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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Stropkov
zostavenej k 31. decembru 2014
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

Mesto Stropkov

IČO

00331007

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej
jednotky

1.1.1991

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta Stropkov bola zostavená v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o účtovníctve“) 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.

2. Informácie o hlavných predstaviteľoch konsolidujúcej účtovnej jednotky
Starosta obce (meno a priezvisko)

JUDr. Ondrej Brendza

Zástupca starostu (meno a priezvisko)

MUDr. Martin Jakubov

Prednosta obecného úradu

Ing. Stanislav Humenník

Hlavný kontrolór obce

Ing. Gabriela Maruščáková

3. Informácie o konsolidovanom celku
Identifikačné údaje všetkých účtovných jednotiek konsolidovaného celku mesta Stropkov sú uvedené
v tabuľkovej časti (tabuľka č. 1) poznámok konsolidovanej účtovnej závierky.

3. 1. Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov konsolidovanej
účtovnej jednotky

Sídlo

IČO

Dátum založenie

Základná škola Hrnčiarska ul.

Hrnčiarska 795/11, 091 01 Stropkov

37873164

1.9.1958

Základná škola

Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov

37873181

1.9.1965

Základná škola
Základná umelecká škola F.
Veselého
ABC Centrum voľného času

Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov

37873172

1.9.1998

Športová 833/4, 091 01 Stropkov

37877445

1.9.1964

Hlavná 79/48, 091 0 1Stropkov

36154601

1.7.2002
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3. 2. Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – príspevkových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov konsolidovanej
účtovnej jednotky
Služba m. p. Stropkov
Mestská nemocnica v
Stropkove
Stropkovská sociálna, a.s.

Sídlo

IČO

Dátum založenie

Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov

31305784

1.1.1994

A. Pavlova, 091 01 Stropkov

17335892

1.1.1992

A. Pavlova, Stropkov, 091 01 Stropkov

45700290

1.12.2010

3. 3. Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach
Názov konsolidovanej účtovnej
jednotky

Sídlo

IČO

Dátum
založenia

Podiel
v%

Byhos s.r.o.

Mlynská 20, 091 01 Stropkov

31698921

27.10.1994

100

MŠK TESLA Stropkov

Matice slovenskej 895, 091 01 Stropkov

36496189

5.8.2004

100

3.4 Účtovné jednotky, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka podiel, ale nespĺňajú podmienky
zahrnutia do konsolidovaného celku (v súlade s § 22 zákona o účtovníctve) spolu s uvedením dôvodu
nezahrnutia do konsolidovanej účtovnej závierky:
Názov účtovnej jednotky

Sídlo

Dôvod nezahrnutia do KÚZ

4. Zmena konsolidovaného celku
V priebehu účtovného obdobia od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 nedošlo k žiadnym zmenám
v štruktúre konsolidovaného celku názov konsolidujúcej ÚJ

5. Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku
Názov položky
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas
účtovného obdobia
z toho počet vedúcich zamestnancov

2014

2013

350
30

6. Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými
jednotkami konsolidovaného celku
V priebehu účtovného obdobia roku 2014 sa medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku Mesta
Stropkov neuskutočnil nákup resp. predaj majetku.

7. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
a)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého
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hmotného a nehmotného majetku nie sú/sú úroky z úverov (podľa rozhodnutia účtovnej jednotky). Zľava z ceny,
ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa účtuje ako zníženie nákladov na predaný alebo spotrebovaný majetok.
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zníži o oprávky, ktoré
zodpovedajú výške opotrebenia majetku.
O opravných položkách sa účtuje v prípade prechodného zníženia hodnoty majetku ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa považujú
všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na
výrobu alebo inú činnosť.
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 nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr.
bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou, t.j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý
bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho morálneho
a fyzického opotrebenia. Účtovná jednotka odpisuje majetok na základe zákona o účtovníctve a účtuje
o účtovných odpisoch.
b)

Dlhodobý finančný majetok

Finančné investície, cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním (provízie maklérom, poplatky burze).
c)

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo,
dovoznú prirážku, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.
Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob.
d)

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo
pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním.
Opravná položka sa vytvára napr. k pohľadávkam po splatnosti a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko
nevymožiteľnosti pohľadávok.
e)

Finančné účty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
f)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
g)

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
V účtovnej závierke sa tvorili rezervy najmä na nevyfakturované dodávky a služby, mzdy za dovolenku
zamestnancov vrátane sociálneho a zdravotného poistenia, súdne spory a podobne.
h)

Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
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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.
i)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j)

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu euro 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, resp.
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
j)
Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou
a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi,
s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
k)

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty,
bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide
o dodatočne uznanú zľavu. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
O výnosoch z poplatkov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov (ak je účtovná jednotka
výbercom poplatkov).

Čl. II
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie
1. Informácie o použitých metódach konsolidácie
Účtovné jednotky konsolidovaného celku Mesta Stropkov boli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky
metódou konsolidácie uvedenou v nasledujúcom prehľade:.

Základná škola Hrnčiarska ul.

Metóda
úplnej
konsolidácie
Áno

Základná škola Mlynská ul.

Áno

Základná škola Konštantínova ul.
Základná umelecká škola F. Veselého

Áno
Áno

ABC Centrum voľného času

Áno

Služba m. p. Stropkov

Áno

Byhos, s.r.o.

Áno

MŠK TESLA Stropkov

Áno

Mestská nemocnica v Stropkove

Áno

Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky

Moment prvej konsolidácie kapitálu :
 Pri rozpočtových organizáciách je rok 2011
 Pri príspevkových organizáciách je rok 2011
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 Pri obchodných spoločnostiach je rok 2011

2. Goodwill/záporný goodwil
Goodwille v konsolidovanej účtovnej jednotke nevznikol.

3. Konsolidácia medzivýsledku
Konsolidácia medzivýsledku na úrovni obce nebola vykonaná, nakoľko nebol realizovaný žiadny predaj majetku
a zásob medzi účtovnými jednotkami KC.
.

Čl. III
Informácie o údajoch aktív a pasív
1. Údaje po konsolidovanom celku
Konsolidovaný celok Mesta Stropkov zahŕňa 3 obchodné spoločnosti, 1 príspevkovú organizáciu a
5 rozpočtových organizácií. Identifikačné údaje o účtovných jednotkách konsolidovaného celku sú uvedené
v tabuľkovej časti (tabuľka č. 1).

2. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31.
decembra 2014 je uvedený v tabuľkovej časti konsolidovaných poznámok (tabuľka č. 2).
Komentár:
Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku tvorí prírastok na budovách a stavbách, pozemkoch

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Druh poisteného majetku

Spôsob poistenia

Výška
(ročné)

Poistenie nehnuteľností
Poistenie dopravných prostriedkov

poistenia
14 983,32
6 260,27

3. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
Detailnejšie informácie o dlhodobom finančnom majetku k 31. decembru 2014 sú uvedené v tabuľkovej časti
(tabuľky č. 2 až č. 6)
Majetkové podiely v iných spoločnostiach (podielové cenné papiere a podiely v dcérskych spoločnostiach a
spoločnostiach s podstatným vplyvom) v € - tabuľka č. 3

Realizovateľné cenné papiere v € - tabuľka č. 4
Dlhové cenné papiere – tabuľka č. 5
Dlhodobé pôžičky (pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ostatné pôžičky) – tabuľka č. 6

4. Vývoj opravnej položky k zásobám
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Konsolidovaný celok v roku 2014 netvoril opravné položky, nebol dôvod.
5. Transfery
V rámci zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej správy konsolidovaný celok vykazuje v aktívach na účte
357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC hodnotu 94 760,20 € ako saldo pohľadávok a záväzkov
zúčtovacích vzťahov medzi subjektami verejnej správy. Jedná sa o:
Záväzky
– nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu

94 760,20 €
94 760,20 €

6. Pohľadávky konsolidovaného celku v €
Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 399.854,29 €
Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má materská účtovná jednotka – Mesto Stropkov
a to hlavne:
– pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
271.554,60 € (prenájmy pozemkov, poplatok za vývoz
komunálneho odpadu)
– pohľadávky z daňových príjmov obcí 128.299,69 € (najvyšší podiel na daňových pohľadávkach majú
pohľadávky za daň z nehnuteľností)
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam (tabuľka č. 8)
K pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti, bola vytvorená opravná
položka.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávka
Daň z nehnuteľností
Daň z alkoholu
Poplatok za KO
Pohľadávky za faktúry, ostatné

Suma OP
115.548,37
4 263,44
95.224,51
25.310,86

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Predpoklad nevymoženia
Predpoklad nevymoženia
Predpoklad nevymoženia
Predpoklad nevymoženia

c) pohľadávky podľa doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti
Prehľad pohľadávok z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe
konsolidovaných poznámok (tabuľka č. 9)

Pohľadávky podľa doby splatnosti brutto

Zostatok k
31.12. bežného
účtovného
obdobia

Zostatok ku 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

a

1

2

Pohľadávky v lehote splatnosti
z toho:

828 822,59

690 571,69

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

820 721,67

689 761,42

Pohľadávky po lehote splatnosti

143 947,03

217 580,64

Spolu

972 769,62

908 152,33

d) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať
Druh pohľadávok
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené
právo s nimi nakladať

Hodnota pohľadávok
0
0
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7. Časové rozlíšenie aktív
a) Náklady budúcich období (tabuľka č. 10)
Názov časového rozlíšenia

k 31.12. 2014

k 31.12. 2013

Náklady budúcich období
nájomné

21 179,31

predplatné

459,15

poistné

157,79

ostatné

6 583,00

Spolu

7 199,94

21 179,31

b) Príjmy budúcich období (tabuľka č. 11)
Názov časového rozlíšenia

k 31.12. 2014

k 31.12. 2013

Náklady budúcich období
nájomné

55 200,25

poistné plnenie

ostatné

396 837,56

Spolu

396 837,56

55 200,25

8. Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania konsolidovaného celku mesta Stropkov od 1. januára 2014 do 31.
decembra 2014 je uvedený v tabuľkovej prílohe konsolidovaných poznámok – tabuľka č. 12.

Názov položky
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Zákonný rezervný fond

k 31.12. 2013

Zvýšenie

Zníženie

Presun

k 31.12. 2014

0

0

0

0

0

-555 017,99

0

327 000,00

0

-228 017,99

16 712,18

0

1 262,91

0

15 363,17

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

212 254,30

13 361,22

0

0

225 615,52

22 130 308,64

0

670 828,92

0

21 459 479,72

- 680 252,02

543 507,72

0

0

- 136 744,30

Spolu vlastné imanie

21 123 919,01

556 868,94

999 091,83

0

21 335 696,12

Opravy minulých období:
Mesto neúčtovalo o významných opravách minulých období.
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9. Rezervy
Prehľad rezerv konsolidovaného celku v členení na zákonné a ostatné, dlhodobé a krátkodobé od 1. januára
2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľkovej prílohe konsolidovaných poznámok – tabuľky č.13 a 14

a) rezervy krátkodobé rezervy
Mesto tvorilo ostatné krátkodobé rezervy na audit

10. Záväzky
Prehľad záväzkov z hľadiska ich vekovej štruktúry a podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti
(tabuľka č. 15).
Ostatné dlhodobé záväzky- úvery zo ŠFRB (v €)
1.) - na výstavbu 20 b.j. pre sociálne odkázané rodiny
Úver z ŠFRB v sume 8.890 tis. Sk (295 093,94 €) s dobou splácania 30 rokov a úrokovej sadzbe 4,4 % .
Čerpanie úveru bolo v roku 2002.
Ručenie – BD 20 b.j. s príslušenstvom.
2.) – na výstavbu 10 b.j. Ul. Hrnčiarska
Úver z DEXIA banky (ŠFRB) v sume 4.929.000,- Sk (163 612,83 €) s dobou splácania 30 rokov a úrokovej
sadzbe 1,2 %. Tento úver bol čerpaný v roku 2004.
Ručenie – Bytové domy B/1 a C/1 s príslušenstvom.

11. Bankové úvery
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery
Prehľad o bankových úveroch Obce k 31.12.2014 s uvedením podrobných informácií je uvedený v tabuľkovej
časti
(tabuľka č. 16).
1.) – na výkup nehnuteľností na Námestí SNP
Úver z DEXIA banky v sume 7.300.000,- Sk (242 315,61 €) s dobou splácania 10 rokov a úrokovej sadzbe:
3 mesačný EURIBOR + úrokové rozpätie 1,14 % p. a. Ručenie – BIANKO ZMENKA.
(Prijatie úveru bolo rozpočtované v roku 2007 v sume 7.300 tis. Sk na čerpanie ktorého bola podpísaná
úverová zmluva. Skutočne čerpaný úver v roku 2007 bol v sume 3.300 tis. Sk (109 540 €) v poslednom
štvrťroku. V roku 2010 bolo dočerpanie v sume 132 776 € (4 000 tis. Sk). Prvá splátka úveru je 25.1.2008 a
frekvencia splácania tohto úveru je v mesačných splátkach po 2 021,51 € (60 900,- Sk). Amortizácia úveru
je 25.9.2017.
2.) – na výstavbu skládky komunálneho odpadu Stropkov – Chotča
Úver z DEXIA banky v sume 678 158,53 EUR s dobou splácania
10 rokov a úrokovej sadzbe: 6 mesačný EURIBOR + úrokové rozpätie 1,8 % p. a. Ručenie – BIANKO
ZMENKA.
Ćerpanie tohto úveru k 31.12.2009 bolo v sume 81 449,82 €
V roku 2010 bolo čerpanie tohto úveru v sume 580 989,90 €. Dočerpanie tohto úveru bolo v roku 2011
v sume15 718,81 €.
Prvá splátka istiny úveru je 26.7.2010. Frekvencia splátok úveru je mesačne k 25. dňu v mesiaci v sume 6
060 € (182 563,56 Sk).
Amortizácia úveru je 25.10.2019.
3.) – na financovanie projektu: Centrum – námestie I., II., III. etapa
Úver z VÚB a.s. v sume 242 316 €. Úroková sadzba je 6 mesačný EURIBOR + marža banky 1,63 % p.a..
Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. Prvá
splátka istiny úveru je 25.1.2012. Frekvencia splátok úveru je mesačné k 25. dňu v mesiaci v sume 2 125 €.
Posledná splátka úveru je 25.6.2021 v sume 2 191 €.
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4.) – na financovanie projektu: Hnedý priemyselný park – I. etapa
Úver z VÚB a.s. v sume 310 679 €. Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky 1,20 % p.a..
Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. Splátka
istiny úveru je naraz v dohodnutej sume 310 679 € po pripísaní NFP zo ŠR SR na účet mesta najneskôr do
26.10.2012. Z dôvodu, že nedošlo k ukončeniu kontroly na Úrade pre verejné obstáravanie, mesto požiadalo
banku o predlženie splatnosti úveru do 26.10.2013

5.) – na financovanie projektu: Hnedý priemyselný park – I. etapa
Úver z VÚB a.s. v sume 100 000 €. Skutočné čerpanie bolo v sume
99 322 € .Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky 2,30 % p.a.. Zabezpečenie úveru je
blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. Prvá splátka istiny úveru je
25.1.2012. Frekvencia splátok úveru je mesačné k 25. dňu v mesiaci v sume 2 174 €. Posledná splátka
úveru je 25.10.2015 v sume 2 170 €.
6.) – na financovanie projektu: Centrum námestie Stropkov – III. etapa (Doplatok splátky faktúr)

Úver z VÚB a.s. v sume 83 000 €. Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky 1,65 %
p.a.. Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke. Prvá splátka istiny úveru je 25.1.2014. Frekvencia splátok úveru je mesačné k 25.
dňu v mesiaci v sume 1 406 €. Posledná splátka úveru je 25.11.2018.
8.) – na financovanie projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Stropkove
Úver z VÚB a.s. v sume 300 000 €. Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky 1,65
% p.a.. Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke. Prvá splátka istiny úveru je 25.2.2014. Frekvencia splátok úveru je mesačné k 25.
dňu v mesiaci v sume 3 289 €. Posledná splátka úveru je 25.11.2021.
9.) – na kúpu dvoch bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovkého ulici.
Úver zo ŠFRB bol rozpočtovaný v sume 1 056 720 € s dobou splácania 30 rokov a úrokovej sadzbe
1,0 % . Čerpanie úveru bolo rozpočtované v roku 2014. Pri zmene rozpočtu pre rok 2014
rozpočtovým opatrením č. 4/2014 prijatie predmetného úveru v roku 2014 bolo z rozpočtu
vypustené a presunuté do rozpočtu roku 2015.
Ručenie – BD 2x15 b.j. s príslušenstvom.

12. Časové rozlíšenie pasív
a) Prehľad výnosov budúcich období je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 18

Názov časového rozlíšenia

k 31.12. 2014

k 31.12. 2013

Výnosy budúcich období
nájomné
výnosy z budúceho odvodu príjmov RO
z kapitálových transferov

10,00

11,00

2 583,00

2 951,98

6 200 830,55

6 764 292,1

6 000,00

6 000,00

6 209 423,55

6 773 255,08

poplatok za hracie automaty
ostatné
Spolu
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13. Náklady konsolidovaného celku
a) Náklady na služby
Detailný rozpis významných nákladov na služby je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 19

b) Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť v €
Detailný rozpis významných nákladov na služby je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 20
c) Ostatné finančné náklady
Detailný rozpis významných nákladov na služby je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 21

Čl. IV.
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
I.

Iné aktíva a iné pasíva

Iné aktíva sa pasíva mesto neeviduje.
1. Prípadné ďalšie záväzky
Konsolidovaný celok mesta Stropkov nemá ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve
a neuvádzajú sa v súvahe:

2. Ostatné finančné povinnosti
Čl. V.
SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI,
KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014.
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