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Poznámky individuálnej účtovnej závierky Mesta Veľký Meder
k 31.12.2014– textová časť
Čl. I.
Všeobecné údaje
Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Tabuľka k článku I - Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky
Mesto Veľký Meder
Sídlo účtovnej jednotky
Komárňanská 9
Dátum zriadenia
1.1.1991
Spôsob zriadenia
zo zákona 369/1990
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
IČO
00305332
DIČ
2021002082
riadna
Právny dôvod na zostavenie
účtovnej Riadna
závierky
Mimoriadna
Štatutárny orgán (meno a priezvisko)
JUDr. Samuel Lojkovič
Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku
verejnej správy
áno
(meno a priezvisko)
Priemerný počet zamestnancov
počas
158
účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov
10

Účtovná závierka Mesta Veľký Meder k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna
individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.
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
Meno a priezvisko:
funkcia
JUDr. Samuel Lojkovič
Ing. Zuzana Anda
Ing. Ladislav Jankó
Mgr. Gabriela Fabulyová
Ing. Viktor Szakszon
Mgr. Alexander Egrecký
Mgr. Mária Krascsenicsová
Mgr. Beáta Katona
PaeDr.Libuše Valuchová
Mgr. Margita Krausová

primátor
prednosta
ved.finanč.odd.
ved. správneho odd.
ved. dane a poplatky
ved. odd. výstavby
náčelník MP
riaditeľka MŠ maď.
riaditeľka MŠ slov.
riaditeľka CVČ
riaditeľka ZUŠ

2

Mesto Veľký Meder, IČO 00305332, Komárňanská 9, 932 01 Veľký Meder

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014
počet zamestnancov: 158
počet riadiacich zamestnancov: 10
Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej
jednotky.

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou Základná škola Bélu Bartóka s VJM
jednotkou
Bratislavská 622/38 Veľký Meder
Základná škola JAK s VJS nám. B.
Bartóka 497/20 Veľký Meder
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou Mestské kultúrne stredisko Komárňanská
jednotkou
18/203 Veľký Meder
Iné právnické osoby
jednotkou spolu
- obchodné spoločnosti

založené

účtovnou Mestský podnik bytového hospodárstva,
s.r.o nám. Corvina 1232/20 Veľký Meder
MŠK Veľký Meder, s.r.o, Štadiónová
2130 Veľký Meder
TERMÁL, s.r.o Promenádna ul. 3221/20
Veľký Meder
TSM Veľký Meder, s.r.o Nezábudková
1,Veľký Meder

II.
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovná závierka Mesta Veľký Meder bola zostavená za predpokladu nepretržitého
pokračovania činnosti obce v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi
predpismi.
Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Mesto Veľký Meder účtovné metódy a všeobecné zásady boli konzistentne aplikované
a výnimkou týkajúce Fondu opráv na nájomné byty. Fond opráv je prevedený do správy
obchodnej spoločnosti : Mestského bytového hospodárstva s.r.o.
Mesto neúčtuje pri tvorbe rezerv na mzdy za nevyčerpané dovolenky a náklady na sociálne a
zdravotné poistenie s tým súvisiace zúčtovanie transferov na stranu Má dať účtu 357 - Ostatné
zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku súvzťažne s účtom výnosov 693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej
správy.

3

Mesto Veľký Meder, IČO 00305332, Komárňanská 9, 932 01 Veľký Meder

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek.
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia
cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena
zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa
oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení
alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu
nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním.
Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali
Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o
pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa
vyjadruje opravnou položkou.
Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška
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v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom
ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie
nevyčerpanej dovolenky a odvody súvisiace a na overenie ročnej závierky a konsolidovanej
závierky.
Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby
nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje
ho jeho nájomca, nie vlastník.
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby
odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.
Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
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
Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú
stanovené takto:

Odpisová skupina
drobný dlhodobý hmotný majetok
dopravné prostriedky
stroje a prístroje a zariadenia
budovy

Predpokladaná doba
používania v rokoch
1-5
4 až 6
8 až 20
20

Ročná odpisová sadzba
v%
50
16 až 25
5 až 12,5
2,5

Drobný nehmotný majetok od 35 € do 2.400 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie
je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné
služby. Uvedené platí v prípade, ak sa účtovná jednotka rozhodla nákup majetku uhrádzať
z bežných výdavkov.
Drobný hmotný majetok od 35 € do 1.700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako 501 spotreba. Uvedené platí v prípade, ak sa
účtovná jednotka rozhodla nákup majetku uhrádzať z bežných výdavkov.
Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že
nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia
hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku.
Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je
dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.
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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.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia
ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno
považovať za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči
dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
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:
360 dní
720 dní
1 080 dní

najviac do výšky 20% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 50% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu
opravných položiek.
Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie
neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v
nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo
ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.
Opravné položky k pohľadávkam sa vytvoria v 100 % výške menovitej hodnoty pohľadávok,
resp. vo výške rovnajúcej sa čiastke úhrnu akýchkoľvek pochybných alebo sporných
pohľadávok voči dlžníkovi, ak ide o pohľadávky voči dlžníkovi, ktorý:
•
vstúpil do likvidácie,
•
je v konkurznom konaní
•
je v reštrukturalizačnom konaní,
•
alebo ide o pohľadávky, ktoré sú súdne alebo exekučne vymáhané.
Inventarizačné súpisy pohľadávok sú prvotnými účtovnými záznamami a podkladmi k tvorbe
opravných položiek k pohľadávkam podľa pravidiel stanovených týmto vnútorným
predpisom.
09 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

1.
2.
1.
2.

Text účtovného prípadu
Tvorba OP k DHM
Tvorba OP k nedokončenému DHM
Čiastočné alebo úplné zrušenie OP k DHM
Čiastočné alebo úplné zrušenie OP k nedokon. DHM

MD
558
558
092
094

D
092
094
658
658
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19 - Opravné položky k zásobám

1.
2.

Text účtovného prípadu
Tvorba OP k materiálu
Zníženie alebo zrušenie 0P k materiálu

MD
558
191

D
191
658

39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

1.

2.
3.

Text účtovného prípadu
MD
Tvorba zákonnej OP k pohľadávkam
a) voči dlžníkom v konkurznom a reštruktralizačnom konaní podľa § 20 ods. 10
557
ZDP
b) nepremlčaným, pri ktorých je riziko, že ich dlžník nezaplatí, a ak pohľadávky
pri ich vzniku boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov (§ 20 ods. 14 a § 52 ods. 18
557
ZDP)
Tvorba ostatných OP k pochybným sporným a iným rizikovým pohľadávkam,
ktoré nespĺňajú podmienky pre tvorbu zákonných OP
558
Zníženie alebo zrušenie opravných položiek k pohľadávkam
a) zákonných opravných položiek
391 AÚ
b) ostatných opravných položiek
391 AÚ

D
391 AÚ
391 AÚ

391 AÚ
657
658

Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi.
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).

Čl. III.
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A. Neobežný majetok
Prehľad o poskytnutých zárukách
Mesto neprevzalo záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe podnikateľovi ani právnickej
osobe, čo nedovoľuje ani zákonná úprava.
Mesto Veľký Meder na záruku návratnosti úverov má podpísané nasledovné doklady na
zabezpečenie úveru:

•

Banková vista zmenka č. 20/030/07 v zmysle mandátnej zmluvy č. 20/030/07 zo dňa
7.6.2007 na úver na 36 bytový nájomný dom zo ŠFRB

•

Úver č. 20/039/09 zo dňa 20.8.2008 prijatý na kúpu polikliniky a softvéru nie je
zabezpečený
Úver na 38 bytový nájomný dom je zabezpečený vlastnou nehnuteľnosťou

•
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•

Vista zmenka č. 20/056/10 v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 29.9.2010 na
zabezpečenie úveru zo ŠFRB na Nájomný bytový dom - 24. b.j.

•

Bianko zmenka v zmysle zmluvy o použití zmenky uzavretej dňa 11.8.2011 s Tatra
bankou na úver vo výške 1 195 000 Eur v zmysle úverovej zmluvy č. 732/2011.

•

Bianko zmenka v zmysle zmluvy o použití zmenky uzavretej dňa 24.07.2014 s Tatra
bankou na úver vo výške 443 697 Eur v zmysle úverovej zmluvy č. S02341/2014.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Druh poisteného majetku

Spôsob poistenia

Výška poistenia v Eur

Poistenie majetku mesta

Združené poistenie majetku

5087

Poistenie motorových vozidiel

Zákonné a havarijné poistenie

1231

Poistenie zodpovednosti

Zodpovednosť za škodu opatr.

211

Poistenie kopírovacích strojov

Poistenie súčasť lízingovej zmluvy

Poistenie za právne zastúpenie vozidiel

Právne zastúpenie v poistení vozidiel

132,00
95

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a
živelnou pohromou až do výšky 9 515 tis. Eur.

I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v EUR/
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v EUR/
Názov

Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory hnut.
vecí
Dopravné
prostriedky
Drobný DHM
Ostatný DHM

Účet

Riadok
súvahy

OC
k 31.12.2013

Prírastky
+

031
021
022

012
015
016

6975773,52
15277928,58
216574,77

1834,13
647727,48

023

017

42051,32

378800

028
029

020
021

35502,83
10.625,37

255,69

Úbytky
-

44479,70
1008171,78
7046,50

Presuny
+/-

OC
k 31.12.2014

6933127,95
14917484,28
209528,27

420851,32
4713,86

31044,66
10.625,37
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Opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka
vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky

Suma v €
6933127,95
14917484,28
209528,27
420851,32

Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v EUR/
OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU
Názov
Obstaranie DNM
Obstaranie DHM
Obstaranie DFM
Spolu

Účty
041
042
043

Riadok
súvahy
009
022
032

KZ
k 31.12.213
715197,18
0
715197,18

Prírastky
+

Úbytky
-

Presuny
+/-

1097109,22

1045447,24

1097109,22

1045447,24

KZ
k 31.12.2014
766859,16
0
766859,16

Obstarania dlhodobého majetku
Účet 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku
ZS k 1.1.2014

Suma v €
715197,18

Prírastky : Obstaranie dlhodob. hm. maj.

15162,72

komunikácia MK časť Ižop

26619,00

nákup autobusov IVECO CROSSWAY
verejné osvetlenie
nákladné auto MAZDA E2200 – has.
priemyselný park

370800,00
10943,74
2600,00
12201,00

ZŠ maď. ústredné krenie

4200,00

sociálne byty

8376,00

centrálna zóna

870,00

autobusové zastávky

1900,00

nákup pozemkov

1824,98

cyklotrasa

4803,32

modernizácia ZŠ JAK

54793,08

sociálne byty – Jahodová VM

150639,49

rekonštrukcia ciest a chodníkov

100204,47

rekonštrukcia budov MŠ Žel.

14205,58

rekonštrukcia strechy garáže ZŠ JAK

1314,00

rekonštrukcia chodníkov Čičovská ul.

77986,23

vykurovací systém MŠ Železničná

84568,40
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nákup sanitného vozidla

8000,00

rekonštrukcia chodníkov Želiarská ul.

132974,59

TJ Ižop – rekonštrukcia prezliekarne

12122,62

Úbytky, zaradenie:
obstaranie dlhodob. hm. maj.

5178,72

komunikácia MK časť Ižop

30399,00

nákup autobusov IVECO CROSSWAY

370800,00

verejné osvetlenie

10943,74

ZŠ maď. riešenie areálu

1620,44

ZŠ maď. ústredné krenie

3600,00

sociálne byty

14860,00

nákup pozemkov

1832,76

prestavba ZUŠ

69930,23

modernizácia ZŠ JAK

21453,08

plynofikácia KD Ižop

95,00

sociálne byty – Jahodová VM

157226,33

rekonštrukcia ciest a chodníkov

15876,00

rekonštrukcia budov MŠ Žel.

14205,58

výstavba kontajnerových bytov Šarkan

103512,45

výstavba cesty a kanaliz. Hrušková ul Ižop

87442,01

ZŠ s VJM parkovisko

76084,74

rekonštrukcia strechy garáže ZŠ JAK

1314,00

rekonštrukcia ul. Dolná-Priemyslová ul.

38970,48

nákup sanitného vozidla

8000,00

Stav k 31.12.2014

1045447,24

II. Dlhodobý finančný majetok
OBSTARÁVACIA CENA
Názov

Účet

Podielové
CP 061
a podiely
v dcérskej ÚJ
Realizovateľné
063
cenné papiere
Ostatný DFM
069

Riadok
súvahy
025

027
031

OC
k 31.12.2013
364693495,95

1758287,51

Prírastky
+
681190,05

Úbytky
-

Presuny
+/-

OC
k 31.12.2014
4328125,00

1758287,51
0

Podiel obce na hlasovacích právach je vo všetkých uvedených spoločnostiach rovnaký ako
podiel obce na základom imaní týchto spoločností.
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Obec v priebehu roka 2014 zvýšila základné imanie svojej dcérskej účtovnej jednotky MPBH
Veľký Meder s.r.o. nepeňažným vkladom vo výške 681190,05eur. Obec je jediným
spoločníkom v tejto obchodnej spoločnosti.

Obec vlastní akcie vo Vodárenskej spoločnosti, a.s. v mene euro, ktoré predstavujú podiel na
základnom imaní . Účtovná hodnota k 31.12.2014 predstavovala sumu 1.719.042,86 eur.

Obec vlastní akcie Banky Dexia a.s. v mene euro. Účtovná hodnota k 31.12.2014
predstavovala 39.244,65 eur.

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v EUR/
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky
025 až 026 súvahy/:

Názov spoločnosti

Právna
forma

Základné imanie /ZI/ spoločnosti
v EUR k 31.12.2014

TERMÁL s.r.o.

s.r.o.

3000000,00

MŠK
Veľlý Meder
Mestský podnik
bytového
hospodárstva,
s.r.o.
TSM Veľký Meder, s.r.o.

s.r.o.

5000,00

s.r.o.

809162,00

s.r.o.

513963,00

Pohľadávky
Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/
Pohľadávky
Pohľadávky z nedaň.
Pohľadávky z daň.

Riadok
súvahy
068
069

Hodnota pohľadávok
Opis
v EUR
210404,38 nedaňové z vystavených faktúr
144274,05 daňové pohľadávky

Pohľadávky - opravné položky /v EUR/
Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade vo Veľkom Mederi v zmysle § 26 ods. 4
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15
Opatrenia MF č. MF/16786/2007-31 v znení neskorších predpisov na základe zásady
opatrnosti s prihliadnutím na ustanovenia § 20 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov navrhol za rok 2013 vytvorenie opravných položiek
k pohľadávkam vyplývajúce zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
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poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
ktorými sa odhaduje ich prechodné zníženie hodnoty takto:

1. Daň z nehnuteľností:
Vykázaný nedoplatok k 31.12.2014

145986,33 EUR

- z toho nedoplatky z roku 2011 a z predchádzajúcich rokov
69654,51 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2012
5977,30 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2013
15166,00 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2014
55188,52 EUR
Celková navrhnutá suma na vytvorenie opravnej položky na dani z nehnuteľností
k 31.12.2014

Navrhnutá suma na
vytvorenie
opravnej položky
69654,51 EUR
2988,65 EUR
3033,20 EUR
0 EUR
76.584,67 EUR

2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - množstvový
zber:
Vykázaný nedoplatok k 31.12.2014

21841,28 EUR

- z toho nedoplatky z roku 2011 a z predchádzajúcich rokov
5475,64 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2012
2844,29 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2013
4672,23 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2014
8849,12 EUR
Celková navrhnutá suma na vytvorenie opravnej položky na miestnom poplatku za
komunálne odpady - množstvový zber k 31.12.2014

Navrhnutá suma na
vytvorenie
opravnej položky
5475,64 EUR
1422,15 EUR
934,45 EUR
0,00 EUR
7832,24 EUR

3. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - paušálne platby:
Vykázaný nedoplatok k 31.12.2014

109112,34 EUR

- z toho nedoplatky z roku 2011 a z predchádzajúcich rokov
54144,29 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2012
16239,96 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2013
19350,80 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2014
19377,29 EUR
Celková navrhnutá suma na vytvorenie opravnej položky na miestnom poplatku za
komunálne odpady - paušálne platby k 31.12.2014

Navrhnutá suma na
vytvorenie
opravnej položky
54144,29 EUR
8119,98 EUR
3870,16 EUR
0 EUR
66134,43 EUR

Podľa tohto návrhu pri pohľadávkach s prekročenou splatnosťou viac ako 360 dní (rok 2012)
navrhujeme vytvoriť opravnú položku do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky, pri
pohľadávkach s prekročenou splatnosťou viac ako 720 dní (rok 2011) navrhujeme vytvoriť
opravnú položku do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky a pri pohľadávkach
s prekročenou splatnosťou viac ako 1 080 dní (rok 2010 a skoršie) navrhujeme vytvoriť
opravnú položku do výšky 100 % menovitej hodnoty, tak ako je to uvedené v tabuľkách.

4. Pohľadávky vyplývajúce z vystavených faktúr.
Vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam vyplývajúce z vydaných faktúr, ktorými sa
odhaduje ich prechodné zníženie hodnoty nasledovne:
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Vykázaný nedoplatok k 31.12.2014 účet 31811

EUR

- z toho nedoplatky z roku 2011 a z predchádzajúcich rokov
495,75 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2012
1028,45 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2013
1097,06 EUR
- z toho nedoplatky z roku 2014
EUR
Celková navrhnutá suma na vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam odber.
faktúry. k 31.12.2014

Vykázaný nedoplatok k 31.12.2014 účet 378108

EUR

- z toho nedoplatky z roku 2013
238,18EUR
- z toho nedoplatky z roku 2014
0 EUR
Celková navrhnutá suma na vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam odber.
faktúry. k 31.12.2014

Vykázaný nedoplatok k 31.12.2014 účet 31828

EUR

- z toho nedoplatky z roku 2012
- z toho nedoplatky z roku 2014

3367,99 EUR
0 EUR

Celková navrhnutá suma na vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam odber.
faktúry. k 31.12.2014
Vykázaný nedoplatok k 31.12.2014 účet 31819

EUR

- z toho nedoplatky z roku 2011 a z predchádzajúcich rokov
270,00 EUR
Celková navrhnutá suma na vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam odber.
faktúry. k 31.12.2014

Navrhnutá suma na
vytvorenie
opravnej položky
495,75 EUR
514,23 EUR
219,41 EUR
EUR
1229,39 EUR
Navrhnutá suma na
vytvorenie
opravnej položky
47,64 EUR
0 EUR
47,64 EUR
Navrhnutá suma na
vytvorenie
opravnej položky
1684,00 EUR
0 EUR
1684,00 EUR
Navrhnutá suma na
vytvorenie
opravnej položky
270,00 EUR
270,00 EUR

5. Nedokončený dlhodobý majetok
Tvorba OP k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
Vykázaný nedoplatok k 31.12.2014 31811

EUR

- nedokončený hmotný majetok
110740,11 EUR
Celková navrhnutá suma na vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam odber.
faktúry. k 31.12.2014

Navrhnutá suma na
vytvorenie
opravnej položky
64854,20 EUR
64854,20 EUR

Finančný majetok
Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy
/v EUR/
Krátkodobý finančný
majetok
211
213
221
Finančné účty

Riadok súvahy
086
087
088
085

Hodnota
v EUR
k 31.12.2013
4124,24
102,60
729154,86
733381,70

Hodnota
v EUR
k 31.12.2014
2171,78
847,40
639264,78
642283,96
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Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 109 súvahy/:
Názov dlžníka
Termál s.r.o
MAS Podunajsko
Fyz.osobám
spolu:

Hodnota
v EUR
k 31.12.2013
930125,00
3930
0
934055

Riadok
súvahy
105
106
109
104

Hodnota
v EUR
k 31.12.2014
723500
3930
120,87
727550,87

Čl. IV.
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie
Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/
Názov položky
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín

Hodnota
v EUR
k 31.12.2013

Zvýšenie
+

Zníženie
-

Presun
+/-

Hodnota
v EUR
k 31.12.2014

1485530,06

Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

616877,75

2102407,81

18070895,64
-330269,08

-227480,81

-329812,92

17741082,72

330269,08

-227480,81

Účet 431 - Výsledok hospodárenia
Mesto Veľký Meder v priebehu roka preúčtoval výsledok hospodárenia, ktorý vznikol
v predchádzajúcom účtovnom období na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
B Záväzky
Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/
Názov položky
Mzdy za dovolenku vrátane
sociálneho zabezpečenia
Náklady na zostavenie, overenie,
zverejnenie účtovnej závierky
a výročnej správy týkajúcej sa
vykazovaného obdobia
Nevyfakturované dodávky a služby

Hodnota v EUR
k 31.12.2013

Tvorba

46990,75

1329,60

Použitie

Zrušenie

Stav
k 31.12.2014

46990,75

1329,60

1329,60

1329,60

Povinnosť spätného odkúpenia obalov
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Iné
Spolu

48320,35

1329,62

48320,35

1329,60

V zmysle metodického pokynu MF SR k opravným položkám, rezervám – novela Postupov
účtovania §26 ods. 7 zákona o účtovníctve účtová jednotka, ktorá nie je zriadená na účel
podnikania nie je povinná tvoriť opravné položky a rezervy. K 31.12.2014 mesto Veľký
Meder netvorilo rezervy na nevyčerpané dovolenky, ktoré v prípade, že by nedošlo k tejto
zmene, by k 31.12.2014 predstavovali sumu 52.173,54 EUR.
Záväzky
Záväzky podľa doby splatnosti v EUR /riadky 140 a 151 súvahy/:
Výška v EUR
k 31.12.2013
327724,56
327724,56

Záväzky podľa doby splatnosti
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

Výška v EUR
k 31.12.2014
272149,15
272149,15

1852147,24
1852147,24

1785894,26
1785894,26

217987,80

2058043,41

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR /riadky 140 a 151 súvahy/:
Záväzky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Výška v EUR
k 31.12.2013

Výška v EUR
k 31.12.2014

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

327724,56

272149,15

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do
5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5
rokov
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

185413,28

185413,28

1666733,96

1600480,98

217987,80

2058043,41

Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzky zo sociálneho fondu /v EUR/
Sociálny fond
Stav k 1.januáru
Tvorba sociálneho fondu
Čerpanie sociálneho fondu
Stav k 31.decembru

Rok 2013

Rok 2014
3384,64
26105,85
28911,92
578,57

578,57
14896,41
12613,68
2861,30

Ostatné dlhodobé záväzky ŠFRB /v EUR/
Pôvodná výška
úveru ŠFRB

Splátka istiny v
roku 2014

krátkodobý
zostatok k
31.12.2014

dlhodobý zostatok zostatok istiny k
k 31.12.2014
31.12.2014

168 227,00

4412,66

4314,68

122439,63

126754,31

452 101,00

11 743,92

12136,85

327036,73

339173,58

876 452,00

26655,42

26333,92

666467,93

692801,85

735 829,95

21702,79

23229,74

625435,01

648664,75

ŠFRB
SFRB 8 b.j.
SFRB30 b.j.
SFRB 36 b.j.
SFRB24 b.j.
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2232609,95

64514,79

66015,19

1741379,30

1807394,49 spolu

Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci
Pôvodná výška
bankového úveru

zostatok
istiny
k
31.12.2014

dlhodobý
zostatok k
31.12.2014

Splátka istiny v krátkodobý zostatok
roku 2014
k 31.12.2014

Bankový
úver
BU - TB
071522
BU - TB
071848
BU-TB
073096
BÚ - TB
075948
BÚ - TB
076119
BÚ - TB
078648
BÚ - TB
079213

107 953,00
87 047,00
77 093,00
134 000,00
200 404,00
290 370,00
168 820,00
39021,29
1104708,29

109850,00

18130

752301,29

352260,00

321526,68

30733,32

0

540 225,05

36 833,28

97 339,97
1 265 280,33

36833,28

36833,28

282392,13

21600,00

75739,97

58433,28

358132,10

Bankové úvery, zostatok istiny k 31.12.2014

770431,29

TB č. 732
TB
30733,32 S02341/2014

BUpoliklinika,sof
319225,41 twer
BUrekonštrukcia
97339,97 JAK
416565,38 Dexia
1217729,99

Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/
Opis položky časového
rozlíšenia
Výdavky budúcich období
spolu z toho:

Riadok
súvahy

Hodnota
k 31.12.2013

Prírastky
+

Úbytky
-

Hodnota
k 31.12.2014

181

2500,00

0

0

2500,00

182

1986876,61

617301,90

159460,07

2444718,44

180

1989376,61

617301,90

159460,07

2447218,44

Výnosy budúcich období spolu
z toho:

Spolu
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Informácia o zostatku prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
/v EUR/
Účet 384 – Výnosy budúcich období
ZS k 1.1.2014
Prírastky - za rok 2014
z toho:
za rekonštrukciu ZŠ JAK
ZŠ JAK výpočtová technika
solárny systém
podnikateľský inkubátor
výnosy Bo GOA
dotácia na obstaranie nájomných bytov
rekonštrukcia chodníka na Čičovskej
sanitka
HUSK 1101/2.3.2/0140 zriad.autobus.
dotácia 6 b.j.
nákl.auto MAZDA E2200
kamerový systém
Úbytky - za rok 2014
z toho:
Výn.BO kap.grant ŠFRB 36 b.j.
- VBO ŠFRB 38 b.j.
- VBO multifunkčné ihrisko
DDHM hracia zostava Rainbow
- Rekonštrukcia ZŠ BB
- kapitálový grant 24 b.j.
- rekonštrukcia MR
ZŠ JAK rekonštrukcia
ZŠ JAK výpočtová technika
SO 03 stav. úpravy bezodplatného prevodu
SO 04 VO križovatky bezodplatný prevod
solárny systém
Podnikateľský inkubátor
výnosy Bo GOA
dotácia na obstaranie nájomných bytov
sanitka
HUSK 1101/2.3.2/0140 zriad.autobus.
KZ k 31.12.201

Suma v €
1986876,61
617301,90
3116,95
631,81
360
6963,84
12445,50
66230,00
92623,71
5470,09
315180,00
101680,00
2600,00
10000,00
159460,07
18.781,22
26.475,99
1.991,64
172,78
25.622,35
17.102,04
987,16
22819,82
4305,47
6.577,68
1.343,27
267,96
13450,35
12445,50
2207,68
531,96
4377,50
2444718,44

Čl. V.
Informácie o výnosoch a nákladoch
Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti
Mesto Veľký Meder nepodniká priamo, len prostredníctvom svojich spoločností, preto
nevykazuje
náklady ani výnosy podnikateľskej činnosti vo svojom účtovníctve.
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
tržby za vlastné výkony a tovar
zmena stavu vnútroorganizačných zásob
aktivácia
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb

632 – Daňové výnosy samosprávy

Suma v €
94036,49

2838539,16
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633 – Výnosy z poplatkov
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej č.
693 - Výnosy samosprávy z bežných
transferov zo
štátneho rozpočtu ...
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo štátneho rozpočtu ...
697 - Výnosy samosprávy z bežných
transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej
správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu
rozpočtových príjmov

Ost.výnosy z prevádz.činnosti

306780,39
329572,49
164403,17

130951,77
3040,74

972,70

13497,25

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
spotrebované nákupy

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – zákonné sociálne poistenie
525 – ostatné sociálne náklady
527 – zákonné sociálne náklady
538 – ostatné dane a poplatky
546 – odpis pohladávky
562 - úroky
568 – ostatné finančné náklady

služby

osobné náklady

dane a poplatky
odpisy, rezervy a opravné položky
finančné náklady
mimoriadne náklady
náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

Suma v €
111727,25
215874,70
170651,40
1811,89
13838,65
520256,03
1144183,69
386542,71
9768,53
54772,00
1635,23
103,72
60726,13
15895,88

584 – N. na transfer z rozpočtu obce a RO a PO
585 – náklady na transfer z rozpočtu obce
ostatným subjektom verejnej správy
586 – náklady na transfer z rozpočtu obce
subjektom mimo verejnej správy

322810,90
53637,56
258882,39

Osobitné náklady
Názov položky
Overenie účtovnej závierky
Náklady na právne služby

Suma nákladov v €
1.920,00
9183,00

Čl. VI
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(Pohľadávka účet 351) v EUR

Popis zostatku
účtu 351
/pohľadávka/

351-zostatok

na

Stav
pohľadávky
k 31.12.2013

51,80

V bežnom
účtovnom období
prijaté odvody
príjmov minulých
účtovných období
-

Odvody príjmov
bežného
účtovného
obdobia
zúčtované do
výnosov
+

51,80

15238,25

Uhradené
odvody
príjmov
bežného
účtovného
obdobia
15232,92

Stav
pohľadávky
k 31.12.2014
z dôvodu
neprijatých
odvodov
príjmov
5,33
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VBU RO

Zúčtovanie prijatých transferov /v EUR/

Účet 357 – 357Ostatné zúčtovanie rozp.obce a VÚC
ZS k 1.1.
Prírastky - za rok 2014
Úbytky - za rok 2014

Suma v €
41417,46
1797271,34
1776835,49

KZ k 31.12.2014

61853,31

Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek /v EUR/

Položka

357 1

Poskytnuté transfery v členení
podľa jednotlivých položiek
súvahy

Poč.stav k
1.1.2014

Príjem

Použitie

35712

zúčtovanie so ŠR
0
dotácia VU KŠU TT - Materské
0
školy
Krajs.stav.úrad,špec.stav.úrad
0

35713

Na matriku 1589287159

0

9086,42

8624,88

35714

od UPSVAR na stravu

0

6568,10

6568,10

35716

od UPSVAR- školské potreby

0

796,80

796,80

35717

od obv.úrad DS-registr.obyv.

0

2924,79

2924,79

35718

Aktivačná činnosť 18/50j

0

4659,33

4659,33

357181

Príspevok na podporu zamest.

0

25353,64

25353,64

357182

aktičná činnosť – 25/§52

0

825,05

825,05

357183

aktivačná činnosť – 28/§52

0

1165,48

1165,48

35720/35722

voľby
VU KŠU TT - poškodené knihy
ZŠ
VU KŠU TT - transfer na
školstvo zo ŠR
Dotácia zo ŠR KU ŽP

0

14579,44

14579,44

24,30

116,32

1191703,76

1170656,93

0

830,60

830,60

dotácia výstavba soc.bytov
podpora opatrovateľskej služby
č.217/2014-IZ-4.0/V
Dotácia HUSK/1101/2.3.2/0140
zriad. autobus.linky Győr-VM
dotácia na podporu kultúry č.
484/2014 Úrad vlády

0

101680,00

101680,00

0

3864,00

3203,88

0

320986,60

320986,60

0

4300,00

4300,00

dotácia na obstaranie nájomných
0
bytov

66230,00

66230,00

Dotácia z MPC – asistent učiteľa

13227,68

13227,68

35711

35721
35722
357111
35762
35761
35760
35759
35758

92,02
39325,44

Zostatok k
31.12.2014

4856,06

4856,06

14702,00

14702,00

8625,47

8624,88

0,59
796,75

60372,27

660,12

35754
35755
35757
357

0

Dotácia z Min.vnútra SR na
2000,00
bežné výdavky
Príspevok
na
dieťa
0
osob.príjemcovi
Spolu

41417,46

2000,00
281,82
1797271,34

258,24
1776835,49

23,58
61853,31
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Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/
Prijatý transfer
Grant HUSK/1101/2.3.2/0140
zriad. autobus.linky GyőrVM
Dobrovoľné príspevky
rodičov MŠ
Grant na -Slnečná energia
ako ef. zdroj el. energie
Bežný transfer
z Recyklačného fondu
Dar Ing. Néveri – z min.
rokov
dary od podnikateľov na MŠ
verejná zbierka - sanitka

Počiatočný stav
k 1.1.2014
0

Príjem

z fondu primátora
z rozp.mesta subj.mimo
ver.správy

zostatok
k 31.12.2014

10659,00

10659,00

0

0

0

0

0

0

360,00

360,00

0

398,00

398,00

3200,00

3200,00

4984,28
5470,09

2809,66

Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení
/v EUR/
poskytnutý transfer

použité

začiatočný stav
1.1.2014
104,00
47,80

4745,24
5470,09

3048,70
0

podľa jednotlivých položiek súvahy

poskytnutý
transfer
3676,50
273865,80

zúčtovaný transfer
3330,50
273865,80

zostatok k
31.12.2014
450,00
47,80

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

Informácie

o spriaznených

osobách

a o ekonomických

vzťahoch

účtovnej

jednotky

a spriaznených osôb /v EUR/
Obec uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledovné transakcie so spriaznenými
osobami:
Druh transakcie
Základná škola B. Bartóka s VM
Základná škola JAK s VJS
Mestské kultúrne stredisko MSKS Veľký Meder
MŠK s.r.o.
TSM Veľký Meder, s.r.o.
MPBH s.r.o.
Termál s.r.o.

Poskytnutý transfer na OK
Poskytnutý transfer na OK
Poskytnutý transfer
Poskytnutý transfer
Poskytnutá dotácia
Vklad do majetku
Splatenie poskytnutej pôžičky

Hodnotové
vyjadrenie
54659,70
63908,95
145998,68
51874,00
130391,80
681190,05
206625,00
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Čl. VIII.
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2014
Rozpočet mesta na rok 2014 bol schválený uznesením č. 11 MsZ/2013
Rozpočet bol upravený nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zmena rozpočtu na rok 2014 bola schválená dňa 25.3.2014 uznesením č. 2-MsZ/2014
zmena rozpočtu na rok 2014 bola schválená dňa 21.5.2014 uznesením č. 4-MsZ/2014
zmena rozpočtu na rok 2014 bola schválená dňa 21.5.2014 uznesením č. 4-MsZ/2014
zmena rozpočtu na rok 2014 bola schválená dňa 25.6.2014 uznesením č. 5-MsZ/2014
zmena rozpočtu na rok 2014 bola schválená dňa 25.6.2014 uznesením č. 5-MsZ/2014
zmena rozpočtu na rok 2014 bola schválená dňa 25.6.2014 uznesením č. 5-MsZ/2014
zmena rozpočtu na rok 2014 bola schválená dňa 24.9.2014 uznesením č. 7-MsZ/2014

Primátorom mesta bolo schválených 6 opatrení k rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet mesta v zmysle §10 ods. 3 písm. a,b,c, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa člení :
bežné príjmy a bežné výdavky
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie
Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre a bol rozčlenený v štrnástich programoch.
Finančný výkaz o plnení rozpočtu FIN 1 - 12
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO
Hospodárenie BR

4719284,31
19974,86
3219890,28
1305825,36
213543,53

Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky obce
Kpitálové výdavky RO
Hospodárenie KR

584881,30
0,00
1150751,90
0,00
-565870,60

Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce
Hospodárenie FO

921173,06
552645,62
368527,44

Hospodárenie celkom

16200,37
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