Konsolidovaná výročná správa
Mesta Piešťany
za rok 2013
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1. Základná charakteristika Mesta Piešťany
Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Mesto je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
územia a o potreby jeho obyvateľov.
1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : Mesto Piešťany leží v povodí rieky Váh na hranici
Západoslovenskej nížiny, v tesnej blízkosti ohraničujúcich pohorí
malé Karpaty a Považský Inovec. Nachádza sa cca 80 km od
Bratislavy a 150 km od Viedne.
Susedné mestá a obce :

Vrbové, Hlohovec, Moravany nad Váhom, Banka

Celková rozloha mesta :

44,2 km²

Nadmorská výška :

162 m .n. m.

1.2 Demografické údaje
Hustota obyvateľov okresu : 651,50 obyv./ km²
Počet obyvateľov okresu k 31.12.2013 : 63 141
Počet obyvateľov mesta k 31.12.2013 : 28 797
Štruktúra obyvateľov mesta :

53,25% ženy
46,75% muži

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v meste je 17 651. Miera nezamestnanosti bola
v okrese 5,2 %, pričom Piešťany patria dlhodobo k okresom s najnižšou mierou
nezamestnanosti.
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1.3 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a základné vzdelávanie detí v meste poskytuje:
 Základná škola M. R. Štefánika na Vajanského ulici
 Základná škola na Holubyho ulici
 Základná škola na Mojmírovej ulici
 Základná škola na Brezovej ulici
 Základná škola E. F. Scherera
 Materská škola na Ružovej ulici
 Materská škola na ulici 8. Mája
 Materská škola na Valovej ulici
 Materská škola na Staničnej ulici
 Na mimoškolské aktivity sú zriadené:
 Základná umelecká škola
 Centrum voľného času
1.4 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje Nemocnica A. Wintera , n. o., Poliklinika
Piešťany ako aj súkromní lekári.
O kúpeľnú starostlivosť sa starajú Slovenské liečebné kúpele s celkovou kapacitou 2 000
lôžok. SLK patria od roku 2002 spoločnosti Danubius Hotels Group venujúcej sa
kúpeľnej starostlivosti v Maďarsku, Česku a Rumunsku.
1.5 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v meste zabezpečuje :
 Zariadenie sociálnych služieb
 Opatrovateľská služba v domácnosti
 LUMEN – zaradenie sociálnych služieb
 DOMUM – zariadenie sociálnych služieb (nocľaháreň, útulok, ubytovanie pre
osamelých rodičov)

1.6 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje :
 Kino Fontána
 Dom umenia
 Balneologické múzeum
 Mestská knižnica
 Mestské kultúrne stredisko
1.7 Veda a výskum
Významné vedecké pracoviská sú zastúpené inštitúciami ako je Národný ústav
reumatických chorôb, Výskumný ústav rastlinnej výroby zameraný na výskum
pestovateľských technológií, metód šľachtenia a poradenstvo v rastlinnej výrobe.
Špičkovým pracoviskom v oblasti metrológie a skúšobníctva, normalizácie a certifikácie
je Technický skúšobný ústav Piešťany.
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1.8 Šport a oddych




















Na území mesta Piešťany a v jeho okolí je veľa možností športu a aktívneho trávenia
voľného času. Sú to napríklad:
Areál vodných športov Sĺňava
Kolkáreň
Kúpalisko Eva
Tenisové kurty
Futbalový areál
Zimný štadión
Otvorená ľadová plocha na Winterovej ulici
Kolokruh Sĺňava
Cyklochodník Dubová
Sqash hala
Bicros
Golfové ihrisko
Motokárová hala Monza
Jazda na koni
Fitness, spinning
Nord walking
Kynologický areál
Bowling

1.9 Organizačná štruktúra mesta Piešťany
Primátor mesta :

Ing. Remo Cicutto

Viceprimátor mesta :

Ing. Timotej Miština CSc.

Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Peter Konečný

Prednosta mesta :

RNDr. Denisa Bartošová

Mestské zastupiteľstvo:

má 25 poslancov

Zloženie poslaneckého zboru Mesta Piešťany je nasledovné:
- 10 poslancov za stranu Smer - SD
- 11 poslancov nezávislých
- 3 poslanci za stranu SDKÚ – DS
- 1 poslanec za KDH
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Súčasťou organizačnej štruktúry mesta Piešťany je aj mestská rada a komisie mestského
zastupiteľstva.
Mestská rada je poradným orgánom zastupiteľstva. Je zložená z poslancov mestského
zastupiteľstva, jej činnosť upravuje Rokovací poriadok mestskej rady. Mestská rada je
iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.
Mestská rada má sedem členov v tomto zložení:
- 3 členovia za stranu Smer – SD
- 3 členovia ako nezávislí
- 1 člen za KDH
Komisií mestského zastupiteľstva je 9. Sú to tieto komisie:
- Legislatívno – právna komisia
- Finančná a podnikateľská komisia
- Komisia pre rozvoj mesta
- Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
- Komisia pre ochranu životného prostredia
- Komisia školstva, športu a mládeže
- Komisia kultúrna a názvoslovná
- Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok
- Komisia na ochranu verejného záujmu
Mestský úrad Piešťany zabezpečoval v roku 2013 samosprávne činnosti a prenesený výkon
štátnej správy na jednotlivých odborných útvaroch v súlade s platnou legislatívou.
Mesto Piešťany je materskou účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú
závierku za konsolidovaný celok.

2. Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách
Konsolidovaný celok Mesta Piešťany zahŕňa 11 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky, 3 príspevkové organizácie, jednu spoločnosť
s ručením obmedzeným a jednu akciovú spoločnosť. Identifikačné údaje mesta, rozpočtových
a príspevkových organizácií, ako aj obchodných spoločností patriacich do konsolidovaného
celku mesta Piešťany sú uvedené v tabuľke.

IČO
00612031
36094196
36080349
37836617
36080331
35602651
37836668
36094200
37988549

Názov
Mesto Piešťany
ZŠ Vajanského
ZŠ Holubyho
ZŠ Mojmírova
ZŠ Brezová
ZŠ E. F. Scherera
ZUŠ
CVČ Ahoj
MŠ 8. mája

Metóda
konsolidácie

Konsolidačný
podiel v %

úplná
úplná
úplná
úplná
úplná
úplná
úplná
úplná

100
100
100
100
100
100
100
100

Typ
organizácie
rozpočtová
rozpočtová
rozpočtová
rozpočtová
rozpočtová
rozpočtová
rozpočtová
rozpočtová
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IČO
37988522
37988531
37988557
00182869
00182885
37834240
36232700
36266906

Názov
MŠ Ružová
MŠ Staničná
MŠ Valová
Mestské kultúrne stredisko
Mestská knižnica
Služby mesta Piešťany
Bytový podnik, s.r.o.
Letisko Piešťany, a.s.

Metóda
konsolidácie
úplná
úplná
úplná
úplná
úplná
úplná
úplná
Vlastného
imania

Konsolidačný
podiel v %
100
100
100
100
100
100
100
21,49

Typ
organizácie
rozpočtová
rozpočtová
rozpočtová
príspevková
príspevková
príspevková
s.r.o.
a.s.

Konsolidovaná účtovná závierka v rámci uvedeného konsolidovaného celku bola spracovaná
po prvý raz za účtovné obdobie roku 2009. Skutočné údaje vykázané v nasledujúcich rokoch už
je možné v sumárnych ukazovateľoch porovnať s údajmi predchádzajúceho obdobia.

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku

Priemerný počet zamestnancov

893

konsolidovaného celku (obce resp. VÚC)
počas účtovného obdobia
z toho : Počet vedúcich zamestnancov

95

Okrem rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej
jednotky pôsobia na území mesta Piešťany aj ďalšie školy poskytujúce výchovu a vzdelávanie.
Pre názornosť uvádzame údaje o počte žiakov navštevujúcich školy a zariadenia, údaje o počte
pedagogických a nepedagogických pracovníkov a vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva v meste
Piešťany.
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Prehľad škôl na území mesta Piešťany
Základné školy
Šk. rok 2013/2014
Základná škola
ZŠ M.R. Štefánika,Vajanského
ZŠ Holubyho
ZŠ Mojmírova
ZŠ Brezová
ZŠ F.E. Scherera
ZŠ sv. M. Goretti
Spojená škola, Valová
Spolu

Počet žiakov
182
329
493
728
170
251
90
2 243

Počet
pedag./nepedag.
20/ 6
33/13
39/13
58/26
18/14
25/10
19/ 6

Materské školy
Šk. rok 2013/2014
Materská škola
MŠ 8. mája
MŠ Ružová
MŠ Staničná
MŠ Valová
Spolu

Počet detí

Počet
pedag./nepedag.
22/17
8/ 9
16/13
18/16

231
97
188
196
712

Základné umelecké školy
Šk. rok 2013/2014
Škola
ZUŠ

Počet žiakov

Počet
pedag./nepedag.
39/6

933

Na území mesta sa nachádza aj Súkromná základná umelecká škola J. Braneckého 130/5,
Trenčianska Teplá, pobočka - Piešťany, Zavretý kút 68

Školské zariadenia
Šk. rok 2013/2014
Školské
zariadenie

Počet detí

Počet
pedag./nepedag.

CVČ AHOJ

564

16/3

CVČ pri ZŠ Scherera

106

2/0

CVČ pri ZŠ sv. M. Goretti

228

16/0
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Gymnáziá a stredné odborné školy
-

Gymnázium Pierra de Coubertina
Hotelová akadémia Piešťany
Cirkevné gymnázium Piešťany
Stredná odborná škola záhradnícka
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola technická
Súkromná stredná odborná škola pre športovcov
Pomaturitné štúdium je možné absolvovať na Strednej odbornej škole záhradníckej
a na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera

Gymnáziá
Stredné odborné školy
Gymnázium Pierra de Coubertina,
Piešťany
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Piešťany
Gymnázium sv. Michala Archanjela
Piešťany
Stredná odborná škola záhradnícka
Piešťany
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Piešťany
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Piešťany
Stredná odborná škola technická
Piešťany
Spolu

Šk. rok 2013/2014
Počet študentov
635
661
99
135
397
462
244
2 633

Na území mesta pôsobí aj Súkromná stredná odborná škola pre športovcov Piešťany, ktorá
sídli v priestoroch Strednej odbornej školy záhradníckej, Brezová 2, Piešťany.
Vysoké školy
Univerzita Cyrila a Metoda Trnava – Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM
so sídlom v Piešťanoch.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, detašované pracovisko
Piešťany – sv. Pátra Pia.
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava – Dekanát fakulty cestovného ruchu, Winterova 29,
Piešťany. Je súkromnou vysokou školou pôsobiacou na území mesta od roku 2012.
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Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany ako konsolidujúcej
účtovnej jednotky zabezpečujú činnosť kultúrnu, spoločenskú a verejnoprospešnú.

Kultúrne a spoločenské ustanovizne na území Mesta Piešťany
V meste sa nachádza niekoľko scén slúžiacich pre kultúrne akcie. Najväčšou je Dom umenia
Piešťany – Národné osvetové centrum , kultúrno-spoločenské centrum Fontána – kino
a Filmový klub, Malá scéna MsKS, hudobný pavilón Mušľa. Na Kúpeľnom ostrove je
spoločenské centrum a vonkajší hudobný pavilón Harmony. Známe sú výstavné siene Stará
lekáreň, KSC Fontána a galéria Majerník v Dome umenia. Mestská knižnica poskytuje
knižničné služby s približne 85 000 knižničnými jednotkami. Ďalšie neverejné odborné
knižnice sú vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby a v Nemocnici Alexandra Wintera.
Mestské kultúrne stredisko – Malá scéna, Kultúrne a spoločenské centrum Fontána, Hudobný
pavilón, Výstavná sieň v Starej lekárni
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa uskutočňujú rôzne koncerty a divadelné
predstavenia, prehliadky amatérskych divadelných súborov ako i vystúpenia škôl, výchovné
koncerty a výstavy. Mestské kultúrne stredisko sa zameriava i na osvetovú činnosť zahŕňajúcu
rôzne kurzy jazykové i odborné. Je spoluorganizátorom Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny,
filmovej prehliadky Eurotour a Medzinárodného filmového festivalu Cinematic.

Mestská knižnica – Školská ulica a Piešťanské informačné centrum na Pribinovej ulici.
Hlavnou činnosťou Mestskej knižnice je budovať, získavať, evidovať, odborne spracovávať,
organizovať a ochraňovať univerzálny knižničný fond. Knižnica uspokojuje kultúrne,
informačné a vzdelávacie potreby používateľov všetkých vekových a sociálnych skupín
prostredníctvom sprístupňovania vlastného knižničného fondu, ako aj zabezpečením prístupu
k vonkajších informačným zdrojom.
Pri plnení hlavného poslania zabezpečuje zverejňovanie a prezentáciu knižničnej práce
prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti.
Organizuje kultúrno - vzdelávacie podujatia regionálneho i celoslovenského významu.
Ďalšie kultúrne a spoločenské ustanovizne na území Mesta Piešťany:
-

-

-

Dom umenia , NOC
Balneologické múzeum

divadelná sála, výstavná sieň, galéria
Stála expozícia na Beethovenovej ul.,
Vila Liska - výstavná sieň
Pamätná izba I. Krasku a hradisko Kostolec
Spoločenské centrum Slovenských liečebných kúpeľov
Kongresová sála, Hudobný pavilón Harmony
Kursalon je synonymom spojenia dobrej kuchyne, skvelých a častých podujatí,
koncertov, živej i reprodukovanej hudby s neopakovateľnou atmosférou. Na klubovom
pódiu Art Jazz Gallery koncertujú medzinárodné jazzové hviezdy - Festival Doda Šošoku.

Veľmi významnou oblastnou organizáciou zameranou na rozvoj a propagáciu cestovného
ruchu je Rezort Piešťany, ktorej hlavným zámerom je propagovať región Piešťany.
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Služby mesta Piešťany – je príspevková organizácia zameraná na údržbu verejných
priestorov.
Starajú
sa
o verejnú
zeleň,
udržiavanie
cestných
komunikácií,
chodníkov a dlažieb, verejné osvetlenie, odvoz odpadkov, parkoviská a trhoviská.
Zabezpečujú pietne služby.
Bytový podnik Mesta Piešťany, s.r.o. – je dcérska spoločnosť, v ktorej majetkový podiel
mesta je 100 % . Jej činnosť je zameraná na výrobu, rozvod a predaj tepelnej energie, opravy
a údržbu bytov a nebytových priestorov a správu nehnuteľností vo vlastníctve iných osôb.
Z predložených výsledkov hospodárenia sa spoločnosť javí ako stabilizovaná, s vyrovnaným
hospodárením. Svojím odberateľom, vlastníkom bytov a nájomcom zasiela vyúčtovacie faktúry
za teplo, TÚV a služby spojené s užívaním bytov v zákonnom termíne, či už preplatky alebo
nedoplatky. Preplatky z vyúčtovania sú voči zloženým zálohovým platbám vrátené v termíne
a nedoplatky z vyúčtovania by mali byť uhrádzané priebežne v lehotách splatnosti. Účtovné
predpisy preplatkov a nedoplatkov tepla majú v konsolidovanej účtovnej závierke vplyv na
výsledok hospodárenia konsolidovaného celku.
Súčasťou konsolidovaného celku Mesta Piešťany je tiež Letisko Piešťany, a.s., v ktorej
majetkový podiel Mesta Piešťany je 21,49 %.
Mesto Piešťany vlastní tieto emisie cenných papierov: SK 1110010263 – počet CP 7
SK 1110008671 – počet CP 14
SK 1110010255 – počet CP 219
Na Letisku Piešťany sa uskutočňuje viacero významných podujatí. Konali sa tu Národné
letecké dni a pravidelne sú usporiadané hudobné festivaly. V areáli sa nachádza Vojenské
historické múzeum, ktoré sústreďuje dokumentáciu vojenskej minulosti na Slovensku.
Prostriedkami masovej komunikácie sú mesačník Revue Piešťany, týždenník Piešťanský
týždeň, televízna stanica TV Karpaty a rozhlasová stanica Rádio Piešťany.
Aktívne tráviť voľný čas je možné na veľkom množstve športovísk, ktoré sú opísané v bode
1.8. Najpopulárnejšie z nich sú hokejový a futbalový štadión, deväťjamkové golfové ihrisko,
sqashové a tenisové kurty, kryté plavárne, vodné športy ako kanoistika, veslovanie či jachting
na jazere Sĺňava, ako i vodnolyžiarsky vlek. Okolo Sĺňavy sú vybudované kvalitné cyklotrasy.
V okolí je množstvo značených turistických chodníkov a rekreačné stredisko Bezovec so
zjazdovkami s umelým zasnežovaním. Športu sa venujú telovýchovné jednoty a kluby.

Je dôležité uviesť i účtovné jednotky, v ktorých má Mesto Piešťany podiel na základom imaní,
ale nespĺňajú podmienky pre zahrnutie do konsolidovaného celku. Tieto účtovné jednotky nie
sú ani dcérkou, ani spoločnou ani pridruženou účtovnou jednotkou.
Sú to:
- Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., v ktorej podiel Mesta Piešťany na základnom
imaní predstavuje 14,276 %
- Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., s podielom Mesta Piešťany 10,009 %
- Prima banka Slovensko, a.s., v ktorej má Mesto Piešťany podiel na základnom imaní vo
výške 0,037 %
- Zduženie regiónu Piešťany, na založení ktorej sa v roku 2002 podieľalo Mesto Piešťany
peňažným vkladom 43 594,81 €.
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3. Konsolidovaná bilancia aktív a pasív účtovnej jednotky VS
3.1 Konsolidovaná bilancia aktív (v eur)
Názov

A. Neobežný majetok spolu

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12. 2013

k 31.12.2012

81 642 982,79

82 882 282,65

24 761,68

42 517,51

Dlhodobý hmotný majetok

64 961 050,48

66 053 349,90

Dlhodobý finančný majetok

16 657 170,63

16 786 415,24

B. Obežný majetok spolu

5 390 253,56

4 623 562,26

53 290,63

57 560,58

140 046,91

147 434,32

0,00

0,00

637 140,46

762 198,01

4 559 775,56

3 656 369,35

111 064,46

39 499,95

Náklady budúcich období

47 272,20

39 124,84

Príjmy budúcich období

63 792,26

375,11

87 144 300,81

87 545 344,86

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
C. Časové rozlíšenie
z toho

D. Vzťahy k účtom klientov št. pokl.

MAJETOK SPOLU

Aktíva konsolidovaného celku za rok 2013 poklesli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím
roku 2012 celkom o 401 044,05 € vplyvom poklesu zostatkov účtov neobežného majetku
o 1 239 299,86 €, nárastu obežného majetku o 766 691,30 a časového rozlíšenia na strane aktív
o 71 564,51 €.
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3.2 Konsolidovaná bilancia pasív (v eur)

Názov

A. Vlastné imanie

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12. 2013

k 31.12.2012

72 230 370,49

72 086 065,62

Oceňovacie rozdiely

568 509,34

697 753,95

Fondy

723 217,26

613 001,60

Výsledok hospodárenia minulých rokov

70 619 886,77

70 920 632,22

Výsledok hospodárenia za účt. obdobie

318 757,12

-145 322,15

7 069 574,56

7 258 275,43

479 508,42

492 415,38

1 005 514,68

1 029,10

755 219,73

787 521,48

Krátkodobé záväzky

1 291 361,79

2 209 115,20

Bankové úvery a výpomoci

3 537 969,94

3 768 194,27

C. Časové rozlíšenie

7 844 355,76

8 201 003,81

812 113,00

859 358,01

7 032 242,76

7 341 645,80

87 144 300,81

87 545 344,86

z toho :

Podiely iných účtovných jednotiek
B. Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky

v tom:
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokl.
VLASTNÉ IMANIE A ZÁV.SPOLU

Pasíva konsolidovaného celku za rok 2013 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím roku 2012
poklesli o 401 044,05 €.
Z toho vlastné imanie vzrástlo o 144 304,87 €, záväzky poklesli o 188 700,87 € a znížilo sa
časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období o 356 648,05 €.
Aktíva a pasíva v súvahe sa rovnajú.
Materská účtovná jednotka Mesto Piešťany poskytuje rozpočtovým a príspevkovým
organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bežné transfery na ich prevádzku
a kapitálové transfery na nákup dlhodobého majetku. Zúčtovanie poskytnutého bežného
transferu sa vykoná k termínu účtovnej závierky. Zúčtovanie poskytnutého kapitálového
transferu zriadenej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii materská účtovná jednotka
vykonáva postupne vo výške odpisov, zostatkovej ceny pri vyradení alebo vytvorení opravných
položiek, a to v prospech syntetického účtu 355.
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4. Vývoj pohľadávok a záväzkov
4.1 Pohľadávky (v eur)
Pohľadávky krátkodobé

Odberatelia

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2012

121 195,82

167 082,05

4 175,37

77 761,27

12 730,73

19 133,87

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí

337 446,81

314 992,02

Pohľadávky z daňových príjmov obcí

145 163,44

151 772,77

10 034,65

10 621,48

2 175,00

9 202,70

0,00

9 255,00

3 980,64

2 335,85

238,00

41,00

0,00

0,00

637 140,46

762 198,01

Poskytnuté preddavky
Ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči zamestnancom
Daň z príjmov
Daň z pridanej hodnoty
Iné pohľadávky
Ostatné dane a poplatky
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
Spolu
Konsolidovaný celok nevykazuje dlhodobé pohľadávky.
4.2 Záväzky (v eur)
Záväzky

Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu
Záväzky

Záväzky – splatnosť do jedného roka

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2012

2 046 019,52

2 996 074,68

562,00

562,00

2 046 581,52

2 996 636,68

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2012

1 290 799,79

2 208 553,20

Záväzky – splatnosť od jedného roka do piatich r.

113 955,36

9 536,00

Záväzky – splatnosť dlhšia ako päť rokov

641 826,37

778 547,48

2 046 581,52

2 996 636,68

Spolu
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5. Časové rozlíšenie
5.1 Časové rozlíšenie na strane aktív (v eur)
Časové rozlíšenie na strane aktív
– Náklady budúcich období
Nájomné

Stav
k 31.12.2013
0,00

Stav
k 31.12.2012
0,00

0,00

219,58

7 452,45

9 415,66

Predplatné poistné

16 579,92

14 721,98

Ostatné

23 239,83

14 767,62

Spolu

47 272,20

39 124,84

Stav
k 31.12.2013
0,00

Stav
k 31.12.2012
0,00

Nájomné z rekl. plôch
Predplatné

Časové rozlíšenie na strane aktív
– Príjmy budúcich období
Nájomné

0,00

0,00

Ostatné

63 792,26

375,11

Spolu

63 792,26

375,11

Poistné plnenie

5.2 Časové rozlíšenie na strane pasív (v eur)
Časové rozlíšenie na strane pasív
– Výnosy budúcich období
Nájomné
Predplatné
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO
Transfery
Ostatné
Spolu

Časové rozlíšenie na strane pasív
– Výdavky budúcich období

Stav
k 31.12.2013
28 971,68

Stav
k 31.12.2012
24 224,47

5 480,81

1 325,74

0,00

0,00

6 610 280,10

7 066 424,69

387 510,17

249 670,90

7 032 242,76

7 341 645,80

Stav
k 31.12.2013

Stav
k 31.12.2012

Ostatné

812 113,00

859 358,01

Spolu

812 113,00

859 358,01
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6. Rezervy
Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej aj podnikateľskej činnosti,
konkrétne hodnoty sa nachádzajú v prehľade o stave a pohybe rezerv uvádzaných v tabuľke
a tiež v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke. Najvýznamnejšiu položku
dlhodobých ostatných rezerv tvorí rezerva na prebiehajúce súdne spory vo výške 48 962 €,
ktorú tvorilo Mesto Piešťany.
Zákonné rezervy sú tvorené v Bytovom podniku, s.r.o. na nevyčerpané dovolenky na mzdy za
dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia vo výške 17 902 € a na nevyfakturované dodávky
5 878 €. Rezerva tvorená celkom je 23 780 €. V Bytovom podniku bola čerpaná celá vytvorená
rezerva na mzdy za dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia v sume 17 129 €, z rezervy
vytvorenej na nevyfakturované dodávky v sume 6 430 € bola použitá suma 5 615 € a rezerva
v sume 815 € bola zrušená.
V Službách mesta Piešťany bola tvorená zákonná rezerva na mzdy na nevyčerpanú dovolenku
vrátane sociálneho zabezpečenia vo výške 7 365,33 € v podnikateľskej činnosti a 33 984,28 €
v hlavnej činnosti. Celková suma všetkých rezerv na mzdy na nevyčerpané dovolenky vrátane
sociálneho zabezpečenia v SMP bola tvorená vo výške 41 349,61 € .
Rezerva na mzdy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia v Mestskom
kultúrnom stredisku Piešťany tvorená nebola ani v podnikateľskej činnosti ani v hlavnej
činnosti. V priebehu účtovného obdobia bola použitá rezerva v sume 1 787,59 € z rezervy
vytvorenej za predošlé účtovné obdobie v sume 5 616,05 €. Mestské kultúrne stredisko ku
koncu účtovného obdobia netvorilo rezervu na nevyfakturované dodávky, suma 349,66 €
predstavuje rezervu z predošlého účtovného obdobia a celkový zostatok ostatných
krátkodobých rezerv v MsKs je v sume 4 178,12 €.
Mestská knižnica Piešťany tvorila ostatné krátkodobé rezervy na mzdy na nevyčerpané
dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia v sume 2 300 € v hlavnej činnosti. V priebehu
účtovného obdobia bola použitá takáto vytvorená rezerva za predošlé účtovné obdobie v sume
1 800 €. Zároveň Mestská knižnica Piešťany tvorila rezervu na nevyfakturované dodávky
v sume 1 900 € a zrušila takúto rezervu vytvorenú v predošlom účtovnom období v sume
2 000 €.
Rezerva vytvorená v Meste Piešťany na audit účtovnej závierky v sume 18 000 € bola
v priebehu účtovného obdobia použitá vo výške 11 400 € a v sume 1 240 € zrušená. V roku
2013 vytvorilo Mesto Piešťany rezervu na audit vo výške 8 000 €.
Ostatná rezerva na mzdy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia
vytvorená v sume 84 495,18 € bola v priebehu účtovného obdobia použitá v sume 80 189,73 €.
Nová rezerva bola vytvorená v sume 86 542,29.
Rozpočtové organizácie tvorili ostatné krátkodobé rezervy na mzdy na dovolenky vrátane
sociálneho zabezpečenia.
Celková výška ostatných krátkodobých rezerv v konsolidovanej súvahe je 399 401,09 €.
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Rezervy
Rezerva na prebiehajúce súdne spory dlhodobá
Rezerva na mzdy na dovolenku vrátane SZ krátkodobá
zákonná
Rezerva na nevyfakturované dodávky a služby krátkodobá
zákonná
Rezerva na mzdy na dovolenku vrátane SZ krátkodobá
ostatná
Rezerva na nevyfakturované dodávky a služby ostatná
krátkodobá
Rezerva na náklady na zostavenie, overenie , zverejnenie
účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa
vykazovaného obdobia
Spolu

Stav
k 31.12.2013
48 962,00

Stav
k 31.12.2012
48 962,00

25 267,33

64 477,91

5 878,00

6 430,00

380 838,55

346 592,81

5 202,54

7 952,66

13 360,00

18 000,00

479 508,42

492 415,38

7. Bankové úvery
Ako bankové úvery konsolidovaného celku sú vykázané:
1. Dlhodobé investičné úvery, ktoré sú poskytnuté bez zabezpečenia, alebo sú zabezpečené
bianco zmenkou.
2. Termínovaný investičný úver poskytnutý Bytovému podniku, s.r.o. je zabezpečený
záložným právom.
Prehľad úverov dokumentuje nasledovná tabuľka:
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Bankové úvery
v eurách

Charakter
bankového úveru

Mena

Úroková sadzba v %
(EURIBOR)

investičný
investičný
investičný
investičný
investičný
investičný
investičný
prekleňovací
prekleňovací
investičný
investičný
investičný
investičný
investičný

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2,376
2,543
0,586
0,586
0,586
3,684
2,319
2,926
2,543
3,684
1,826
3,684
3,236
2,560

Dátum splatnosti

Výška k
31.12.2013
bežné účtovné
obdobie

Výška k 31.12.2012
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Druh bankového úveru podľa splatnosti (krátkodobý, dlhodobý)
dlhodobý – Všeobecná úverová banka. a.s.
dlhodobý – Prima banka Slovensko, a.s.
dlhodobý – Tatra banka, a.s.
dlhodobý – Tatra banka, a.s.
dlhodobý – Tatra banka, a.s.
dlhodobý – Prima banka Slovensko, a.s.
dlhodobý – Prima banka Slovensko, a.s.
dlhodobý – Prima banka Slovensko, a.s.
dlhodobý – Prima banka Slovensko, a.s.
dlhodobý – Prima banka Slovensko, a.s.
dlhodobý – Slovenská sporiteľňa, a.s.
dlhodobý – Prima banka Slovensko, a.s.
Termínovaný úver (poskytnutý Bytovému podniku)
dlhodobý – Prima banka Slovensko, a.s.
Spolu

28.12.2017
25.3.2020
30.9.2015
30.9.2015
30.9.2015
31.8.2018
18.11.2015
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2015
25.09.2018
23.12.2025
20.05.2016
21.01.2022

143 560,00
859 390,61
0,00
24 658,73
0,00
497 908,77
132 490,35
0,00
0,00
731 239,00
265 055,19
507 232,25
113 007,00
263 428,04

131 763,10
996 893,09
16 142,88
65 925,41
23 124,17
597 490,53
104 386,47
31 727,02
22 046,96
773 405,95
0,00
549 501,65
159 767,00
296 020,04

3 537 969,94

3 768 194,27
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8. Náklady
8.1 Náklady na služby (v eur)

Náklady na služby

Hlavná
činnosť

Podnik.
činnosť

Opravy a udržiavanie

602079,47

386976,71

Spolu
k 31.12.
2013
989056,18

Spolu
k 31.12.
2012
815635,01

Cestovné

13882,62

999,90

14882,52

22060,32

Náklady na reprezentáciu

47506,47

1464,00

48970,47

36803,87

Iné služby

2115802,46

473623,33 2589425,79

2481259,07

Spolu

2779271,02

863063,94

3355758,27

3642334,96

8.2 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v eur)

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Hlavná
činnosť

Zostatková cena predaného DNM a DHM

521017,58

0,00

Spolu
k 31.12.
2013
521017,58

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.

1139,66

0,00

1139,66

4603,29

Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.

234,17

20,00

254,17

0,00

7755,70

152,00

7907,70

38567,10

462473,34

85774,40

548247,74

324214,41

0,00

0,00

0,00

0,00

992620,45

85946,40

1078566,85

505439,12

Podnik.
činnosť

Spolu
k 31.12.
2012
195330,66

Odpis pohľadávky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Manká a škody
Spolu

Podnik.
činnosť

Spolu
k 31.12.
2012
138054,32

8.3 Finančné náklady (v eur)

124009,75

4557,00

Spolu
k 31.12.
2013
128566,75

Kurzové straty

24,31

0,00

24,31

89,19

Manká a škody

0,00

0,00

0,00

0,00

65693,22

26627,57

92320,79

94672,78

189727,28

31184,57

220911,85

290092,63

Finančné náklady
Úroky

Ostatné finančné náklady
Spolu

Hlavná
činnosť
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8.4 Ďalšie náklady (v eur)

Spotrebované nákupy

Hlavná
činnosť
2266752,47

Osobné náklady

9007205,85

852648,20

9859854,05

9527853,47

Dane a poplatky

16753,14

99224,81

115977,95

116701,85

2156942,88

625123,00

2782065,88

2762207,50

721737,86

31579,40

753317,26

758825,33

0,00

0,00

0,00

0,00

638422,37

2000,00

640422,37

530668,56

Ďalšie náklady

Odpisy DNH a DHM
Rezervy a opravné pol. z prev. činnosti
Ostatné mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov
Spolu

14807814,57

Podnik.
Spolu
Spolu
činnosť
k 31.12. 2013 k 31.12. 2012
3273595,36
5540347,83
6124350,02

4884170,77 19691985,34

19820606,73

8.5 Dane z príjmov (v eur)

Splatná daň z príjmov

1522,80

52809,85

Spolu
k 31.12.
2013
54332,65

Spolu

1522,80

52809,85

54332,65

50417,09

Spolu
k 31.12.
2012
381144,74

Dane z príjmov

Hlavná
činnosť

Podnik.
činnosť

Spolu
k 31.12.
2012
50417,09

9.Výnosy
9.1 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v eur)

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Hlavná
činnosť

Tržby z predaja DNH a DHM

873729,49

400,00

Spolu
k 31.12.
2013
874129,49

2964,70

0,00

2964,70

3085,40

0,00

182994,54

182994,54

190921,67

425,50

0,00

425,50

304,45

225,79

4106,12

4331,91

13588,34

34225,00

0,00

34225,00

29873,91

1256550,33

90164,44

1346714,77

876966,45

0,00

0,00

0,00

108,00

2168120,81

277665,10

2445785,91

1495992,96

Tržby z predaja materiálu
Tržby za tovar
Aktivácia materiálu a tovaru
Zmluvné pokuty, penále a úroky
z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky
z omeškania
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Výnosy z odpísaných pohľadávok
Spolu

Podnik.
činnosť
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9.2 Ostatné výnosy (v eur)
Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
Tržby z predaja služieb
Tržby za vlastné výrobky
Daňové a colné výnosy, výnosy
z popl.
Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových
P v obciach a RO a PO zriadených
obcou
Mimoriadne výnosy
Spolu

Hlavná
činnosť
1319234,73

Podnik.
Spolu
Spolu
činnosť
k 31.12. 2013 k 31.12. 2012
5595745,09
6914979,82
7229494,98

0,00

6646,79

6646,79

6501,42

11218392,84

0,00

11218392,84

11129511,98

528374,01

32993,18

561367,19

491599,85

59216,91

1903,00

61119,91

4701,76

3798596,31

0,00

3798596,31

3519188,74

0,00

0,00

0,00

0,00

16923814,80

5637288,06

22561102,86

22380998,73

10.Vlastné imanie
Prehľad o vlastnom imaní konsolidovaného celku mesta Piešťany k 31.12.2013 v eur:
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Spolu
Podiely iných účtovných jednotiek

-688 811,36
1 257 320,70
429 613,26
293 604,00
70 619 886,77
318 757,12
72 230 370,49
0,00

Zostatok účtu 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vykazuje Mesto
Piešťany vo výške -110 969,66 €. Zreálnenie vlastného imania v Bytovom podniku, a.s. bolo
uskutočnené účtovným zápisom cez oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
r. 2013 vo výške 46 897 na hodnotu 2 789 0000 €.
Elimináciou majetku vo výške -545 588,00 € bola zabezpečená konsolidácia kapitálu vo výške
základného imania 2 243 412 €.
Skutočná výška vlastného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. k 31.12.2013 bola v sume
19 588 793 €. Podiel mesta Piešťany je vo výške 21,49 %.
Zostatok účtu 062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom vo
výške 4 241 885,31 € bol zreálnený účtovným zápisom doúčtovaním oceňovacieho rozdielu vo
výške - 32 253,70 € na hodnotu podielu mesta Piešťany v spoločnosti Letisko Piešťany a.s.,
ktorá je 4 209 631,61 €. Zápis predstavuje zníženie hodnoty vlastného imania, resp. podielu
Mesta Piešťany na vlastnom imaní spoločnosti Letisko Piešťany, a.s..
V porovnaní s rokom 2012 oceňovacie rozdiely celkom sú nižšie o -129 244,61 €.
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Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín na účte 415 vykazuje Mesto Piešťany vo výške
1 257 320,70 €, v analytickom členení sa táto suma týka oceňovacích rozdielov
k základnému imaniu TAVOS-u vo výške 236 452,02 € a Bytového podniku Piešťany s.r.o.
výške 1 020 868,68 € a v porovnaní s rokom 2012 sa nezmenili.

Zákonný rezervný fond za konsolidovaný celok tvorili účtovné jednotky konsolidovaného
celku nasledovne:
Mestské kultúrne stredisko Piešťany, p. o.
Mestská knižnica Piešťany, p. o.
Služby mesta Piešťany, p. o.
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Spolu

49 900,33
467,84
275 159,09
104 086,00
429 613,26

Ostatné fondy - účet 427 vykazuje Bytový podnik Piešťany s.r.o. vo výške 2 537 016,00 €.
Eliminačná úprava bola uskutočnená vo výške základného imania 2 243 412,00 € a zostatok
účtu v konsolidovanej súvahe je 293 604,00 €.
Na účte 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov bolo premietnuté
doúčtovanie pravých rozdielov v rámci konsolidačných operácií. Zostatky za účtovné jednotky
konsolidovaného celku sú nasledovné:

Mesto Piešťany
Mestské kultúrne stredisko Piešťany, p. o.
Mestská knižnica Piešťany, p. o.
Služby mesta Piešťany, p. o.
Základná škola E. F. Scherera
Základná škola Brezová ul.
Základná škola Mojmírova ulica
Základná škola Holubyho ul.
Základná škola M. R. Štefánika
Centrum voľného času AHOJ
Základná umelecká škola
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Materská škôlka Ružová ul.
Materská škôlka Staničná ul.
Materská škôlka 8. mája
Materská škôlka Valová ul.
Spolu

70 384 928,98
81 617,01
74 492,74
107 831,10
-6 862,45
-14 210,78
-6 937,07
-3 103,81
-2 421,04
-6 820,89
-13 165,21
86 851,15
-11 373,43
-22 878,39
-13 887,31
-14 173,83
70 619 886,77

Výsledok hospodárenia v konsolidovanej účtovnej závierke v sume 387 912,82 € je
agregovaním všetkých výsledkov hospodárenia v konsolidovanom celku, upravený
konsolidačnými a opravnými operáciami vo výške - 69 155,70 € na sumu 318 757,12 €. Je to
doúčtovanie predpisov preplatkov a nedoplatkov tepla za rok 2013 v sume 19 408,65 €, ako aj
opravy vyúčtovania preplatkov a nedoplatkov za rok 2012 v sume -36 401,27 €, o ktorých
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účtuje v príslušnom roku len Bytový podnik Piešťany s.r.o. Účtovné jednotky konsolidovaného
celku účtujú o týchto sumách v nasledujúcom roku, keď Bytový podnik Piešťany s.r.o. vykoná
vyúčtovanie. Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený aj opravou účtovania nedoplatkov
vymáhaných Bytovým podnikom, s.r.o. od nájomníkov v sume -163,08 € a vyplatenými
podielmi na zisku Bytového podniku Piešťany s.r.o. za rok 2012 vo výške -52 000 €.
Dividendy zo Slovenských liečebných kúpeľov Mestu Piešťany z rok 2012 boli vyplatené
v sume 55 555,22 €.
Konsolidovaný výsledok hospodárenia nepodlieha procesu usporiadania.

Výsledky hospodárenia v jednotlivých účtovných jednotkách konsolidovaného celku boli
usporiadané takto:
Bytový podnik Piešťany s..r.o. rozdelil vytvorený zisk za rok 2013 vo výške 101 210,00 €
prídelom do
- zákonného rezervného fondu
5 210,00 €
- sociálneho fondu
10 000,00 €
- ostatné fondy (nepovinný RF)
24 000,00 €
- podiel na zisku zakladateľovi
40 000,00 €
- podiel na zisku - orgány spoločnosti
22 000,00 €
Mesto
Piešťany účtovný výsledok hospodárenia podľa platných postupov účtovania
usporiadalo na účte vlastného imania (428).
Ostatné účtovné jednotky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany vykázaný zisk alebo
stratu zúčtovali na účte 428 v súlade s postupmi účtovania.
Porovnaním výšky vlastného imania v roku 2013 oproti roku 2012 bol v konsolidovanom celku
nárast o 144 304,87 €.

11. Významné investičné akcie realizované v roku 2013 (v eur)
Majetok mesta
- nákup mestského mobiliáru a prev.strojov, prístr. a zariadení
- zmena územného plánu
- informačný a komunikačný systém
- vybudovanie verejného osvetlenia
Zabezpečenie verejného poriadku mestskou políciou
- nákup softwaru a výpočtovej techniky
- nákup motorového vozidla
- kamerový systém a nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení
Školstvo
- reko školských budov
Kultúra
- reko Kolonádového mosta - osvetlenie
Šport
- reko BMX dráhy – dobudovanie a ihriská
Odpadové a vodné hospodárstvo
- reko stanovíšť na odpadové nádoby

15 772,00
12 284,00
8 000,00
6 700,00
21 000,00
15 000,00
10 300,00
135 736,00
68 350,00
15 000,00
23 000,00
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Verejná zeleň
- PD a reko mestský park
Výstavba, reko a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov
- parkovisko A.Trajan – M.Bela
- reko miestne komunikácie
Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry
- vybudovanie autobusovej zastávky Bratislavská cesta

66 048,00
130 000,00
471 725,00
4 000,00

12. Predpokladaný budúci vývoj činnosti v roku 2014 (v eur)
Majetok mesta
- reko budov a objektov
- mestský mobiliár a nákup prev. strojov, prístrojov, zariad.
- zmena územného plánu
- reko verejného osvetlenia
Sociálna starostlivosť a bývanie
- reko budovy MsJ
Školstvo
- reko školských budov
Kultúra
- reko Kolonádový most – strecha a grant Promenáda kultúr
Šport
- výstavba hokejovej haly
- reko BMX dráhy – dobudovanie ihrísk
- výstavba letného kúpaliska
- PD plav centrum
Životné prostredie
- PD reko mestský park
- vybudovanie plochy pre bioodpad
- reko revital. Nám. SNP
- revitalizácia potoka Dubová
- nákup nákladných vozidiel
- reko detské ihriská
Doprava
- výstavba, reko a debarierizácia pozemných komunikácií
- dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry
- nákup cisterny na polievanie ciest

77 847,00
9 434,00
26 384,00
280 661,00
15 000,00
194 593,00
1 715 001,00
1 500 000,00
25 352,00
376 500,00
27 450,00
38 777,00
156 000,00
105 000,00
125 217,00
255 000,00
30 000,00
2 292 008,00
187 072,00
200 000,00
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13. Ostatné finančné povinnosti
Konsolidovaný celok Mesto Piešťany nemá prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú
v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.
Nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou spravovanou účtovnou jednotkou je ruina sakrálnej stavby,
pravdepodobne kláštora Johanitov z 13. storočia a Kolonádový most.
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Konsolidujúca účtovná jednotka nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po
skončení účtovného obdobia, ktorá by si vyžadovala zverejnenie alebo vykázanie
v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013.

14. Záver
Mesto Piešťany ako konsolidujúca účtovná jednotka a ním konsolidované účtovné jednotky
tvoria celok, ktorým mesto zabezpečuje výkon samosprávnych činností, ale aj činností v rámci
prenesených kompetencií štátu na mesto v zmysle platných právnych predpisov. Sledovanie
hospodárenia mesta ako konsolidovaného celku je v dvoch líniách: rozpočtovej a účtovnej. Pre
sledovanie toku peňazí a rozpočtu mesta je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za
mesto, jeho rozpočtové organizácie ako súčasť rozpočtu mesta a príspevková sa premieta cez
rozpočet mesta svojím príspevkom. Obchodná organizácia Bytový podnik s.r.o. do rozpočtu
mesta vstupuje cez fakturáciu svojich výkonov.
Letisko Piešťany, a.s. vstupuje do konsolidácie metódou vlastného imania tak, že je upravená
položka súvahy – dlhodobý finančný majetok, ktorého ocenenie vyjadruje podiel mesta na
vlastnom imaní tejto účtovnej jednotky.
Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania
plnenia rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako
o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho
majetku a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné jednotky do nej zahrňované boli
jednou ekonomickou jednotkou, akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi, aj keď majú
právnu subjektivitu. Umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou
riadenia súčasnej situácie, ale aj perspektívy a plánovania všetkých súčastí mesta ako jedného
celku.
V Piešťanoch dňa 18. 07. 2014
Vypracoval:
Ing. Marta Koláriková, v.r.
vedúca referátu financií
Zodpovedá:
Ing. Lucia Duračková , v.r.
vedúca ekonomického odboru

Predkladá:
Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany
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