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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Gbely
zostavenej k 31. decembru 2019
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

Mesto Gbely

IČO

309524

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Nám. slobody 1261, 908 45 Gbely

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej
jednotky

Rok 1990

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku mesto Gbely bola zostavená ako riadna konsolidovaná
účtovná závierkav 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 za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Mesto je súčasťou súhrnného celku verejnej správy SR.

2. Informácie o hlavných predstaviteľoch konsolidujúcej účtovnej jednotky
Primátor mesta

Ing. Jozef Hazlinger

Zástupca primátora

Mgr. Mária Karasová

Prednosta MsÚ

Ing. Nataša Londarevová

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Mária Poláková

3. Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
Konsolidovaná účtovná závierka Mesta bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti v súlade
so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.

4. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

5. Informácie o konsolidovanom celku
Identifikačné údaje všetkých účtovných jednotiek konsolidovaného celku mesta Gbely sú uvedené v tabuľkovej
časti (tabuľka č. 1) poznámok konsolidovanej účtovnej závierky.
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5. 1. Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov konsolidovanej
účtovnej jednotky
Základná škola s materskou
školou

Sídlo
Pionierska 697, 908 45 Gbely

IČO

Dátum zriadenia

36080799

1.1.1998

5. 2. Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – príspevkových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov konsolidovanej
účtovnej jednotky

Sídlo

Základná umelecká škola Gbely Čsl. armády 1207, 908 45 Gbely

IČO

Dátum založenie

37840851

1.1.1991

5. 3. Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach
Názov konsolidovanej účtovnej
jednotky
Správa mestského majetku Gbely

Sídlo
Naftárska 2104, 908 45 Gbely

IČO

Dátum
založenia

Podiel
v%

36268399

4.2.2005

100

5.4 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

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

Korezskova 7, 909 82
Skalica

podiel na VI menší ako 20%

6. Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku
Názov položky
2019
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas
121,08
účtovného obdobia
z toho počet vedúcich zamestnancov
10

2018
111,10
10

7. Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovným jednotkami
konsolidovaného celku
V priebehu účtovného obdobia roku 2019 sa medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku mesta Gbely
neuskutočnil nákup resp. predaj majetku.

8. 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
hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z úverov. Zľava z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa
účtuje ako zníženie nákladov na predaný alebo spotrebovaný majetok.

2

Mesto Gbely
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019
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
reálnou hodnotou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne
nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reálnou 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.

Odpisová skupina

Doba odpisovania v rokoch

Metóda odpisovania

Drobný dlhodobý

do troch rokov

lineárna

Nehmotný majetok

do piatich rokov

lineárna

Stroje prístroje

6 - 20

lineárna

4-8

lineárna

50 - 80

lineárna

majetok

zariadenia
Dopravné
prostriedky
budovy

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.
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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 zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej
správy.
h) Záväzky
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
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)
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Čl. II
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie
1. Informácie o použitých metódach konsolidácie
Účtovné jednotky konsolidovaného celku mesta Gbely boli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky
metódou konsolidácie uvedenou v nasledujúcom prehľade:.
Metóda
úplnej
konsolidácie
áno

Metóda
podielovej
konsolidácie
X

Metóda
vlastného imania

Základná škola s materskou školou

áno

X

X

Základná umelecká škola

áno

X

X

Správa mestského majetku Gbely spol. s r.o.

áno

X

X

Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky

Mesto Gbely

X

Moment prvej konsolidácie kapitálu :
 Pri rozpočtových organizáciách je to deň ich zriadenia.
 Pri príspevkových organizáciách je to deň ich zriadenia.
 Pri obchodných spoločnostiach je to deň obstarania podielov.

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

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

Čl. III
Informácie o údajoch aktív a pasív
1. Údaje o konsolidovanom celku
Konsolidovaný celok mesta Gbely zahŕňa jednu obchodnú spoločnosť, jednu príspevkovú organizáciu a jednu
rozpočtovú organizáciu. 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 2019 do 31.
decembra 2019 je uvedený v tabuľkovej časti konsolidovaných poznámok (tabuľka č. 2).
Na účte 021 Stavby: materská UJ zaradila 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, dcérska UJ -ZŠsMŠ obstarala lezeckú stenu vo výške 4 995 EUR a prístupovú cestu k budove vo výške
1 730,40 EUR a dcérska ÚJ – SMMG obstarala a zaradila automatické zavlažovanie na štadióne v Gbeloch vo
výške 9 189,- EUR;
Na účte 022 Stroje a prístroje: materská ÚJ zaradila kanalizačné čerpadlá vo výške 6 822,37 EUR; dcérska ÚJ
– ZŠsMŠ zaradila interiérové vybavenie učebne vo výške 12 339 EUR, kamerový systém vo výške 4 200 EUR,
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zakúpilo plynový kotol pre potreby ŠJ vo výške 1 730,40 EUR, dcérska ÚJ – ZUŠ zakúpila pianíno vo výške
8 800,- 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;
Na účte 042 obstaranie dlh. majetku: 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 a 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

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky
trhovej hodnoty majetku.
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Mesto – materská účtovná jednotka založila nehnuteľný majetok v prospech ŠFRB, Environmentálneho fondu,
MVaRR SR. Založeným majetkom ručí v prípade nesplácania poskytnutých úverov zo ŠFRB
a 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 €

3. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
Detailnejšie informácie o dlhodobom finančnom majetku k 31. decembru 2019 sú uvedené v tabuľkovej časti
(tabuľky č. 2)
4. Vývoj opravnej položky k zásobám
Konsolidovaný celok v roku 2019 netvoril opravné položky k zásobám.
5. Pohľadávky konsolidovaného celku v €
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v €:
Pohľadávka
a

Riadok súvahy

Hodnota pohľadávok

Opis

1

2

3

7 177,98

Pohľadávka voči nájomcom za energie
a ost.pohľadávky

Ostatné pohľadávky

068

Nedaňové pohľadávky

071

Daňové pohľadávky

072

Pohľadávky voči zamestnancom

073

186 632,89
266 415,62
5 334,96

6
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Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 470 088,73 €.
Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má materská účtovná jednotka – mesto Gbely:
– pohľadávky z nedaňových príjmov mesta 186 632,89 € (prenájmy pozemkov, poplatok za vývoz
komunálneho odpadu, VPP za skládku Cunín)
– pohľadávky z daňových príjmov mesta 266 415,62 € (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
Pohľadávky, ku
ktorým bola
tvorená opravná
položka
318 – nedaňové
pohľadávky
319 – daňové
pohľadávky
315 – ost.
pohľadávky

Zostatok
OP k 31.12.2018

Zvýšenie
OP

Zníženie
OP

Zr
uš
en
ie
O
P

Zostatok
OP
k 31.12.2019

102 455,03

45 612,35

0

0

148 067,38

111 845,24

34 480,26

0

0

146 325,50

485,49

1 989,00

0

0

2 404,49

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP

Pohľadávky po lehote viac ako
12/24/36 mesiacov
Pohľadávky po lehote viac ako
12/24/36 mesiacov
Pohľadávky po lehote viac ako
24 mesiacov

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)

6. Časové rozlíšenie aktív
a) Náklady budúcich období (tabuľka č. 10)
Konsolidovaný celok časovo rozlišuje predplatné časopisov, poistné budov, osôb a hmotného majetku.
7.

Vlastné imanie

Prehľad o pohybe vlastného imania konsolidovaného celku mesta Gbely od 1. januára 2019 do 31. decembra
2019 je uvedený v tabuľkovej prílohe konsolidovaných poznámok – tabuľka č. 12.
Opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek
Pohyby v položke nevysporiadaného hospodárskeho výsledku minulých rokov, ktoré ovplyvnili výšku vlastného
imania sú:
preúčtovanie hospodárskych výsledkov predchádzajúcich období na účet 428 z účtu 431.

Opravy minulých období:
Mesto – materská účtovná jednotka neúčtovala o významných opravách minulých období.

8. Rezervy
Prehľad rezerv konsolidovaného celku v členení na zákonné a ostatné, dlhodobé a krátkodobé od 1. januára
2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v tabuľkovej prílohe konsolidovaných poznámok – tabuľka č.13 a 14
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a) rezervy krátkodobé
Konsolidovaný celok tvoril rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov obchodnej spoločnosti, na
overenie účtovnej závierky audítorom a v ZŠsMŠ na odchodné a na rekreačné poukazy. V obchodnej
spoločnosti sú vytvorené zákonné rezervy, v ostatných účtovných jednotkách konsolidovaného celku sú ostatné
rezervy.

9. Záväzky
Prehľad záväzkov z hľadiska ich vekovej štruktúry a podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti
(tabuľka č. 15).
Významnou položkou dlhodobých záväzkov sú prijaté úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sú
k 31.12.2019 vykázané vo výške 1 018 439,38 €. Úvery prijaté zo štátneho fondu rozvoja a bývania bude
mesto splácať do roku 2035.
Významnou položkou krátkodobých záväzkov sú záväzky voči zamestnancom konsolidovaného celku vo výške
95 259,84 €.
Významné záväzky (v €)
Záväzok
479 - Voči ŠFRB
479 - Voči ŠFRB
479 – Voči ŠFRB
321- Dodávatelia
331 – Zamestnanci

Riadok súvahy
145, 160
145, 160
145, 160
157
168

Hodnota záväzku
271 842,65
540 841,03
205 755,70
23 317,49
95 259,84

Opis
Bytový dom
Bytový dom
Dom soc. služieb
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom

Zaznamenávame nárast záväzkov pri porovnaní s rokom 2018 z dôvodu kúpy pozemkov v lokalite Kúcanka za
účelom budúcej výstavby IBV.

10. Transfery - V rámci zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej správy konsolidovaný celok vykazuje
v pasívach na účte 357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu mesta hodnotu 18 221,51 € ako saldo pohľadávok
a záväzkov zúčtovacích vzťahov medzi subjektami verejnej správy. Jedná sa o:
Pohľadávky
– rezerva na odchodné

13 780,00 €
13 780,00 €

Záväzky
– nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu

-32 001,51 €
-32 001,51 €

11. Bankové úvery
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery
Prehľad o bankových úveroch mesta k 31.12.2019 s uvedením podrobných informácií je uvedený v tabuľkovej
časti
(tabuľka č. 16).
Mesto v roku 2019 čerpalo krátkodobý úver na financovanie projektov EU v celkovej výške 377 286,49 EUR
Účel, splatnosť, úroková sadzba a výška zostatku jednotlivých úverov je uvedená v tabuľke č. 16.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového alebo krátkodobého úveru
Všetky úvery sú zabezpečené bianko zmenkou.
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12. Časové rozlíšenie pasív
a) prehľad výnosov budúcich období je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 18
Významné položky:
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:
383 – úrok z úveru
Výnosy budúcich období spolu z toho (významné sumy):
384 – VBO ZUŠ cudzie
384 – VBO ZŠsMŠ cudzie
384 – VBO Mesto cudzí
384 – VBO Mesto bezodplatne
384 - ZŠsMŠ
384 - SMMG

Zostatok k 31.12.2019
0
0
5 371 615,59
444 256,03
1 420 121,70
3 246 694,62
232 855,47
23 351,87
4 335,90

Zostatok k 31.12.2018
0
0
5 474 640,39
454 825,86
1 451 137,73
3 275 417,02
266 595,36
21 832,42
4 832,00

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

14. Výnosy konsolidovaného celku
Detailný rozpis významných výnosov z prevádzkovej činnosti je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 22

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

Iné aktíva a iné pasíva

Konsolidovaný celok nevykazuje iné aktíva ani iné pasíva.

Čl. V
Informácie o súdnych sporoch
Pasívne súdne spory – matka
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.
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Voči mestu Gbely bola podaná žaloba za náhradu škody na rodinnom dome občana mesta Gbely. Nakoľko do
dňa predloženia konsolidovanej účtovnej závierky nie je mesto Gbely pasívne legitímne, mesto netvorilo
rezervu.

Aktívne súdne spory - matka:
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. VI.
SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI,
KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
Po 31. decembri 2019 vzhľadom na šíriaci sa COVID-19 (Coronavirus) po celom svete, vedenie účtovnej
jednotky zvážilo všetky potenciálne dopady COVID-19 na aktivity mesta vo verejnom záujme a dospelo k
záveru, že dopady nemajú významný vplyv na schopnosť mesta pokračovať nepretržite vo svojej činnosti a
fungovať ako zdravý subjekt, za predpokladu, že zo strany MF SR nepríde ku kráteniu podielových daní.
Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne
odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Jedným z hlavných rizík je možné aj
zvýšenie zadĺženosti účtovnej jednotky. Akýkoľvek negatívny vplyv zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a
účtovnej závierky v roku 2020.
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