabuľke č.8
a) záväzky podľa doby splatnosti
Krátkodobé záväzky
Dodávatelia
Prijaté preddavky
Ostatné záväzky
Nevyfakturované dodávky
Iné záväzky
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Daň z pridanej hodnoty
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy
Spolu

Predpokladaný rok použitia
2014

Predpokladaný rok použitia
2014
2014

Hodnota záväzku
148 967,41
1 368,90
22 172,85
2 087,55
85 883,14
136 624,55
17,02
91 554,33
828,00
15 660,88
3 631,27
34 887,00
537 682,90
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Dlhodobé záväzky
Ostatné dlhodobé záväzky
Dlhodobé prijaté preddavky
Záväzky zo sociálneho fondu
Spolu

Hodnota záväzku
633 152,51
977,60
9 379,78
643 509,89

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v tabuľke č. 8
Do jedného roka sú splatné záväzky z dodávateľsko – odberateľských vzťahov, záväzky voči zamestnancom
a splátky úverov, ktoré budú zaplatené do konca nasledujúceho účtovného obdobia. Záväzky so zostatkovou
dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov sú záväzky z úverových splátok a záväzky zo sociálneho fondu.
2. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) Podrobný rozpis bankových úverov, ktoré účtovná jednotka splácala v roku 2013 je uvedený v tabuľke č. 9.
V roku 2013 účtovná jednotka splatila dva dlhodobé úvery čerpané na rekonštrukciu miestnych komunikácií a
dva prekleňovacie úvery čerpané na investičné akcie hradené z finančných zdrojov Európskej únie formou
refundácie z nenávratného finančného príspevku.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Bankový úver dlhodobý
Popis zabezpečenia dlhodobého bankového
úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
Investície mesta AÚ 01 Tatra banka
Bianco zmenka
Investície mesta AÚ 02 Tatra banka
Bianco zmenka
Investície mesta AÚ 03 Tatra banka
Bianco zmenka
Investície mesta AÚ 04 Prima banka Slovensko
Bianco zmenka
Investície mesta AÚ 05 Slovenská sporiteľňa
Bez zabezpečenia
Investície mesta AÚ 06 Prima banka Slovensko
Bez zabezpečenia
Investície mesta AÚ 07 Prima banka Slovensko
Bez zabezpečenia
Investície mesta AÚ 08 Prima banka Slovensko
Bez zabezpečenia
Investície mesta AÚ 09 (prekl. úver) Prima banka Slovensko
Bez zabezpečenia
Investície mesta AÚ 10 (prekl. úver) Prima banka Slovensko
Bez zabezpečenia
Investície mesta AÚ 11 Prima banka Slovensko
Bez zabezpečenia
Investície mesta AÚ 12 Prima banka Slovensko
Bez zabezpečenia
Investície mesta AÚ 14 Všeobecná úverová banka
Bianco zmenka
Úver zo ŠFRB AÚ 01
Záložné právo na nehnuteľnosť
Úver zo ŠFRB AÚ 02
Záložné právo na nehnuteľnosť
c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy – neboli účtované
d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci – neboli
účtované
3. Časové rozlíšenie
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa
jednotlivých položiek súvahy
Opis položky časového Riadok
Zostatok
Prírastky
Úbytky
Zostatok
rozlíšenia
súvahy
k 31.12.2012
+
k 31.12.2013
Výdavky budúcich období
181
88,28
173,51
88,28
173,51
spolu z toho:
Odvody výnosov do ŠR
88,28
173,51
88,28
173,51
Výnosy budúcich období
182
7 066 424,69
1 861 355,92
2 183 299,96
6 744 480,65
spolu z toho:
Majetok z cudzích zdrojov
7 054 687,71
1 727 155,37
2 171 562,98
6 610 280,10
Výherné hracie prístroje0,00
118 500,00
0,00
118 500,00
licencie
Prijaté úhrady za služby
5 483,15
7 384,70
5 483,15
7 384,70
ZSS
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Školné
Spolu

6 253,83
7 066 512,97

8 315,85
1 861 529,43

6 253,83
2 183 388,24

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
Stav záväzku
Príjem
Zúčtovanie do Zúčtovanie do
k 31.12.2012 kapitálového
výnosov
výnosov
transferu
bežného
budúcich
účtovného
období
obdobia
Majetok z cudzích
7 054 687,71
69 409,19
513 816,80
0,00
zdrojov
Spolu
7 054 687,71
69 409, 19
513 816,80
0,00

8 315,85
6 744 654,16

Stav záväzku
k 31.12.2013

6 610 280,10
6 610 280,10

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
b) daňové a colné výnosy a výnosy z
632 - Daňové výnosy samosprávy
poplatkov
633 - Výnosy z poplatkov
c) ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 641 – Tržby z predaja DlNM a DlHM
642 – Tržby z predaja materiálu
644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z
omeškania
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
d) zúčtovanie rezerv a opravných položiek 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
e) finančné výnosy
662 - Úroky
665 – Výnosy z dlhodobého finančného
majetku
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov
zo ŠR
f) výnosy z transferov a rozpočtových
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo
príjmov v obciach, vyšších územných
ŠR
celkoch a v rozpočtových organizáciách
a príspevkových organizáciách zriadených
obcou a vyšším územným celkom
696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od
EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov
od ostatných subjektov mimo verejnej
správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálov.
transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu
rozpočtových príjmov
g) výnosy podľa rozpočtových programov
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Suma
484 469,54
9 575 661,28
1 766 692,20
873 728,29
2 964,70
225,79
34 101,00
1 124 668,98
92 829,73

130 029,29
3 638,77
107 555,22
541 520,45
392 626,42

4 943,40
9 259,46

116 246,98

441 763,79
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
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
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
e) ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – Zostatková cena predaného DlNM a DlHM
544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z
omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
f) odpisy, rezervy a opravné položky
551 – Odpisy DNM a DHM
z prevádzkovej činnosti a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
g) finančné náklady
562 - Úroky
563 – Kurzové straty
568 - Ostatné finančné náklady
h) náklady na transfery a náklady z odvodu 584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce,
príjmov
VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo
VÚC
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
ostatným subjektov verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
subjektov mimo verejnej správy
587 - Náklady na ostatné transfery
i) náklady podľa rozpočtových programov Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
Osobitné náklady podľa zákona
o účtovníctve
§ 18 ods.6

Suma
238 313,12
331 743,07
192 458,03
10 180,23
46 372,14
1 948 997,31
2 091 694,01
740 260,12
21 123,36
158 942,43
15 159,32
521 017,58
1 136,66
7 755,70
317 212,96
617 103,55

94 542,29
332 953,47
124 009,75
15,14
25 345,77
6 888 032,45

1 488,60
496 420,60
140 813,17

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

3 840,00

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – o takomto majetku sme neúčtovali
2. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách
Druh položky
Hodnota
Majetok v správe RO a PO
49 662 185,98
Odpísané pohľadávky
154 171,31

Účet
771
772
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Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) iné aktíva ako práva zo servisných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv alebo zmlúv o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku účtovná jednotka k 31.12.2013 neevidovala .
b) iné pasíva ako záväzky z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných predpisov, z ručenia účtovná jednotka
k 31.12.2013 neevidovala.
Účtovná jednotka eviduje iné pasíva a to z ohrozených súdnych sporov, kde je možné plnenie v budúcnosti.
Celková hodnota je 48 962 €. Na tieto súdne spory je vytvorená aj dlhodobá rezerva.
Súdny spor
Držíková c/a Mesto Piešťany
Mesto Piešťany c/a Beržinec
Vydra a spol. c/a Mesto Piešťany
Mesto Piešťany c/a Vydra a spol.
Mesto Piešťany c/a JUDr. Šebo, JUDr. Macejka
Súdne spory DOSPRA
Spolu

Suma
2 490 €
9 958 €
3 320 €
3 320 €
16 597 €
13 277 €
48 962 €

c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou je uvedený v tabuľke č. 12
Mesto Piešťany evidovalo v majetku k 31.12.2013 nehnuteľné kultúrne pamiatky v celkovej sume 302 326 €.
2. Ostatné finančné povinnosti
Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch ako povinnosti
z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, povinností z opčných obchodov, zákonná
alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv,
servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv alebo iné povinnosti účtovná
jednotka v roku 2013 nemala.
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) Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Názov spriaznenej osoby
Druh obchodu
Hodnota obchodu v
EUR
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Poskytnutie služieb
112 678,31
Služby mesta Piešťany p. o.
Poskytnutie služieb
3 067,39
Mestská knižnica p. o.
Poskytnutie služieb
80,50
Mestské kultúrne stredisko p. o.
Poskytnutie služieb
207,53
Spolu
116 033,73
Rozpočtové organizácie - poskytnuté bežné transfery
druh obchodu
spriaznená osoba
bežný transfer

hodnotové
vyjadrenie
41 434,05 €

bežný transfer

Základná škola M.R. Štefánika, Vajanského
ulica
Základná škola, Holubyho ulica

103 736,58 €

bežný transfer

Základná škola, Mojmírova ulica

183 267,72 €

charakteristika
transfer na prevádzku
transfer na prevádzku,
transfer na základe VZN
9/2009
transfer na prevádzku,
transfer na základe VZN
9/2009
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bežný transfer
bežný transfer

Základná škola, Brezová ulica
Základná škola E.F. Scherera, ulica E.F.
Scherera

266 008,55 €
134 282,97 €

bežný transfer
bežný transfer

632 519,29 €
93 518,63 €

bežný transfer

Základná umelecká škola, Teplická 83
Centrum voľného času AHOJ, Teplická,
Piešťany
Materská škola, ul. 8.mája 2, Piešťany

bežný transfer

Materská škola, Ružová ulica 2, Piešťany

182 443,65 €

bežný transfer

Materská škola, Valová ulica 40

402 564,12 €

bežný transfer

Materská škola, Staničná ulica 2

364 902,73 €

Príspevkové organizácie – poskytnuté bežné transfery
druh obchodu
spriaznená osoba
bežný transfer
bežný transfer
bežný transfer

Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 27
Mestská knižnica, Školská 19
Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44

429 282,53 €

hodnotové
vyjadrenie
262 894,93 €
294 225,00 €
2 013 930,21 €

transfer na prevádzku
transfer na prevádzku,
transfer na základe VZN
9/2009
transfer na prevádzku
transfer na prevádzku
transfer na prevádzku,
transfer na základe VZN
9/2009
transfer na prevádzku,
transfer na základe VZN
9/2009
transfer na prevádzku,
transfer na základe VZN
9/2009
transfer na prevádzku

charakteristika
transfer na prevádzku
transfer na prevádzku
transfer na prevádzku

Bežné transfery predstavujú finančné prostriedky poskytnuté na prevádzku dcérskych rozpočtových
a príspevkových organizácií mesta. V prípade Služieb mesta Piešťany p. o. bol výdavok na bežný transfer v sume
2 025 232 €, do nákladov bola zaúčtovaná suma 2 013 930,21 €. Nevyčerpaná časť bežného transferu v sume
11 301,79 € bola preúčtovaná na účet 355 v súlade s postupmi účtovania a bude čerpaná v roku 2014.
Rozpočtové organizácie – kapitálové transfery účtované na účte 355
druh obchodu
spriaznená osoba
stav
poskytnutie
k 31.12.2012
kapitálového
transferu

kapitálový
transfer
kapitálový
transfer,
kapitálový
transfer
kapitálový
transfer
kapitálový
transfer
kapitálový
transfer
kapitálový
transfer
kapitálový
transfer
kapitálový
transfer
kapitálový

Základná škola M.R.
Štefánika, Vajanského
ulica
Základná škola,
Holubyho ulica
Základná škola,
Mojmírova ulica
Základná škola,
Brezová ulica
Základná škola E.F.
Scherera, ulica E.F.
Scherera
Základná umelecká
škola, Teplická 83
Centrum voľného času
AHOJ, Teplická,
Piešťany
Materská škola, ul.
8.mája 2, Piešťany
Materská škola, Ružová
ulica 2, Piešťany
Materská škola, Valová

237 144,50

3 389,72

zúčtovanie
transferu do
nákladov bežného
účtovného
obdobia
3 723,00

stav
k 31.12.2013

1 716 611,16

3 389,72

75 866,68

1 644 134,00

846 939,27

2 811,12

26 556,12

823 194,27

2 322 226,00

3 159,57

127 207,16

2 198 178,41

1 528 924,72

15 444,02

190 025,10

1 354 343,64

92 814,47

0,00

2 388,00

90 426,47

34 123,34

0,00

0,00

34 123,34

343 314,25

0,00

23 831,04

319 483,21

272 591,98

12 909,02

974,00

284 527,00

497 980,03

0,00

6 678,68

491 301,35

236 811,22
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transfer
kapitálový
transfer

ulica 40
Materská škola,
Staničná ulica 2

295 062,34

0,00

Príspevkové organizácie - kapitálové transfery účtované na účte 355
druh obchodu
spriaznená osoba
stav
poskytnutie
k 31.12.2012
kapitálového
transferu

kapitálový
transfer
kapitálový
transfer
kapitálový
transfer

Mestské kultúrne
stredisko, A. Dubčeka
27
Mestská knižnica,
Školská 19
Služby mesta Piešťany,
Valová 1919/44

5 530,96

289 531,38

stav
k 31.12.2013

1 216 866,08

0,00

zúčtovanie
transferu do
nákladov bežného
účtovného
obdobia
122 142,71

1 087 377,47

0,00

32 374,43

1 055 003,04

12 143 946,82

2 901 106, 15

1 489 653,58

13 555 399,39

1 094 723,37

b) Účtovná jednotka podmienené záväzky voči spriazneným osobám k 31.12.2013 neevidovala.
2. Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou.
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu sú uvedené v tabuľke č.13-16
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením MsZ č.187/2012
Zmeny rozpočtu v priebehu účtovného obdobia:
Zmena rozpočtu číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválená dňa
12.04.2013
10.05.2013
12.06.2013
12.06.2013
10.07.2013
19.09.2013
19.09.2013
09.10.2013
09.10.2013
14.11.2013

Uznesenie MsZ číslo
36/2013
56/2013
75/2013
84/2013
99/2013
120/2013
121/2013
130/2013
143/2013
161/2013

Okrem zmien rozpočtu schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany boli vykonané aj zmeny
rozpočtu, ktoré boli schválené primátorom mesta v súlade so Zásadami finančného hospodárenia mesta Piešťany
§ 10, ods. 3. písm. c/ a ods. 4) .
V priebehu roka 2013 bol rozpočet plnený nasledovne:
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Spolu
Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu

Schválený rozpočet
15 992 115 €
3 452 272 €
4 275 025 €
23 719 412 €
Schválený rozpočet
15 225 895 €
4 103 504 €
2 538 305 €
21 867 704 €

Skutočné plnenie
16 097 972 €
1 163 145 €
1 160 140 €
18 421 257 €
Skutočné plnenie
14 810 816 €
1 165 150 €
642 049 €
16 618 015 €
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Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
V účtovnej jednotke nenastali žiadne skutočnostiach po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky.

V Piešťanoch, dňa 28.04.2014

Ing. Lucia Duračková

Ing. Remo Cicutto

Zodpovedná osoba za vypracovanie

Štatutárny orgán
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