Mesto Gbely
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

Poznámky k 31.12.2019
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Mesto Gbely
Nám. slobody 1261, 908 45 Gbely
00309524
Mesto bolo založené v roku 1990 zákonom
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
zo zákona č.369/1990 Zb.
riadna
mimoriadna
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

podľa zákona č.369/1990 Zb. je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy starostlivosť o
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Primátor mesta
Zástupca primátora
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Informácie o organizáciách zriadených
a založených účtovnou jednotkou:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (názov, sídlo)
- právnické osoby založené účtovnou

Ing. Jozef Hazlinger
Mgr. Mária Karasová
17 zamestnancov
17 zamestnancov, z toho vedúcich 3

Základná škola s materskou školou Gbely,
Pionierska 697, 908 45 Gbely
Základná umelecká škola Gbely,Čs. armády 1207,
908 45 Gbely
Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, Prof. Čarského 291,
908 45 Gbely
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o.,
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jednotkou (názov, sídlo)
- cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach

Naftárska 2104, 908 45 Gbely
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s.,
Koreszkova 7, Skalica 909 82 (1 095,40 EUR)

organizačná štruktúra – príloha č. 1 k text. poznámkam
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
Položky
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
b) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
c) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
d) dlhodobý finančný majetok
e) zásoby nakupované
f) pohľadávky
g) krátkodobý finančný majetok
h) časové rozlíšenie na strane aktív

i) záväzky, pôžičiek a úverov
j) rezervy
k) časové rozlíšenie na strane pasív

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Majetok sa
začína odpisovať prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
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Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Doba odpisovania v rokoch
6
8
20
80

Ročná odpisová sadzba
1/6
1/8
1/20
1/80

Drobný nehmotný majetok od 50 € do 1.660 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 35 € do 1.000 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis
pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k nedokončeným investíciám podľa vnútorného predpisu
účtovnej jednotky. Tvorba opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku, k dlhodobého
nehmotnému majetku, k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku a k nedokončenému
dlhodobému nehmotnému majetku sa posudzuje individuálne podľa nevyužiteľnosti majetku.
Nevyužiteľnosť dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa určuje v %.
Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník
úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
12 mesiacov
24 mesiacov
36 mesiacov

najviac do 25% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do 50% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do 100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
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- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.
7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia
mena nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny
na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok
hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene
sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už
neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného
v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1 – mesto v roku 2019 vykonalo:
Na účte 021 Stavby: zaradilo rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice vo výške 29 121,17 EUR,
rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 94 249,20 EUR, technické zhodnotenie cyklotrasy vo
výške 313 861,43 EUR, zaradilo odstavnú plochu na ul. ČSLA vo výške 29 350,69 EUR, prístrešok na
bicykle vo výške 12 488,00 EUR, altánok pri dopravnom ihrisku vo výške 20 493,24 EUR a detské
ihrisko vo výške 12 971,20 EUR;
Na účte 022 Stroje a prístroje: zaradilo kanalizačné čerpadlá vo výške 6 822,37 EUR;
Na účte 023 dopravné prostriedky: nebol v roku 2019 pohyb
Na účte 028 drobný dlhodobý majetok: nebol v roku 2019 pohyb;
Na účte 031 pozemky: zaradilo pozemky 317 184,00 EUR a vyradilo pozemky v hodnote 2 306,06 EUR;
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Na účte 042 obstaranie dlh. majetku: mesto eviduje nedokončené investície odstavná plocha pri
železničnej stanici vo výške 1 555,72 EUR, ktorej dokončenie sa predpokladá v roku 2020, budúcu
investíciu – výstavba inžinierskych sietí pre budúce stavebné pozemky Kúcanka vo výške 3 630,00 EUR,
zakúpené komponenty budúceho detského ihriska vo výške 5 172,00 EUR, ktorého montáž bude v roku
2020 a projektová dokumentácia na pripravované budúce investície.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Dlhodobý nehnuteľný majetok
Dlhodobý hnuteľný majetok
Dopravné prostriedky

Spôsob poistenia
Živel, vandal, krádež
Živel, vandal, krádež, el.skrat
Zákonná poistka, havarijná poistka

Výška poistenia
9 210,07
4 216,59
3 535,65

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Mesto založilo nehnuteľný majetok v prospech ŠFRB, Environmentálneho fondu, MVaRR SR.
Založeným majetkom ručí v prípade nesplácania poskytnutých úverov zo ŠFRB
a z Environmentálneho fondu.
Založený majetok
Bytový dom 14 b.j.
Bytový dom 14 b.j.
Zariadenie soc.služieb
Bytový dom 16 b.j.
Bytový dom 16 b.j.
Budova zdravotného strediska

V prospech

Suma v €

ŠFRB Bratislava
MV a RR SR
ŠFRB Bratislava
ŠFRB Bratislava
ŠFRB Bratislava
Environmentálny fond Bratislava

785 583 €
785 583 €
753 867 €
840 369 €
840 369 €
184 000 €

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

Suma
7 548,41
56 859,55
3 309 338,42
18 771,16
13 786 729,57
480 290,28
485 171,77
5 714,50

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke

Suma
9 378,89

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
V roku 2019 OP bola tvorená k projektovej dokumentácii na miestnu komunikáciu Cunín vo výške
450,00 EUR a k PD na verejné priestranstvá vo výške 1 155,50 EUR. Bola použitá OP vo výške
225,00 EUR.
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Zostatok
OP
k 31.12.2018

Zvýšenie
OP

Zníženie
OP

Zrušenie
OP

Zostatok
OP
k 31.12.2019

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP

1 500,00

0

0

0

1 500,00

042.87 PD verejné
priestranstvá

595,50

1 155,50

0

0

1 751,00

042.30 PD kostol

1 025,04

0

0

0

1 025,04

Nevyužiteľnosť majetku z dôvodu
dočasného nerealizovania predmetnej
investície
Zvýšenie:
Nevyužiteľnosť majetku z dôvodu
dočasného nerealizovania predmetnej
investície
Nevyužiteľnosť majetku z dôvodu
dočasného nerealizovania predmetnej
investície

225,00

450,00

225,00

0

450,00

Druh DM, ku ktorému
bola tvorená opravná
položka
042. 79 PD ods. plochy
ul. Záhumenice

042. 3 PD cesta Cunín

Zvýšenie:
Nevyužiteľnosť majetku z dôvodu
dočasného nerealizovania predmetnej
investície

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Textová časť k tabuľke č.1 V roku 2019 uznesením zastupiteľstva č.17/2018 zo dňa 10.12.2018 bolo
zvýšené základné imanie obchodnej spoločnosti Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. o sumu
110 000,- €. Zvýšenie základného imania bolo zapísané v obchodnom registri dňa 18.5.2019.
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
Názov spoločnosti

Správa mestského
majetku Gbely spol.
s.r.o
Spolu

Právna
forma

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

Podiel ÚJ
Podiel
na
ÚJ na
základnom hlasovacích
imaní (ZI)
právach
spoločnosti
v%
v%

s.r.o.

769 141,00

100

769 141,00

100

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2019

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2018

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2019

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2018

100

277 753,00

302 463,95

769 141,00 659 141,00

100

277 753,00

302 463,95

769 141,00 659 141,00

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 (riadky 027 až 028 súvahy):
Názov emitenta

Fakultná nemocnica
s poliklinikou Skalica a.s.

Druh
cenného
papiera
Akcie

Mena
cenného
papiera
EUR

Výnos v %

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2019
1 095,40

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2018
1 095,40
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B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky

Riadok
súvahy

Ostatné pohľadávky
Nedaňové pohľadávky
Daňové pohľadávky
Voči zamestnancom
Iné

065
068
069
070
081

Hodnota
pohľadávok
brutto
7 177,98
186 632,89
266 415,62
405,51
1580,17

Hodnota
pohľadávok
netto
7 177,98
38 565,51
120 090,12
405,51
1 164,68

Opis
Pohľadávka voči nájomcom
TKO, odberatelia, nájom, poplatky
Miestne dane
Za PHM
Iné

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textová časť k tabuľke č.3. Mesto v roku 2019 tvorilo opravné položky k daňovým pohľadávkam po
lehote splatnosti v zmysle platnej internej smernice. Mesto dotvorilo opravnú položku k nedaňovým
pohľadávkam – spoločnosti VPP vo výške 40 083,52 EUR.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky, ku
ktorým bola tvorená
opravná položka
318 – nedaňové
pohľadávky
319 – daňové
pohľadávky

Zostatok
OP
k 31.12.2018

Zvýšenie
OP

102 455,03

45 612,35

111 845,24

34 480,26

Zníženie
OP

Zrušenie
OP

Zostatok
OP
k 31.12.2019

0

0

148 067,38

0

0

146 325,50

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP
Pohľadávky po lehote viac ako
12/24/36 mesiacov
Pohľadávky po lehote viac ako
12/24/36 mesiacov

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4 Mesto neeviduje dlhodobé pohľadávky. Pohľadávky po lehote splatnosti
eviduje mesto na dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za TKO.
Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky z toho:
Krátkodobé pohľadávky z toho:
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti + pes + ver.
priestranstvo
- pohľadávky za KO a DSO
- pohľadávky za nájom
- pohľadávka voči VPP
- pohľadávky voči nájomcom - energie
- iné pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2019

Zostatok
k 31.12.2018

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti
suma, popis

0

0

462 212,17
266 415,62

425 935,36
232 532,71

441 046,62
266 415,62

84 848,87
8 534,05
89 118,40
7 177,98
6 117,25

83 319,69
7 870,32
89 118,40
8 924,77
4 169,47

84 848,87
663,73
89 118,40
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d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Pohľadávky
Pohľadávky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
Z toho:
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti + pes + ver. priestranstvo
- pohľadávky za KO a DSO
- pohľadávky za nájom
- pohľadávka voči VPP
- pohľadávky voči nájomcom - energie
- iné pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2019
462 212,17
462 212,17

Zostatok
k 31.12.2018
425 935,36
425 935,36

266 415,62
84 848,87
8 534,05
89 118,40
7 177,98
6 117,25

232 532,71
83 319,69
7 870,32
89 118,40
8 924,77
4 169,47

e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Mesto pohľadávky po lehote splatnosti vymáha prostredníctvom exekútora, ktorý pohľadávky mesta
zabezpečuje exekučným záložným právom na majetok dlžníka. Na návrh mesta Gbely bol vyhlásený
v roku 2017 konkurz voči právnickej osobe Tehelňa s.r.o. z dôvodu nárastu daňových pohľadávok
a neúspešnému vymáhaniu exekútorom. Do dnešného dňa tento konkurz trvá.
2. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Bankové účty
Ceniny
Spolu

Zostatok k 31.12.2019
3 123,66
423 226,65
1 248,00
427 598,31

Zostatok k
31.12.2018
2 299,96
449 233,53
241,20
451 774,69

3. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
NBO poistenie budov
NBO poistenie aut
NBO knihy
NBO ostatné (web stránka, poistenie hasiči...)

Zostatok k 31.12.2019
10 257,63
5 815,17
2 448,28
1 515,47
478,71

Zostatok k 31.12.2018
7 461,87
4 367,67
1 728,20
1 147,19
0
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Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
V roku 2019 mesto preúčtovalo hospodársky výsledok roku 2018 - zisk vo výške 474 230,68 € na účet
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia.
Názov položky

415 Oceňovacie
rozdiely
428 Nevysp. VH min.
rokov
431 Výsledok
hospodárenia

Zostatok
k 31.12.2018

Zvýšenie

Zníženie

Presun

Zostatok
k 31.12.2019

Opis jednotlivých položiek
a opis zmien jednotlivých
položiek vlastného imania,
najmä zmeny oceňovacích
rozdielov,
opravy významných chýb
minulých rokov

109 347,03

0

109 347,03

8 517 205,05

149,44

474 230,68

8 991 585,17

474 230,68

565 302,16

-474 230,68

565 302,16

Opravy účtovania r. 2019
(poisťovňa, pozemky)
Preúčtovanie HV

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.7
Mesto v roku 2019 vytvorilo krátkodobé ostatné rezervy na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej
závierky a výročnej správy.
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky / Suma v €
Rezerva na audit (2 880 €)

Predpokladaný rok použitia
2019

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8
Mesto neeviduje záväzky po lehote splatnosti, ostatné záväzky sú voči bankám, ŠFRB,
Environmentálnemu fondu, záväzky z kúpno-predajnej zmluvy na kúpu pozemkov a záväzky
z obchodného styku.
Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálneho fondu
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB
Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- ostatné záväzky

Zostatok
k 31.12.2019

Zostatok
k 31.12.2018

1 011 147,08
1 811,77
978 506,48
30 828,83

1 070 650,57
1 465,88
1 038 355,86
30 828,83

277 894,89
18 230,92
17 051,84
11 751,12
3 136,72
227 724,29

122 983,76
22 498,30
17 266,91
12 473,64
3 497,80
67 247,11
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b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Prevažnú väčšinu záväzkov tvoria záväzky voči bankám, ŠFRB,
a investičným dodávateľom rozdelené podľa zostatkovej doby splatnosti.
Záväzky
Záväzky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
Z toho
321 - dodávatelia
331+336+342 – zamestnanci
379 – kúpna zmluva na pozemky
479 – krátkodobá časť ŠFRB a Envirofondu
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov
Z toho:
479 – dlhodobá časť ŠFRB a Envirofondu
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov
Z toho:
479 – dlhodobá časť ŠFRB a Envirofondu
479 – dlhodobé fin. zábezpeky

Environmentálnemu fondu
Zostatok
k 31.12.2019
1 289 041,97
277 894,89

Zostatok
k 31.12.2018
1 193 634,33
122 983,76

18 230,92
31 939,68
158 592,00
59 848,18
221 004,96

22 498,30
33 238,35
0,00
58 869,97
224 169,52

221 004,96

224 169,52

790 142,12

846 481,05

757 501,52
30 828,83

814 186,34
30 828,83

c) popis významných položiek záväzkov
V roku 2019 mesto neprijalo žiaden nový úver zo ŠFRB.
Záväzok
479 - ŠFRB – bytový dom 14 b.j.
479 - ŠFRB – bytový dom 16 b.j.
479 - ŠFRB – sociálne zariadenie
379 – kúpa pozemkov
321 – Dodávatelia

Hodnota záväzku
k 31.12.2019 v €

Hodnota záväzku
k 31.12.2018 v €

271 842,65
540 841,03
205 755,70
158 592,00
18 230,92

287 844,19
553 154,81
229 670,79
0
22 498,30

Opis
Bytový dom
Bytový dom
Dom soc. služieb
Kúpno-predajná zmluva na pozemky
Záv. z obchodného styku

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Textová časť k tabuľke č.9 Mesto eviduje tri dlhodobé investičné bankové úvery voči Slovenskej
sporiteľni, a.s.
V roku 2019 mesto čerpalo dva preklenovacie úvery na úhradu výdavkov v rámci grantov EU vo výške
380 428,60 EUR. Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v rámci grantu – spoznávajme
aktívne a spoločne prihraničné regióny a splatilo 196 183,92 EUR, ktoré boli použité na úhradu výdavkov
dvoch grantov ešte v roku 2018 – Toulky po náftářském príhraničí a 3E Nature.
popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Bankový dlhodobý investičný úver

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
zmenka
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4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:
383 – úrok z úveru
Výnosy budúcich období spolu z toho:
384 – VBO ZUŠ cudzie
384 – VBO ZŠsMŠ cudzie
384 – VBO Mesto cudzí
384 – VBO Mesto bezodplatne

Zostatok k 31.12.2019
0
0
5 472 007,57
444 256,03
1 420 121,70
3 246 694,62
232 855,47

Zostatok k 31.12.2018
0
0
5 581 702,70
454 825,86
1 451 137,73
3 275 417,02
266 595,36

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
SFZ
MV a RR SR (rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, detské ihrisko)
Nadácia EPH – altánok k dopravnému ihrisku
Spolu

Stav k 31.12.2019
57 848,24
5 000,00
62 848,24

Stav k 31.12.2018
13 926,50
378 243,57
8 000
400 170,07

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samospráv
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO
b) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na matriku
- bežný transfer grant zberný dvor II. etapa
- bežný transfer grant MsÚ – zníženie energ. náročnosti
- projekt výsadby stromov
- dotácia DHZ
- kompostéry
- grant 3E Natura
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapit. transférov
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
- KT bezodplatne nadobudnutý majetok
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
- zinkasované príjmy RO
c) ostatné výnosy
648 - Ostatné výnosy
Z toho: prenájom nebytových priestorov
- novoobjavený majetok

Suma k 31.12.2019

Suma k 31.12.2018

2 497 680,88
2 137 705,31
351 213,60
3 015,72
155 046,35
13 383,00
130 062,80

2 300 020,73
1 946 642,73
311 256,54
2 944,74
189 946,11
14 787,50
119 683,09

234 290,90
8 003,00
16 390,70
5 000,00
111 725,92
66 712,35
128 156,50
117 586,67
0

41 071,28
6 912,99
4 012,42
4 021,91
128 515,36
100 899,32
34,72

40 148,13
34 063,89

43 285,33
36 161,03

134 725,62

158 558,82

128 845,38
91 653,16
-

338 492,44
91 700,84
216 816,98
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Celková výška výnosov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 3 327 247,00 €, čo predstavuje mierny
nárast výnosov oproti roku 2018, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 3 246 371,34 €.
2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
- spotreba materiálu
- výpočtová technika
- projekt výsadby stromov
502 - Spotreba energie
- spotreba energie
- spotreba vody
- spotreba plynu
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
- opravy a udržiavanie
518 - Ostatné služby
- služby TKO
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
d) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z cudzích zdrojov
- odpisy z vl. zdrojov
e) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO
zriadených obcou alebo VÚC
- BT ŽSsMŠ
- BT ZUŠ
- KT ZŠsMŠ
- KT ZUŠ

Suma k 31.12.2019

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
f) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM

Suma k 31.12.2018

105 628,54
71 275,63
4 985,68
16 390,70
53 411,53
28 384,41
18 077,92
4 991,06

230 800,18
172 206,62
30 977,27

107 067,00
64 488,13
339 903,82
161 292,08

103 205,84
103 205,84
345 091,45
156 267,72

351 739,70
115 701,16

317 501,55
104 796,66

265 785,04
128 156,50
137 628,54

263 040,48
128 515,36
134 525,12

1 022 155,94
625 189,30
324 504,69
59 589,95
12 872,00

975 740,96
607 059,70
299 468,59
57 076,67
12 136,00

32 233,00

28 660,00

2 306,06

5 677,97

51 006,52
23 904,61
18 416,99
8 434,34

Celková výška nákladov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 2 761 944,84 €, čo predstavuje mierny
pokles nákladov oproti roku 2018, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 2 772 140,66
€. V roku 2019 predstavujú mzdové náklady výšku 351 739,70 €. Nárast je z dôvodu zákonného
zvýšenia miezd o 10%. Rekreačné poukazy mesto Gbely svojim zamestnancom nevyplácalo.
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky

Materiál CO
Výpožička IKT – matrika
DHM

Hodnota

6 578,93
2 799,96
357 448,91

Účet
751.200
751.500
761.**
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2. Ďalšie informácie
Významné položky
Odpísané pohľadávky

Hodnota
5 073,75

Účet
546

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Pasívne súdne spory
Mesto vedie súdny spor s bývalou riaditeľkou ZŠsMŠ Gbely. Mesto Gbely bolo na Okresnom súde
Skalica úspešné. V súčasnosti prebieha odvolacie konanie. Mesto na základe odporúčania právneho
zástupcu predpokladá, že mu v budúcnosti nevzniknú žiadne záväzky a preto netvorilo rezervu.
Voči mestu Gbely bola podaná žaloba za náhradu škody na rodinnom dome občana mesta Gbely.
Nakoľko do dnešného dňa nie je mesto Gbely pasívne legitímne, mesto netvorilo rezervu.
Aktívne súdne spory:
Mesto vedie súdny spor voči spoločnosti VPP Holíč, spol. s.r.o. o zaplatenie pohľadávky vo výške
89 118,40 EUR, ktorú mesto Gbely vedie na účte 318 v účtovníctve a ku ktorej tvorí opravnú položku.
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
Mesto uskutočnilo v priebehu účtovného obdobia nasledovné transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba

Správa mestského
majetku Gbely, spol.
s r.o.,
Správa mestského
majetku Gbely, spol.
s r.o.,
Správa mestského
majetku Gbely, spol.
s r.o.,
Správa mestského
majetku Gbely, spol.
s r.o.,

Druh obchodu/
druh transakcie

Poskytnutý transfer
na bežné výdavky
Navýšenie
základného imania
Prenájom

Nákup služieb

Hodnotové vyjadrenie
obchodu/transakcie
alebo percentuálne
vyjadrenie
obchodu/transakcie
k celkovému objemu
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ

Informácia
o neukončených
obchodoch/transakciách
v hodnotovom vyjadrení
obchodu/transakcie alebo
percentuálnom vyjadrení
obchodu/transakcie k
celkovému objemu
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ
135 000,00 €
n/a
110 000,00 €

n/a

8 380,80 €

n/a

51 446,40 €

n/a

Informácia
o cenách/hodnotách
realizovaných
obchodov/transakcií
medzi účtovnou
jednotkou
a spriaznenými
osobami
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Čl. VIII.
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č. 13/2018
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 11.3.2019 uznesením č. 70/2019
- druhá zmena schválená dňa 27.5.2019 uznesením č. 91/2019
- tretia zmena schválená dňa 26.8.2019 uznesením č. 103/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2019 rozpočtovým opatrením primátora
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.

Čl. IX
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2019.
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príloha č. 1 k text. poznámkam IUZ 2019

Organizačná a funkčná schéma Mesta Gbely

Primátor mesta
Gbely

prednostka MsÚ

sekretárka

sociálne veci

riaditeľka DPS

veliteľ hasičského
zboru

vedúca
ekonomického
odboru

vedúci
odboru výstavby

účtovníčka

zástupkyňa primátora
mesta

konateľ
SMM

stavebný úrad

hlavná kontrolórka
mesta

Riaditeľ
ZŠ s MŠ

Riaditeľka
ZUŠ

kamerový systém

komunikácie,
stavebný dozor

daň z nehnuteľnosti
a poplatky
Životné prostredie

upratovačka

regionálny rozvoj

evidencia
obyvateľstva, matrika

Verejné práce

Mzdy a personalistika
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