


 
Čl. I

 Všeobecné údaje

(1)

a) názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, identifikačné číslo organizácie, dátum zriadenia, spôsob zriadenia,
názov a sídlo zriaďovateľa,  

Názov účtovnej jednotky :  MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

IČO:  329614                      

Sídlo ú čtovnej jednotky :    Radničné námestie 1843/7, Spišská Nová Ves

Dátum a spôsob zriadenia : 27.6.1991, Zákon SNR č. 369/1990 Zb. 

b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna alebo mimoriadna).

Riadna účtovná závierka. 

(2)

Štatutárny orgán : PhDr. Ján Volný, PhD.

Zástupca štaturárneho orgánu : Mgr. Lea Grečková

Priemerný po čet zamestnancov : 187

Počet riadiacich zamestnancov : 21

(3)

RO: ZŠ Nad Medzou, Sídlo: Nad Medzou 1, SNV

ZŠ Lipová, Sídlo: Lipová ulica 13, SNV

ZŠ Levočská, Sídlo: Levočská ulica 11, SNV

ZŠ Nejedlého, Sídlo: Ul. Z. Nejedlého 2, SNV

ZŠ Kožuchová, Sídlo: Ul. Ing. O.Kožucha 11, SNV

ZŠ Komenského, Sídlo: Komenského ulica 2, SNV

ZŠ Hutnícka, Sídlo: Hutnícka ulica 16, SNV

Základná umelecká škola, Sídlo: Ul. J. Fabiniho 1, SNV

Centrum voľného času ADAM, Sídlo: Levočská ulica 14, SNV

Správa školských zariadení, Sídlo: Štefánikovo námestie 1, SNV

Domov dôchodcov, Sídlo: Brezová ulica 32, SNV

Mesto je zriaďovateľom 11 rozpočtových organizácií. V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene v počte príslušných
organizácií. 

PO: Mestské kultúrne centrum, Sídlo: Radničné námestie 4, SNV

Správa telovýchovných zariadení, Sídlo: Za Hornádom 15, SNV

Zoologická záhrada, Sídlo: Sadová 6, SNV

Mesto je zriaďovateľom 3 príspevkových organizácií. V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene v počte príslušných
organizácií. 

PO: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Sídlo: Štefánikovo námestie 1, SNV

Brantner Nova, s.r.o., Sídlo: Sadová 13, SNV

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o., Sídlo: Starosaská 15, SNV

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Sídlo: Novoveská cesta 9304/28, SNV

Hotel METROPOL a.s., Sídlo: Štefánikovo námestie 2, SNV

Šport, spol. s r.o., Sídlo: Terézie Vansovej 1, SNV

EMKOBEL, a.s., Sídlo: Rázusova 1846, SNV

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Sídlo: Hraničná 662/17, Poprad

Mesto v priebehu účtovného obdobia predalo akcie spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.

Čl. II
   Informácie o ú čtovných zásadách a ú čtovných metódach

(1)

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti. 
 

(2)

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Rozdiely počiatočných
stavov účtov, ktoré vznikli v dôsledku zaokruhľovania predchádzajúceho účtovného obdobia t.j. roku 2011 sa účtovná jednotka
rozhodla uvádzať v prírastkoch a úbytkoch následovne: zvýšenie počiatočného stavu oproti predchádzajúcemu obdobiu v
prírastkoch a zníženie počiatočného stavu oproti predchádzajúcemu obdobiu v úbytkoch. 

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.

Mená a priezviská vedúcich predstaviteľov, funkcie vedúcich predstaviteľov, priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia, 
počet riadiacich zamestnancov. 

Informácie o organizáciách v  zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Počet rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a iných právnických osôb v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky, ich
názov a sídlo, zmeny v počte príslušných organizácií, napríklad zriadenie, zrušenie alebo zmena formy právnickej osoby v priebehu
účtovného obdobia a dôvody týchto zmien.

Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti.

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov,
vlastného imania a výsledku hospodárenia. 
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(3)

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok
obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: dopravné,
montáž, poistné, iné. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhdobého majetku do užívania. 

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnos ťou,
Dlhodobý nehmotný majetok vytovorený vlastnou činnosťou neevidujeme. 

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok
obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: dopravné,
montáž, poistné, iné. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky, ktoré vznikli do momentu uvednia dlhodobého majetku do užívania. 

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnos ťou,
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou neevidujeme. 

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  získaný bezodplatne,
Dlhodobý majetok nadobudnútý 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. Od roku 2008 sa 
uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky podľa návrhu
jednoltivých inventarizačných komisií.  

f) dlhodobý finan čný majetok,
Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

g) zásoby nakupované, 
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady
súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: dopravné, montáž, iné. 

h) zásoby vytvorené vlastnou činnos ťou,
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou neevidujeme. 

i) zásoby získané  bezodplatne,
Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou
komisiou pre oceňovanie). Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje
vytvorením opravnej položky podľa návrhu jednotlivých inventarizačných komisií. 

j) poh ľadávky,

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie
hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky. 

k) krátkodobý finan čný majetok,
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

l) časové rozlíšenie na strane aktív,
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržania zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôži čiek a úverov,

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v
účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Rezervy sú záväzky s neistým
časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát.
Ocenenie rezerv bude v prípade presnej sumy záväzku v menovitej hodnote, v prípade, že výška rezervy bude neurčitá, rezerva sa
ocení v očakávanej výške záväzku, pričom táto sa stanoví na základe dostupných informácií odhadom. Tvorba rezerv sa uplatňuje
od roku 2008. 

n) časové rozlíšenie na strane pasív,
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

o) deriváty,
p) majetok a záväzky zabezpe čené derivátmi,
q) majetok obstaraný z transferov,

Majetok obstaraný z transférov sa oceňuje obstarávacou cenou. 

r) finan čný prenájom. 
Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou. 

Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je
súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 

(4)

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: dopravné, montáž, poistné a iné. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky, ktoré vznikli
do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

(5)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby
jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné
odpisy sa zaokruhľujú nacelé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové
sadzby sú stanovené takto: 

Odpisová skupina                        Doba odpiso vania v rokoch                         Ro čná odpisová sadzba 
1                                                                             5                                                                     20 %

2                                                                           10                                                                     10 %

3                                                                           25                                                                       4 %

4                                                                           50                                                                       2 %

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení
účtovných odpisov.
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Drobný nehmotný majetok od 0 eur do 66,38 eur, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednokty nie je dlhobobým nehmotným majetkom
sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné dlužby. Drobný hmotný majetok od 0 eur do 66,38 eur, ktorý podľa
rozhodnutia účtovnej jednokty nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 501-Spotreba
materiálu. 

(6)

Zákon o účtovníctve (z. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov) ustanovuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka zohľadniť predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, a ktoré sú známe ku dňu zostavenia účtovnej
závierky. Predmetná požiadavka sa v účtovníctve vyjadruje prostredníctvom opravných položiek, rezerv a odpisov. 

Opravné položky tvoríme k: dlhodobého majetku ak jeho úžitková hodnota je výrazne nižšia ako jeho zostatková cena, dôvodom
môže byť morálne alebo fyzické poškodenie, pozastavená výstavba, zatvorenie zariadenia, reštrukturalizácia prevádzky,
vypovedanie nájmu, nie je ďalší nájomca, nižšia predajná cena a pod. Opravná položka sa vytvára a zaúčtuje na základe dokladu,
inventúrneho zápisu predloženého oddelením správy majetku. Prechodné zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky podľa návrhu jednotlivých inventarizačných komisií od roku 2008.

Opravné položky tvoríme k zásobám ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota skladovaných zásob nezodpovedá účtovnej z
dôvodu nepotrebnosti, nadbytočnosti, poklasu predajnej ceny. Opravná položka k zásobám sa vytvára vo výške 100%, zaúčtuje sa
na základe dokladu - inventúrneho zápisu, v ktorom inventarizačná komisia vyznačí nepotrebné zásoby. Prechodné zníženie
hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky podľa návrhu jednotlivých inventarizačných komisí od roku 2008.

Opravné položky tvoríme k pohľadávkam ak sa pri inventarizácii zistí, že pohľadávky sú po lehote splatnosti nad 360 dní, vytvorí sa
opravná položka vo výške 100% nominálnej hodnoty pohľadávky. Prehľad vypracuje finančné oddelenie. Prechodné zníženie
hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky od roku 2008.

Opravné položky tvoríme k finančnému majetku pri poskytnutí neúročnej pôžičky, alebo pôžičky s úrokovou sadzbou nižšou ako je
bežná sa účtuje opravná položka v čase poskytnutia pôžičky a v čase účtovnej závierky na konci účtovného obdobia. Výpočet
realizuje finančné oddelenie.  

Predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv. Rezervy sú záväzky s
neurčitým časovým vymedzením a výškou. Tvoria sa na základe opatrnosti na riziká a straty. Mesto Spišská Nová Ves bude
vytvárať len krátkodobé rezervy na náklady. Mesto Spišská Nová Ves bude vytvárať rezervy na: nevyčerpané dovolenky, vrátane
sociálneho a zdravotného poistenia, odmeny, odchodné a odstupné, nevyfakturované dodávky a služby, náklady na overenie
účtovnej závierky. 

(7) Zásady pre vykazovanie transferov.

(8)

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou banku alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v
iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V účtovnej závierke sú vykázané s
prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové
zisky do výnosov. 

Čl. III
  Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A
(1)  

a)
prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových
cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy  

1. názov účtovnej jednotky: MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku: 31.12.2012
3. stav k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: obstarávacie cena 125 509 935,00, oprávky a opravné položky
24 905 762,00
4. + prírastky: obstarávacia cena 15 290 699,50 (z toho hal.vyr. 0,88), oprávky a opravné položky 2 571 539,44 (z toho hal.vyr.
0,52)

Pokračovanie v obstaraní nehmotného majetku- Monografia mesta 47 005,00. Prírastok na pozemkoch v sume 4 700 tis. vznikol z
dôvodu získania pozemkov do vlastníctva mesta pri ukončení ROEP. Prírastky v stavbách vznikli zaradením Priemyselnej zóny
Podskala, Regenerácie námestia, Rekonštrukcie verejného osvetlenia a zaradením IS - vodovod a kanalizácia v lokalite Červený
jarok. Prírastky v kategórii strojov vznikli zaradením strojového vybavenia na Zimnom štadióne v sume 187 tis., rekonštrukcie
kotolne na Fabiniho a Rázusovej 61 tis. . Prírastky na účte obstarania majetku v sume 3 300 tis. vznikli obstaraním Priemyselnej
zóny Podskala, Rekonštrukciou Domova dôchodcov 687 tis., obstaraním Okružnej križovatky 172 tis. , vybudovaním miestnych
komunikácií 130 tis., IBV Červený jarok 1 300 tis.  

5.  - úbytky: obstarávacia cena 8 584 002,19 (z toho hal.vyr. 2,33), oprávky a opravné položky 964 456,70 (z toho hal.vyr. 1,28)

Vyradenie pozemkov z dôvodu predaja 30 tis., oprava vyradených budov v Priemyselnej zóne Podskala. Úbytok v kategórií strojov
predstavuje delimitáciu majetku na STEZ. Úbytky obstarania DHM sú z dôvodu zaradenia akcií financovaných z EÚ do majetku:
Priemyselná zóna Podskala 2 500 tis., Regenerácia námestia 1 500 tis., Rekonštrukcia VO 320 tis., IBV Červený jarok 2 mil.,
zaradenie strojového zariadenia na Zimnom štadióne 270 tis., zmarené investície 130 tis., zaradenie do majetku rekonštruovaných
kotolní 61 tis. a zaradenie projetkovej dokumetnácie ku zaradzovaným stavbám 190 tis.  
6. +/ - presuny,
7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia: obstarávacia cena 132 216 632,31, oprávky a opravné položky 26 512 844,74

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

Nehnuteľný majetok je poistený pre prípad požiaru, povodne, víchrice - živel až do výšky 37 447 712,30 eur. 

Majetok je poistený pre prípad - preprava peňažnej hotovosti až do výšky 6 638,78 eur.

Hnuteľný majetok je poistený pre prípad vandalizmu až do výšky 533 173,93 eur. 

Hnuteľný majetok je poistený pre prípad poškodenia, odcudzenia až do výšky 3 302 548,38 eur.

Zákonné poistenie motorových vozidiel v sume 3 571,34 eur.

Havarijné poistenie motorových vozidiel v sume 7 677,96 eur. 

Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
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c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s
dlhodobým majetkom,

1. Štátny fond rozvoja bývania Bratislava - budova MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, súp.č. 1358, parc.č. KN-C 1924, parc.č. KN-C
1926

2. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - bytový dom 14 b. j. v rómskej osade (Vilčurňa), súp.č. 3351, parc.č. KN-C
6567/2 

3. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - bytový dom (Panoráma) súp.č. 2117, parc.č. KN-C 2445/1

4. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) - podnikateľský inkubátor, dielne súp.č. 783 na parc.č.
6607/8 a sklady súpč.č. 784 na parc.č. KN-C 6607/9

5. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - bytový dom - rómska osada (Vilčurňa), súp.č. 3422 na parc.č. KN-C 6567/4 a
parc.č. KN-C 6567/4

6. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - bytový dom - rómska osada (Vilčurňa) súp.č. 3423 na parc.č. KN-C 6567/8 a
bytový dom súp.č. 3424 na parc.č. KN-C 6567/9

d)
opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky,

Majetok, ku ktorému má ú čtovná jednotka vlastnícke právo v OC                           Suma v Eur

Pozemky                                                                                                                                    62 414 239,50

Budovy, stavby                                                                                                                          51 935 039,04

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár                                                                                        8 536 919,89

Dopravné prostriedky                                                                                                                    201 988,60

Drobný DHM                                                                                                                                   253 120,47

Ostatný DHM                                                                                                                                   280 202,94

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v správe účtovnej jednotky,
majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané
vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ
zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný
formou finančného prenájmu,

Účtovná jednotka nemá majetok, ku ktorému nemá vlastnícke právo.

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

Opravná položka k účtu nedokončený DHM vedený na účtoch 042 1 a 042 3 z dôvodu prechodného zníženia hodnoty zistené pri
inventarizácii bola vytvorená v roku 2012.

Opravná položka je vytvorená k preddavku, ktorý bol poskytnutý s.r.o. Nayinteriér Bratislava a je vo vymáhaní Exekútorským úradom
JUDr. Michal Kešeľák. Opravná položka bola vytvorená v roku 2010.

(2)  

a)

prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe opravných položiek a pohybe zostatkových
cien, podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy 

1. názov účtovnej jednotky: MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku: 31.12.2012

3. stav k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: obstarávacia cena 9 920 354,00, oprávky a opravné položky 0  

4. + prírastky: obstarávacia cena 310 257,25, oprávky a opravné položky 0

5.  - úbytky: obstarávacia cena 473 106,91 (z toho hal.vyr. 0,81), oprávky a opravné položky 0

6. +/ - presuny,

7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia: obstarávacia cena 9 757 504,34, oprávky a opravné položky 0

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku.

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku sme v roku 2012 nevytvárali.

Dlhodobý finan čný majetok
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(3)
Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel, v tejto štruktúre:

i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 482 079,00

d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %: 100

e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach  v %: 100

f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru bežného účtovného obdobia : 668 211,00

g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia : 482 079,00

h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia: 668 211,00

h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia: 142 757,81

i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 245 633,00

a) názov spoločnosti: EMKOBEL, a.s.  

b) právna forma: a.s. 

c) základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných  jednotkách: 285 467,70

c) základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných  jednotkách: 302 064,66

d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %: 81,3

e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach  v %: 81,3

f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru bežného účtovného obdobia : 175 555,00

g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia : 195 325,00

g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia : 1 214 408,00

h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia: 466 207,81

i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 566 716,00

a) názov spoločnosti: Šport, spol. s r.o. 

b) právna forma: s.r.o. 

h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia: 14 574,27

i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 13 416,00

b) právna forma: a.s. 

c) základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných  jednotkách: 3 651 329

d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %: 41,82

e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach  v %: 41,82

f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru bežného účtovného obdobia : 999 031,00

f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru bežného účtovného obdobia : 2 538 200,00

g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia : 2 415 233,00

h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia: 2 667 623,09

i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 2 544 656,00

a) názov spoločnosti: Hotel METROPOL a.s. 

h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia: 135 546,55

Majetkové podiely ú čtovnej jednotky v iných spolo čnostiach 

a) názov spoločnosti: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

b) právna forma: s.r.o.

c) základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných  jednotkách: 18 665

d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %: 100

e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach  v %: 100

f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru bežného účtovného obdobia : 129 804,00

g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia : 131 320,00

i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 137 063,00

a) názov spoločnosti: SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o. 

b) právna forma: s.r.o.

c) základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných  jednotkách: 33 193,92

d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %: 41

a) názov spoločnosti:  Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. 

b) právna forma: s.r.o. 

c) základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných  jednotkách: 165 970

d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %: 100

e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach  v %: 100

e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach  v %: 41

f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru bežného účtovného obdobia : 35 547,00

g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia : 32 722,00
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(4)

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere  v tejto štruktúre:

1. názov emitenta: Brantner Nova, s.r.o.

2. druh cenného papiera: 

3. mena cenného papiera: EUR

4. výnos v %: 231

5. dátum splatnosti: 31.12.2012

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia: 10 622,05

7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 10 622,00

1. názov emitenta: Podtatranská vodárenská spolo čnos ť, a.s.

2. druh cenného papiera: akcia kmeňová

3. mena cenného papiera: EUR

4. výnos v %:

5. dátum splatnosti: 31.12.2012

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia: 5 651 961,76

7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 5 651 962,00

1. názov emitenta: Prima banka Slovensko, a.s.

2. druh cenného papiera: akcia kmeňová

3. mena cenného papiera: EUR

4. výnos v %:

5. dátum splatnosti: 31.12.2012

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia: 0

7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 268 207,00

b) dlhodobé pôžičky v tejto štruktúre: 
1. názov dlžníka,
2. výnos v %,
3. mena,
4. dátum splatnosti,
5. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
7. popis zabezpečenia pôžičky,  

Mesto neeviduje dlhodobé pôžičky.

c) popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru
bežného účtovného obdobia a predchádzajúceho účtovného obdobia.

Mesto neeviduje ostatný dlhodobý finančný majetok. 

B

(1)
a) vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre: 

1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,
2. výška zásob k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
3. + tvorba opravných položiek,
4. - zníženie opravných položiek,
5. -zrušenie opravných položiek,
6. výška  zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobam,

Opravné položky k zásobám sme v roku 2012 nevytvárali.

b) výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať, 

Mesto nemá zriadené žiadne záložné právo na zásobách.

c) spôsob a výška poistenia zásob.

Mesto nemá poistené zásoby.

Dlhové cenné papiere a realizovate ľné cenné papiere, dlhodobé pôži čky a ostatný dlhodobý finan čný majetok

Obežný majetok

Zásoby
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(2)
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy,

Poskytnuté prevádzkové preddavky 314: 75 717,31 Prevádzkové preddavky pre Spoločenstvá vlastníkov bytov za rok 2012- za
plnenia súvisiace s výkonom správy. 

Pohľadávky z neda ňových príjmov obcí 318: 1 541 760,25 Významnú časť tvoria pohľadávky za nájomné v bytoch
(702 461,24), pohľadávky za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu (465 801,98), pohľadávky za služby a predaj
pozemkov (116 471,42) a pohľadávky za neuhradené nájomné a energie (254 925,32), pohľadávky za priestupky (2 100,29).

Pohľadávky z da ňových príjmov 319: 449 442,54 Významnú časť tvoria pohľadávky za daň z nehnuteľnosti FO a PO
(406 327,17), pohadávka za daň za psa FO a PO (20 431,60), pohľadávka za daň za VP (10 583,65), pohľadávky za zrušené dane
(12 100,12).

Daň z príjmov 341: 1 842,36  Zaplatené preddavky na daň z príjmov v r. 2012.

Iné poh ľadávky 378: 451 757,42 Významnú časť tvoria pohľadávky za energie a služby v bytoch a NP (446 934,17), iné
pohľadávky - náhrada škody (4 823,25).

Iné poh ľadávky dlhodobé 378: 7 563,47  Pohľadávky za škodu spôsobenú býv.pracovníkom.

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v tejto štruktúre: 

1. položka pohľadávok: Pohľadávky nedaňové a daňové

2. hodnota pohľadávok k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 1 629 765,00

3. + tvorba opravných položiek: 1 611 534,90 (z toho hal.vyr. 0,08)

4.  - zníženie opravných položiek: 65 112,12 (z toho hal.vyr. 0,69)

5. - zrušenie opravných položiek: 1 564 652,96

6. hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 1 611 534,82

7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam: Po lehote splatnosti viac ako 365 dní.

c) pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre: 
1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti 918 105,77 a po lehote splatnosti 1 611 534,82 k 31. decembru bežného účtovného
obdobia,

2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti 1 393 879,00 a po lehote splatnosti 1 629 765,00 k 31. decembru predchádzajúceho
účtovného  obdobia,

d) opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.decembru bežného účtovného obdobia a k 31.decembru predchádzajúceho
účtovného obdobia v tejto štruktúre:

1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka: bežné obdobie 911 467,01,  predchádzajúce obdobie  1 382 986,00

2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov: bežné obdobie 6 638,76, predchádzajúce obdobie 10 893,00

3. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: 

e) výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,

Mesto nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom.

f) výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s
nimi nakladať.

Mesto nemá obmedzené právo nakladať s evidovanými pohľadávkami.

(3)
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku,

Mesto má zriadených 8 Bežných bankových účtov, z toho 7 v Prima banke a 1 vo VUB banke. 
Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia: 400 748,00

Prírastky: 22 247 269,77 (z toho hal.vyr. 0,62)

Úbytky: 22 135 136,78 (z toho hal.vyr. 1,29)

Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia: 512 880,99
Opis významných položiek: Najvýznamnejšie položky tvorí Bežný účet mesta 3400422003/5600 (271 566,40), Nebytové priestory
3400426012/5600 (99 664,15), Byty - VUB 1731546458/0200 (82 553,78).

Mesto má zriadených 23 Účelových bankových účtov v Prima banke. 

Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia: 29 039,00

Prírastky: 20 393 328,60 (z toho hal.vyr. 1,71)

Úbytky: 20 264 512,58 (z toho hal.vyr. 1,24)

Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia: 157 855,02

Opis významných položiek: Najvýznamnejšiu položku tvorí Osobitný účet 3400426047/5600 (154 802,72)

Mesto má zriadené 3 Mimorozpočtové účty v Prima banke. 

Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia: 658 975,00

Prírastky: 1 630 196,14 (z toho hal.vyr. 0,70)

Úbytky: 1 671 641,15 (z toho hal.vyr. 0,32)

Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia: 617 529,99

Opis významných položiek: Najvýznamnejšiu položku tvorí Rezervný fond 3400420008/5600 (611 557,12)

Mesto vedie 3 Úverové účty: Dlhodobý úver Most Matuškova, Krátkodobý a strednodobý úver eurofondy a Dlhodobý bankový úver. 

Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia: 0,00

Prírastky: 671 920,00

Úbytky: 671 920,00

Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia: 0,00

b) zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok a obmedzenie práva nakladať s krátkodobým finančným majetkom.

Mesto neeviduje taký krátkodobý finančný majetok.

Pohľadávky

Finančný majetok
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(4)

a) dlžník: Spišská regionálna rozvojová agentúra
b) výnos v %: 0
c) mena, v ktorej bola návratná finančná výpomoc poskytnutá: EUR
d) dátum splatnosti: 31.12.2011
e) výška návratnej finančnej výpomoci k 31.decembru bežného účtovného obdobia: 5 862,36
f) výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 5 862,00

(5)

Náklady budúcich období, zostatok k 31.12. bežného obdobia : 15 441,97 Významnú časť tvoria náklady budúcich období
poistenie: PZP motorových vozidiel, havarijné poitenie a poistenie majetku na r. 2013 (13 529,32), telefónne poplatky r.2013
(1 092,67).

Prírastky: 15 440,58, Úbytky: 11 082,61 (z toho hal.vyr. 0,43)

Príjmy budúcich období, zostatok k 31.12. bežného obdobia: 11 768,21 Vyúčtovanie energii za r.2012 - odberateľské faktúry a
dobropis EMKOBEL.

Prírastky: 11 768,59 (z toho hal.vyr. 0,38), Úbytky: 8500,38

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A

a) názov položky: Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov, Výsledok 
hosp.

b) výška vlastného imania k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 101 497 638,00
c) + zvýšenie: 4 645 481,73 (z toho hal.vyr. 1,11)
d) - zníženie, 276 917,55
e) +/- presun,
f) výška vlastného imania  k  31.decembru bežného účtovného obdobia: 105 866 202,18
g) opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených v priebehu účtovného

obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov.

Výsledok hospodárenia za ú čtovné obdobie:  4 285 888,10 Rozdiel nákladov a výnosov za rok 2012

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov: Stav účtu 428 je 99 808 768,70. Zvýšenie imania oproti roku 2011 o
10 346 178,46 z toho výsledok hospodárenia rok 2011 je 10 368 861,50. Opravy - zvýšenie o 49 335,27, zníženie o 72 018,31.
Podrobný popis v dokladovej inventúre. 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku: Stav účtu 414 je 1 771 545,38. Zníženie oproti roku 2011 o 204 899,24, v
spoločnostiach s viac ako 50%-ným podielom na hlasovacích právach BIC, s.r.o. a Šport, s.r.o. o 104 391,41. K zníženiu hodnoty
vkladov došlo aj v a.s. Hotel Metropol o 100 507,83. K zvýšeniu došlo v spoločnostiach s viac ako 50%-ným podielom na
hlasovacích právach EMKOBEL o 186 132,00 a Lesy mesta SNV o 122 967,00. K zvýšeniu došlo aj v spoločnosti SPIŠ-VIEW-
TRADING o     1 158,25. Hodnota vkladov sa upravila metódou vlastného imania vychádzajúc zo súvah spoločnosti k 31.12.2011.

B
(1)

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:
a) položka rezerv: Ostatné krátkodobé rezervy
b) výška rezerv k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 216 750,00
c)  +  tvorba: 115 582,14 (z toho hal.vyr. 0,20)
d)  - zníženie: 205 229,05 (z toho hal.vyr. 0,61)
e)  - zrušenie: 11 521,15
f)  výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 115 581,94
g) stanovenie predpokladaného roku použitia rezerv: rok 2013
h) opis významných položiek rezerv.

Na základe opatrnosti sme vytvorili rezervu na dovolenky, ktoré zamestnanci nevyčerpali k 31.12.2012 vrátane soc.zabezpečenia,
rezervu na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky, rezervu na prebiehajúce a hroziace súdne spory. Odchodné
predstavuje čiastku prípadného vplatenia odchodného pracovníkom, ktorí k 31.12.2012 mali byť v dôchodku, ale oň nepožiadali,
predpokladáme, že tak vykonajú v roku 2013. Na prepravné MVD sme vytovrili rezervu vo výške 3 207,00.  

(2)
a) záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:

1. výška záväzkov v lehote splatnosti 1 211 849,23 a po lehote splatnosti 2 585,00 k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

2. výška záväzkov v lehote splatnosti 5 793 852,00 a po lehote splatnosti 1 532,00 k 31. decembru predchádzajúceho účtovného
obdobia,

b) opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31.decembru predchádzajúceho 
účtovného obdobia tejto štruktúre:

1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka: bežné obdobie 961 281,00, predchádzajúce obdobie 5 530 560,00

2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov: bežné obdobie 42 640,00, predchádzajúce obdobie
50 868,00

3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: bežné obdobie 207 928,23, predchádzajúce obdobie
212 424,00

c) popis významných položiek záväzkov.

Významnú položku záväzkov tvoria Prijaté preddavky: preddavky za vodné, stočné, ústredné kúrenie a služby v bytoch 328 tis.,
preddavky vodné, stočné, ústredné kúrenie a služby v nebytových priestoroch 182 tis., ostatné dlhodobé záväzky úvery 250 tis.,
mzdové záväzky vrátane zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 196 tis., záväzky z neuhradených
dodávateľských faktúr k 31.12.2012 165 tis..

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto 
štruktúre:

Poskytnuté návratné finan čné výpomoci
Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa jednotlivých druhov výpomocí v členení na dlhodobé návratné
finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre: 

Časové rozlíšenie

Popis významných položiek časového rozlíšenia.

Vlastné imanie

Záväzky
Rezervy

Záväzky pod ľa doby splatnosti
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(3)

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v tejto štruktúre:
1. charakter bankového úveru: Investičný 18/169/04 Priemyselný park

2. druh bankového úveru podľa splatnosti: Dlhodobý

3. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý EUR

4. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %: 2,79

5. dátum splatnosti bankového úveru: 28.10.2014

6. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 86 304,25

7. výška bankového úveru k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 129 767,00

1. charakter bankového úveru: Investičný, predčasné splatenie úveru z VÚB a SZRB 18/067/06

2. druh bankového úveru podľa splatnosti: Dlhodobý

3. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý: EUR

4. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %: 2,602

5. dátum splatnosti bankového úveru: 28.8.2014

6. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 161 901,63

7. výška bankového úveru k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 328 606,00

1. charakter bankového úveru: Investičný 810/2357/2000 Panoráma

2. druh bankového úveru podľa splatnosti: Dlhodobý (ŠFRB)

3. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý: EUR

4. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %: 4,4

5. dátum splatnosti bankového úveru: 23.3.2031

6. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 259 161,60

7. výška bankového úveru k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 268 203,00

1. charakter bankového úveru: Investičný 18/046/09 Investície zoznam

2. druh bankového úveru podľa splatnosti: Dlhodobý

3. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý: EUR

4. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %: 2,059

5. dátum splatnosti bankového úveru: 25.9.2017

6. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 1 403 539,17

7. výška bankového úveru k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 1 773 080,00

1. charakter bankového úveru: Investičný 18/083/10 Most Matuškova

2. druh bankového úveru podľa splatnosti: Dlhodobý

3. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý: EUR

4. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %: 2,868

5. dátum splatnosti bankového úveru: 25.11.2020

6. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 1 390 182,00

7. výška bankového úveru k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 1 569 869,00

1. charakter bankového úveru: Ivestičný 18/060/10 eurofondy

2. druh bankového úveru podľa splatnosti: Krátkodobý

3. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý: EUR

4. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %: 3,27

5. dátum splatnosti bankového úveru: 7.9.2013

6. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 1 396 242,68

7. výška bankového úveru k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 1 530 802,00

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru,

Investičný úver 18/169/04: Blanko zmenka

Investičný úver 810/2357/2000: Nehnuteľnosť LV 1, p.č. 1924

Ostatné úvery: Bez zabezpečenia 

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy v tejto štruktúre:
1. druh cenného papiera,
2. mena, v ktorej sú cenné papiere vydané,
3. úroková sadzba v %,
4. dátum splatnosti,
5. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
6. stav k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

Mesto neeviduje emitované dlhopisy. 

e) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre: 
1. poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci,
2. druh prijatej návratnej finančnej výpomoci,  napríklad krátkodobá návratná finančná výpomoc, dlhodobá návratná finančná 
3. účel použitia,
4. dátum splatnosti,
5. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
6. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia.

Mesto neeviduje prijaté návrtané finančné výpomoci. 

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finan čné výpomoci
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(4)
a) popis významných položiek časového rozlíšenia,

Výdavky budúcich období, zostatok k 31.12.2012: 8 9 07,31 Úroky z úverov.

Prírastky: 8 785,85, Úbytky: 0,54 (halierové vyrovnanie)

Výnosy budúcich období, zostatok k 31.12.2012: 27 669 936,2 3 Významnú časť tvoria zdroje krytia majetku rozpočtových
organizácií (5 981 747,51), zdroje krytia majetku Mestský úrad-majetkové a organizačné oddelenie (7 158 444,32), zdroje krytia
majetku Priemyselná zóna Podskala (2 497 066,84), zdroje krytia majetku obstaraného v rámci projektu Biologicky rozložiteľný
odpad (5 627 086,19), zdroje krytia majetku obstaraného v rámci projektu IS-vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok
(1 787 897,53), zdroje krytia majetku obstaraného v rámci projektu Regenerácia námestia (1 096 050,91), zdroje krytia majetku
obstaraného v rámci projektu Multifunkčné banícke a energetické centrum (1 752 241,50). 

Prírastky: 6 032 937,54 (z toho hal.vyr. 0,65), Úbytky: 651 459,31(z toho hal.vyr. 1,03) 

b) informácie o  prijatých kapitálových transferoch  zaúčtovaných na účte 384 podľa čl. VI  druhého bodu. 

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

(1)

a) tržby za vlastné výkony a tovar,

602 - Tržby z predaja služieb:  49 629,83   -  inzercia, ubytovanie Dom Humanity 

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob,

c) aktivácia,

d) daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov, 

632 - Daňové výnosy samosprávy: 11 663 544,86 - Významnú časť tvoria Daňové výnosy z podielových daní (9 818 649,59),
Daňové výnosy z dane z nehnuteľnosti FO a PO (1 593 141,23)  

633 - Výnosy z poplatkov:  1 536 188,11   -  Významnú časť tvoria Výnosy z poplatkov TKO pre FO a PO (817 926,03)

e) finančné výnosy,

661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov:  205 947,08  -  Výnosy z predaja akcii Prima banka Slovensko

662 - Úroky:  4 875,39  

665 - Výnosy z dlhodobého finan čného majetku:  24 560,00   - Odvod zisku Brantner Nova s.r.o.

f) mimoriadne výnosy,

g) výnosy z transferov,

693 - Výnosy z BT Dom Humanity:  15 360,00  

693 - Výnosy z BT Zebra:  17 541,00  

693 - Výnosy BT prídavky:  12 296,31  

693 - Výnosy z BT zo ŠR a VS:  492 160,75   -  Bežné transféry Matrika, Stavebný úrad, Školský úrad, ŠFRB

694 - Výnosy z KT zo ŠR a VS: 424 183,61 - Odpisy majetku obstaraného z kapitálových transférov: MsÚ majetkové a
organizačné oddelenie, Multifunkčné banícke a energetické centrum, Regenerácia námestia, Priemyselná zóna Podskala,
Rekonštrukcia verejného osvetlenia, opravná položka k účtu nedokončené investície 042-cudzie zdroje 

694 - Výnosy z KT projekt Verejné osvetlenie:  442, 92  

694 - Výnosy z KT zo ŠR a VS pre školy:  191 127,71   

694 - Výnosy z KT zo ŠR a VS pre príspevkové org.:  17 933,00  

697 - Výnosy z BT mimo VS:  54 556,65  

698 - Výnosy z KT mimo VS:  35 381,76  

699 - Výnosy z odvodu rozpo čtových príjmov:  1 170 441,76  

h) ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov,

641 - Tržby z predaja DN a DHM: 176 030,75 - Tržby z predaja pozemkov (144 860,84), tržby z predaja stavieb (26 100,00), tržby
z predaja bytov a pozemkov pod nimi (4 428,34), iné predaje 

642 - Tržby z predaja materiálu:  3 362,01  

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky:  32 397,79  

646 - Výnosy z odpísaných poh ľadávok:  670,25  

648 - Ostatné výnosy z prev. činnosti: 6 594 653,36 - Významnú položku tvorí nájomné nebytových preistorov (1 594 268,46) a
prírastok novozistených pozemkov do účtovnej evidencie zistený v rámci Registra obnovenej evidencie pozemkov
(4 670 007,14).

653 - Zúčtovanie ost.rezerv z prev. činnosti: 216 749,59 - Zúčtovanie rezervy na dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia,
rezervy na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky, rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory, rezervy na
odbchodné a na prepravné MVD     

658 - Zúčtovanie ost.oprav.položiek z prev. činnosti:  65 111,43  

i) výnosy v členení podľa rozpočtových programov.

Časové rozlíšenie

Výnosy
Popis a výška významných položiek výnosov
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(2)

a) spotrebované nákupy,

501 - Spotreba materiálu:  176 693,63  

502 - Spotreba energie:  493 425,06  

b) služby,

511 - Opravy a udržiavanie: 1 075 074,06 - Významnú časť nákladov tvoria opravy a udržby miestnych komunikácií, zimná údržba
miestnych komunikácií, vysprávky chodníkov.

512 - Cestovné:  5 736,19  

513 - Náklady na reprezantáciu:  35 382,98  

518 - Ostatné služby: 1 834 748,54 - Významnú časť nákladov tvoria výdavky na čistenie mesta, prepravu, zber a zneškodnenie
komunálneho odpadu

c) osobné náklady,

521 - Mzdové náklady:  1 935 116,69  

524 - Zákonné sociálne poistenie:  652 275,32   

525 - Ostatné sociálne poistenie:  26 652,96  

527 - Zákonné sociálne náklady:  141 225,81  

528 - Ostatné sociálne náklady:  19 555,52  

d) dane a poplatky,

538 - Ostatné dane a poplatky:  53 481,52  

e) odpisy, rezervy a opravné položky,

551 - Odpisy majetkové vlastné:  602 263,92  

551 - Odpisy organiza čné vlastné:  92 625,82  

551 - Odpisy EMKOBEL:  400 578,23  

551 - Odpisy majetkové cudzie (EÚ, ŠR, ostatné):  1 90 431,99  

551 - Odpisy organiza čné cudzie (ŠR): 988,89

551 - Odpisy Priemyselná zóna Podskala: 47 412,00

551 - Odpisy IBV Červený jarok: 9 978,00

551 - Odpisy Regenerácia námestia: 26 940,00

551 - Odpisy Rekonštrukcia verejného osvetlenia: 6 380,00

551 - Odpisy Multifunk čné banícke a energetické centrum: 41 671,00

553 - Tvorba ostatný rezerv z prev. činnosti: 115 581,94 - Rezervy na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho
zabezpečenia, na odchodné, na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky, na prebiehajúce a hroziace súdne spory a na
prepravné MVD

558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev. čin.: 479 222,99 - Opravné položky k pohľadávkam a nedokončeným
investíciám          (432 341,13)

559 - Tvorba opravných položiek z fin. čin.: 5 862,36 - Opravná položka k poskytnutým návratným finančným výpomociam
(Spišská regionálna rozvojová agentúra, z dôvodu možného rizika nevrátenia  zo strany SRRA)

f) finančné náklady,

561 - Predané cenné papiere a podiely:  268 206,86   - Vyradenie akcií Prima banka Slovensko

562 - Úroky:  124 031,80  

563 - Kurzové straty:  1,19  

568 - Ostatatné finan čné náklady:   41 775,50  

g) mimoriadne náklady,

h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov,

584 1 - Náklady na transfér - bežné:  7 602 821,98   -  Bežné transféry pre rozpočtové a príspevkové organizácie 

584 2 - Náklady na transfér - kapitálové:  756 054, 67  - Kapitálová transféry pre rozpočtové a príspevkové organizácie 

585 - Náklady na transfér ostatným sub.VS:  12 230, 00  

586 1 - Náklady na transféry z roz.obce:  229 479,9 8  

586 2 - Náklady na transféry mimo VS:  16 969,85  

586 3 - Náklady na transféry Eurobus:  650 897,00  

586 4 - Náklady na transféry RŠK:  176 599,85  

587 - Náklady na ostatné transféry:  640,44  

Náklady
Popis a výška významných položiek nákladov
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i)
ostatné náklady,

541 - ZC predaného DNM a DHM:  47 173,70                           

542 - Predaný materiál:  1 449,16  

544 - Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania:  9 00,00 

546 0 - Odpis poh ľadávky pokuty:  66,38  

546 1 - Odpis poh ľadávky da ňovej:  83 876,73  

546 2 - Odpis poh ľadávky neda ňovej:  6 383,81  

548 - Ostatné náklady na prev. činnos ť:  229 468,06  

591 - Splatná da ň z príjmov:  925,44

j) náklady podľa rozpočtových programov.

(3)

Mesto je zriaďovateľom troch príspevkových organizácií a to Mestské kultúrne centrum, Správa telovýchovných zariadení,
Zoologická záhrada.

Čl. VI

Informácie o transferoch a vz ťahoch so subjektami verejnej správy

(1)

a) stav záväzku z dôvodu prijatých transferov k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

číslo ú čtu 357:   3 960,00

číslo ú čtu 372:  45 798,00

číslo ú čtu 384:  22 288 458,00

b)  + zvýšenie záväzku z transferu v bežnom účtovnom období 

číslo ú čtu 357:  137 070,25

číslo ú čtu 372:  694 016,99 (z toho hal.vyr. 0,30)

číslo ú čtu 384:  6 032 936,89   

c)  - zníženie záväzku z transferu v bežnom účtovnom období

číslo ú čtu 357: 3 960,00 (z toho hal.vyr. 0,26)

číslo ú čtu 372:  736 246,18

číslo ú čtu 384: 651 458,66 (z toho hal.vyr. 0,38) 

d) stav záväzku z dôvodu prijatých transferov k 31. decembru bežného účtovného obdobia.

číslo ú čtu 357:  137 070,25

číslo ú čtu 372:  3 568,81

číslo ú čtu 384:  27 669 936,23

(2)

a) stav pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:
21 606 266,00

b) stav pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 21 330 358,72

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových ú čtoch

(1)

(2)

(3)

Prísne zúčtovateľné tlačivá - pokutové bloky: Hodnota   -17 860,00  (účet 752)

Prísne zúčtovateľné tlačivá - prijaté parkovacie karty: Hodnota 845,00 (účet 754)

Materiál v skladoch civilnej ochrany: Hodnota -77 353,62 (účet 751)

Iné - Záloha na poštové služby: Hodnota 2 050,00 (účet 753)

Iné - Podnikateľský inkubátor: Hodnota 49 790,88 (účet 755)  

Iné - Vkladné knižky (príspevok na tvorbu úspor pre deti z detských domovov podľa Zákona č. 305/2005 Z.z.): Hodnota 61 679,29 
(účet 760 s AE)

Iné - Vstupenky na vežu: Hodnota -571,00 (účet 794)

Iné - Drobný nehmotný majetok (majetkové oddelenie): Hodnota 525,13 (účet 795 1)

Iné - Drobný nehmotný majetok (organizačné oddelenie): Hodnota 9 664,57 (účet 795 2)

Iné - Drobný hmotný majetok (ZEBRA): Hodnota 1 364,00 (účet 796 1 47 07 00)

Iné - Drobný hmotný majetok (MBaEC): Hodnota 6 928,61 (účet 796 1 40 86 00)

Iné - Drobný hmotný majetok (majetkové oddelenie): Hodnota 219 494,66 (účet 796 1)

Iné - Drobný hmotný majetok (organizačné oddelenie): Hodnota 410 218,06 (účet 796 2)

Pohľadávky z poskytnutých transferov v rámci konsolidov aného celku štátnej správy, obce a vyššieho územnéh o celku v tejto 
štruktúre: 

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Záväzky z prijatých transferov v členení pod ľa jednotlivých položiek súvahy v tejto štruktúre:

Deriváty
Popis významných derivátov.

Majetok a záväzky zabezpe čené derivátmi

Popis významných položiek majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi a popis tohto zabezpečenia.

Ďalšie informácie
Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o odpísaných pohľadávkach, o záväzkoch z 
finančného prenájmu.
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ČI. VIII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1)
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo

vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od
účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv,
licenčných zmlúv,

b) opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna
alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

Hodnota záväzkov zo súdnych rozhodnutí bola vyčíslená zo zoznamu súdnych sporov, poskytnutého právničkou mesta, pri ktorých
je pravdepodobnosť prehry menej ako 50%.

V kolónke Iné uvádzame Zmluvy o výpožičke majetku mesta iným subjektom. Hodnota bola vyčíslená zo zaznamu vypožičaného
majetku podľa obstarávacích cien, poskytnutého pracovníkmi majetkového oddelenia mesta.

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na
splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

Mesto eviduje 75 Zmlúv o výpožičke majetku mesta iným subjektom, ktorých zoznam poskytol pracovník majetkového oddelenia
mesta, bez uvedenia hodnoty majetku.

c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou.

Meštiansky dom - Letná č. 49

Administratívna budova - Štefánikovo námestie č. 1

Radnica - Radničné námestie č. 7

Meštiansky dom - Letná č. 52

Meštianský dom - Zimná č. 48

Stĺp pod sochou Immaculaty 

Rekonštrukcia mariánskeho stĺpa 

(2)

a) povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosti z opčných obchodov,

c) zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosti z  finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 
a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov ú čtovnej jednotky 

a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období, pričom sa
uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

Suma peňažných prjmov (Hrubé mzdy):

Primátor:   45 677,13

Odmeny poslancov: 24 511,50

Odmeny poslancov - členov MsV: 2 352,00

Odmeny poslancov - členov komisii: 6 238,00

Suma nepe ňažných príjmov (parkovacie známky): 

Primátor:   35,00

Poslanci:   595,00

b)  suma úverov a záruk, údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov v súlade s
osobitnými predpismi, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

c)  údaj podľa písmen a) a b) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú alebo ak výhoda trvá.

Iné aktíva a iné pasíva

Ostatné finan čné povinnosti

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza jej popis,
výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 
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Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch ú čtovnej jednotky a spriaznených osôb 
(1)

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to 

1.  druh obchodu, napríklad kúpa alebo  predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transféry, know-how, úver,
pôžička, výpomoc a záruka,

2.  charakteristika významných obchodov, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu
k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení
obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou a informácia
o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami,

b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane,

c) opis a hodnota podmienených záväzkov  voči spriazneným osobám.

(2) Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,

b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za osoby zodpovedné za
riadenie a kontrolu  činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b)  vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,

d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký
vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný
vplyv,

e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,

f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.

Čl. XI

Informácie o rozpo čte a hodnotenie plnenia rozpo čtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v tejto štruktúre:

a) príjmy bežného rozpočtu s uvedením zdroja financovania, názvu príjmu, výška príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po 
zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

Príjmy bežného rozpo čtu (vrátane rozpo čtových organizácií)

Schválený rozpo čet:  23 835 661,00
Rozpo čet po zmenách:  24 787 716,00
Skuto čnos ť k 31.12. bežného ú čtovného obdobia:  24 446 601,98
Skuto čnos ť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú čtovného obdobia:  24 540 706,89

b) príjmy kapitálového rozpočtu s uvedením zdroja financovania, názvu príjmu, výška príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po 
zmenách  a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

Príjmy kapitálového rozpo čtu (vrátane rozpo čtových organizácií)

Schválený rozpo čet:  1 012 201,00

Rozpo čet po zmenách:  6 729 123,00

Skuto čnos ť k 31.12. bežného ú čtovného obdobia:  6 729 731,51

Skuto čnos ť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú čtovného obdobia:  8 341 271,00

c) výdavky bežného rozpočtu s uvedením programu, zdroja financovania, názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, 
rozpočtu po zmenách  a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

Výdavky bežného rozpo čtu (vrátane rozpo čtových organizácií)

Schválený rozpo čet:  22 756 731,00

Rozpo čet po zmenách:  23 446 665,00

Skuto čnos ť k 31.12. bežného ú čtovného obdobia:  22 752 494,04

Skuto čnos ť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú čtovného obdobia:  24 440 955,00

d) výdavky kapitálového rozpočtu s uvedením programu, zdroja financovania, názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného 
rozpočtu, rozpočtu po zmenách  a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, 

Výdavky kapitálového rozpo čtu (vrátane rozpo čtových organizácií)

Schválený rozpo čet:  1 169 956,00

Rozpo čet po zmenách:  7 788 927,00

Skuto čnos ť k 31.12. bežného ú čtovného obdobia:  7 511 038,83

Skuto čnos ť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú čtovného obdobia:  10 985 854,00

e) finančné operácie s finančnými aktívami  za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.  

Finančné operácie príjmové
Skuto čnos ť k 31.12. bežného ú čtovného obdobia:   607 810,78

Skuto čnos ť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú čtovného obdobia:   3 872 168,00

Finančné operácie výdavkové
Skuto čnos ť k 31.12. bežného ú čtovného obdobia:  889 101,31

Skuto čnos ť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho obdobia: 925 408,00

f) výška dlhu podľa osobitného predpisu5) za bežné účtovné obdobie 3 041 927,05 a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
3 801 322,00.  

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
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Čl. XII

Informácie o skuto čnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zosta vuje ú čtovná závierka do d ňa zostavenia ú čtovnej 
závierky

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,

b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
c)

zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
d)

vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
e)

zmena právnej formy účtovnej jednotky,
f)

mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
g)

iné mimoriadne skutočnosti.

5) Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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