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POZNÁMKY INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY MESTA VEĽKÝ MEDER
K 31.12.2020– TEXTOVÁ ČASŤ
Čl. I
Všeobecné údaje
1.1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Tabuľka k článku I - Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Mesto Veľký Meder
Názov účtovnej jednotky
Komárňanská 9/207, 932 01 Veľký Meder
Sídlo účtovnej jednotky
1.1.1991
Dátum zriadenia
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
IČO
DIČ
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Štatutárny orgán
Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku
verejnej správy
Hlavná činnosť účtovnej jednotky:

00305332
2021002082
Riadna
Mimoriadna
Gergő Holényi

riadna
-

áno
Podľa zákona č. 369/1991 Zb. je základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a
o potreby jej obyvateľov.

Účtovná závierka Mesta Veľký Meder k 31. decembru 2020 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 2020 do
31. decembra 2020.
1.2 Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného
obdobia
Počet riadiacich zamestnancov

Primátor mesta, Gergő Holényi
Zástupca primátora, Mgr. Ildikó Laposová
202
13

1.3 Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
Organizácie zriadené/ založené ÚJ

Počet

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou

2

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou

1

Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou

4
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Organizácie zriadené mestom:
Rozpočtové organizácie mesta:
Základné školy sú zriadené ako samostatné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
Názov:
Sídlo:
IČO:
Riaditeľka:
Predmet činnosti:

Základná škola Jána Amosa Komenského (ZŠ JAK)
Nám. B. Bartóka 497/20 Veľký Meder
36 081 060
Mgr. Mária Estergájošová
poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax

Názov:

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar
Tantási Nyelvű Alapiskola Nagymegyer (ZŠ BB)
Bratislavská 622/38 Veľký Meder
36 081 035
PaeDr. Soóky Marián
poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax

Sídlo:
IČO:
Riaditeľka:
Predmet činnosti:

Príspevková organizácia mesta:
Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou mesta, zriadená mestom na účely plnenia úloh pri vytváraní
podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie kultúrnych tradícií mesta a na
zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov.
Názov:
Sídlo:
IČO:
Riaditeľ:

Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder (MsKS)
Komárňanská 18/203 Veľký Meder
00 059 030
Ladislav Gútay

Školské zariadenia bez právnej subjektivity:
Materská škola s vjm. – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (MŠ maď.)
adresa: Veľký Meder, Železničná 69/7
riaditeľka: Mgr. Mária Krascsenicsová
Školská jedáleň pri MŠ s vjm
adresa: Veľký Meder, Železničná 69/7
vedúca: Zuzana Dohányosová
Materská škola (MŠ slov.)
adresa: Veľký Meder, Bélu Bartóka 495/18
riaditeľka: Mgr. Beáta Katona
Školská jedáleň pri MŠ
adresa: Veľký Meder, Nám. Bélu Bartóka 495/18
vedúca: Kitty Varga Santúr
Základná umelecká škola Jozefa Janigu Veľký Meder – Janiga József Művészeti Alapiskola Nagymegyer (ZUŠ)
adresa: Veľký Meder, Železničná 65/16
riaditeľka: Mgr. Eva Földesová
Centrum voľného času – Szabadidőközpont (CVČ)
adresa: Veľký Meder, Železničná 3127/7A
riaditeľka: PaedDr. Libuše Valúchová
Obchodné spoločnosti vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve mesta:
a) so 100 % účasťou:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:

TERMÁL s.r.o. (TERMÁL)
Veľký Meder, Promenádna ul. 3221/20
34 099 336
spoločnosť s ručením obmedzením
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Predmet činnosti:
Deň zápisu:
Základné imanie:
Spoločníci:
Výška vkladu spoločníka:
Konateľ:

prevádzkovanie termálneho kúpaliska, poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu
a pod.
14.04.1994
3.673.500 eur
Mesto Veľký Meder
Mesto Veľký Meder, vklad 3.673.500.eur
Ing. Tibor Križan

Názov:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Predmet činnosti:
Deň zápisu:
Základné imanie:
Spoločníci:
Výška vkladu spoločníka:
Konatelia:

Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. (MPBH)
Veľký Meder, Sídl. M. Corvina 1232/20
34 112 502
spoločnosť s ručením obmedzením
správa, údržba a oprava bytového fondu a pod.
14.12.1994
809.162 eur
Mesto Veľký Meder
Mesto Veľký Meder, vklad 809.162 eur
PhDr. Bognár Imrich

Názov:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Predmet činnosti:
Deň zápisu:
Základné imanie:
Spoločníci:
Výška vkladu spoločníka:
Konatelia:

MŠK Veľký Meder, s.r.o. (MŠK)
Veľký Meder, Štadiónová 2130
44 876 009
spoločnosť s ručením obmedzením
prevádzkovanie športových zariadení a pod.
23.07.2009
5.000 eur
Mesto Veľký Meder
Mesto Veľký Meder, vklad 5.000 eur
Daniel Csepi,

Názov:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Predmet činnosti:
Deň zápisu:
Základné imanie:
Spoločníci:
Výška vkladu spoločníka:
Konateľ:

TSM Veľký Meder, s.r.o. (TSM)
Veľký Meder, Nezábudková 1671/1
46 456 201
spoločnosť s ručením obmedzením
prevádzkovanie technických služieb pre mesto a pod.
10.12.2011
513.963 eur
Mesto Veľký Meder
Mesto Veľký Meder, vklad 513.963 eur
JUDr. Peter Nyilfa (od 26.5.2020) Ing. Karol Pacián ( od 2.7.2020)

b) s podielovou účasťou:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (ZVS) – mesto je akcionárom tejto spoločnosti, ktorej činnosť je zameraná
na poskytovanie služieb v oblasti dodávky vody a všetkých s tým súvisiacich činností. Majetkový podiel mesta v tejto
spoločnosti je 1719042,86 Eur, čo je predstavuje 0,98% podiel na základnom imaní spoločnosti
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti mesta v súlade so zákonom
o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorú účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje, ju
definuje ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva pre všetky typy účtovných jednotiek
– aj pre obce a mestá.
Pri spracovaní účtovej závierky sme vychádzali z nasledujúcej legislatívy:
➢ Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
fondy, obce a vyššie územné celky („ďalej postupy účtovania“)
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➢ Opatrenie Ministerstva financií SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto
predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky
Fond opráv na nájomné byty je prevedený do správy obchodnej spoločnosti, a to Mestského podniku bytového
hospodárstva, s.r.o. okrem fondu opráv na kontajnerové byty so s.č. 3862 v osade Šarkan pusta.
2.1 Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
Položky
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný
bezodplatne
f) dlhodobý finančný majetok
g) zásoby nakupované
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
i) zásoby získané bezodplatne
j) pohľadávky
k) krátkodobý finančný majetok
l) časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

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

2.2 Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové
metódy pri stanovení účtovných odpisov
Účtovná jednotka určí dobu odpisovaniu podľa predpokladanej doby používania. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť
majetok do 1. - 6. odpisovej skupiny (napr. pri majetku obstaraného z cudzích prostriedkov a pod./, individuálne prehodnotí
odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania. Účtovná jednotka odpisuje drobný
dlhodobý hmotný majetok podľa predpokladanej doby používania od 2 rokov do 4 rokov. Účtovná jednotka odpisuje drobný
dlhodobý nehmotný majetok podľa predpokladanej doby používania od 2 rokov do 5 rokov. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú
na dve desatinné miesta.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z
predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia
Majetok sa začne odpisovať prvým dňom od začiatku nasledujúceho mesiaca po uvedení dlhodobého majetku do
užívania.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Doba odpisovania v rokoch
4
6
8
12
20
40

Ročný odpis
1/4
1/6
1/8
1/12
1/20
1/40
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Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú:
a) drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 35 do 2400 eur a ktorý podľa vnútorného predpisu
účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom a ktorý 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.
b) drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 35 do 1700 eur a ktorý podľa vnútorného predpisu
účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje ako zásoby. Uvedené platí v prípade,
ak sa účtovná jednotka rozhodla nákup majetku uhrádzať z bežných výdavkov.
2.3 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.
Opravné položky k dlhodobému majetku:
Príčinami k tvorbe opravných položiek v prípade dlhodobého majetku sú najmä:
a) nevyjasnenosť vlastníckych vzťahov a majetkového usporiadania v prípade nehnuteľností za predpokladu, že je
predpoklad k úspešnému právnemu odvodeniu existencie vlastníckych práv, avšak tieto nie sú zdokumentované v
súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) nezaradenie nedokončeného dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku do používania napr. v dôsledku
prechodnej zlej finančnej situácie organizácie, pretože sa nedajú splniť všetky podmienky, stanovené všeobecne
záväznými predpismi alebo existujú prechodné finančné problémy, spojené s dokončovaním a zaradením
dlhodobého majetku do užívania, pričom takýto stav pretrváva už viac ako jedno účtovné obdobie a pri vykonávaní
inventarizácie sa zistí pretrvávajúci stav zostatkov na účtoch 041 alebo 042 – Obstaranie dlhodobého nehmotného
alebo hmotného majetku,
c) predpokladá sa nižšia predajná cena dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku v porovnaní s jeho
ocenením v účtovníctve.
Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku sa posudzuje individuálne podľa nevyužiteľnosti dlhodobého majetku.
Nevyužiteľnosť dlhodobého majetku sa určuje v %.
Opravné položky k pohľadávkam
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, 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

sa zahrnie do výdavkov do výšky 20% menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva
sa zahrnie do výdavkov do výšky 50% menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva
sa zahrnie do výdavkov do výšky 100% menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez
príslušenstva

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.
2.4 Zásady pre vykazovanie transferov
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou
a súčasne, že sa dotácia poskytne.
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Bežný transfer
➢ prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
➢ poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
➢ poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov po zúčtovaní , pre RO pri poskytnutí.
Kapitálový transfer
➢ prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi,
s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
➢ poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po zúčtovaní.
➢ poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými
v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta po zúčtovaní.
2.5 Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
3.1 Neobežný majetok
3.1.1

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Druh poistenia
Poistenie majetku

Ročné poistné
4 752,86

Poistné auta – havarijné

168,16

Poistnei auta - zákonne

203,07

Poistenie zodpovednosti

446,20

b) prehľad o poskytnutých zárukách:
Mesto neprevzalo záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe podnikateľovi ani právnickej osobe, čo nedovoľuje ani
zákonná úprava.
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva
nakladať s dlhodobým majetkom
➢ Záložné právo v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na pozemkoch registra C-KN parc.č.
2452/3, 2452/4, 2452/5, nájomné byty so s.č. 101 v katastrálnom území Veľký Meder,
➢ Záložné právo v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na pozemkoch registra C-KN parc.č.
2452/31, 2452/34, nájomné byty so s.č. 3161, 3162 v katastrálnom území Veľký Meder
➢ Záložné právo v prospech ŠFRB na 38 bytovú jednotku so s.č. 3300 na pozemku registra C-KN parc.č. 3696/360
v katastrálnom území Veľký Meder,
➢ Záložné právo v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na 38 bytovú jednotku so s.č. 3300 na
pozemku registra C-KN parc.č. 3696/360 v katastrálnom území Veľký Meder,
➢ Záložné právo v prospech Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na 36 bytovú jednotku so s.č. 3563 na
pozemku registra C-KN parc.č. 3696/413 v katastrálnom území Veľký Meder,
➢ Záložné právo v prospech ŠFRB na 36 bytovú jednotku so s.č. 3563 na pozemku registra C-KN parc.č. 3696/413
v katastrálnom území Veľký Meder,
➢ Záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na 24 bytovú jednotku so
s.č. 3750 na pozemku registra C-KN parc.č. 3696/457 v katastrálnom území Veľký Meder,
➢ Záložné právo v prospech ŠFRB na 24 bytovú jednotku so s.č. 3750 na pozemku registra C-KN parc.č. 3696/457
v katastrálnom území Veľký Meder,
➢ Záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kontajnerové byty so s.č.
3862 na pozemku registra C-KN parc.č. 4544/15 v katastrálnom území Veľký Meder,
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➢ Záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na sociálne byty so s.č. 3887
na pozemku registra C-KN parc.č. 2453/5 v katastrálnom území Veľký Meder.
d) 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 zabezpečenie
úveru zo ŠFRB na 36 bytovú jednotku so s.č. 3563
➢ Úver č. 20/039/09 zo dňa 20.8.2008 prijatý na kúpu polikliniky a softvéru nie je zabezpečený žiadnym spôsobom
➢ Vlastná vista blankozmenka č. 20/056/10 v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 29.9.2010 na zabezpečenie úveru zo
ŠFRB na 24 bytovú jednotku
➢ Úver na 38 bytovú jednotku je zabezpečený vlastnou nehnuteľnosťou
➢ Vlastná vista blankozmenka č. 20/022/11 na rad spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. na zabezpečenie úveru v
zmysle Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 20/022/11 zo dňa 11.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
19.02.2014
➢ Bianko zmenka v zmysle zmluvy o použití zmenky uzavretej dňa 11.8.2011 v zmysle Dodatku č. 10 uzavretej dňa
07.12.2015 so spoločnosťou Tatra banka, a.s. na zabezpečenie úveru v zmysle úverovej zmluvy č. 732/2011
➢ Bianko zmenka v zmysle Zmluvy o použití zmenky uzavretej dňa 30.11.2016 so spoločnosťou Tatra banka, a.s. na
zabezpečenie úveru v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere č. S02515/2016
➢ Bianko zmenka v zmysle Zmluvy o použití zmenky uzavretej dňa 30.11.2016 so spoločnosťou Tatra banka, a.s. na
zabezpečenie úveru v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere č. S02516/2016
e) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo

Suma v eur (Netto)

Pozemky
Budovy, stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/ ZC k 31.12.2020

6 978 373,09
17 114 928,60
270 945,53
425 456,85
1 715 348,88

f) prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku v eur
Názov
Obstaranie DNM
Obstaranie DHM
Obstaranie DFM

Účet
041
042
043

Riadok
súvahy
009
022
032

OC
k 31.12.2019
18 070,00
1 887 121,85
0

Prírastky
+
0
114 800,74
0

Úbytky
-

Presuny
+/-

0
21 441,77 146 348,60
0
0

OC
k 31.12.2020
18 070,00
1 834 132,22
0

g) tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku v eur:
Druh DM
031 – Pozemky
042 – Nedokončený dlhodobý
hmotný majetok

Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia OP

Suma OP
227,73
266 853,00

nevyjasnenosť vlastníckych vzťahov k pozemku
nedokončené investície, najmä prípravné a projektové dokumentácie
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h) prehľad o pohybe neobežného majetku v eur

0

Úbytky
0

116 618,37

0

0

015

16 957 960,61

156 967,99

022

016

260 123,15

10 822,38

023
028
029
031
032

017
020
021
012
013

425 456,85
75 101,59
10 625,37
6 978 373,09
6 506,01

0
0
0
0
0

Názov

Účet

Softvér
Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Drobný DHM
Ostatný DHM
Pozemky
Umelecké diela a zbierky

013

Riadok
súvahy
005

019

008

021

OC
k 31.12.2019
65 263,48

Prírastky
+

Presuny
+/0

OC
k 31.12.2020
65 263,48

0

116 618,37

0

17 114 928,60

0

0

270 945,53

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

425 456,85
75 101,59
10 625,37
6 978 373,09
6 506,01

i) obstaranie dlhodobého majetku
Dlhodobý hmotný majetok
V tabuľke č. 1 sú vykázané najvyššie prírastky pri týchto položkách:
- Rekonštrukcia MK
- Kanalizačné potrubie ul. Lastovičková
- Rozšírenie kamerového systému
- Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu
- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste VM
- Kanalizácia Ižop
- Zníženie energetickej náročnosti hospo. Budovy MŠ BB
- Spracovanie „nízko uhlíkovej stratégie
- Úprava rozvádzača KPČS cesta Ižop
- Vyhotovenie závlahového systému vo VM

9400,00 eur
672,00 eur
9828,00 eur
37480,28 eur
16200,00 eur
1680,00 eur
17719,39eur
13140,00 eur
4958,69 eur
3722,38 eur

Úbytky vykázané v tabuľke č. 1:
najvyššie sumy úbytkov sú pri týchto položkách:
-

Rekonštrukcia ZŠ BB s VJM protipožiarne dvere
Rekonštrukcia vstupnej časti areálu vojn. Tábora
cint.
rekonštrukcia strechy MSKS
zabezpečenie technológie do PČS
zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ BB
vyhotovenie závlahového systému vo VM

45002,38 eur
7100,00 eur
70280,42 eur
23965,80 eur
17719,39 eur
3722,38 eur

j) Opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-022
-súprava povodňovej záchrannej služby pre DhZ
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožička č. SITB-002-205/000041-830
-PC stolný, tlačiareň multifunkčná, čítačka čipových kariet,
zobrazovacie zariadenie (matrika)

Suma v eur
14 359,00

1 258,80

k) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a
dlhodobému hmotnému majetku.
V roku 2020 nenastala žiadna zmena v OP k investíciám.
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3.1.2

Dlhodobý finančný majetok

Podiel mesta na hlasovacích právach je vo všetkých nižšie uvedených spoločnostiach rovnaký ako podiel mesta na
základnom imaní v týchto spoločnostiach.
Mesto vlastní akcie v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v mene euro, ktoré predstavujú 0,98 % podiel
na základnom imaní spoločnosti. Účtovná hodnota týchto akcií ku dňu 31.12.2019 predstavovala sumu 1.719.042,86 eur.
a) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):
Názov
spoločnosti
TERMÁL
MŠK
MPBH
TSM

Právna
forma

Základné imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.

Podiel ÚJ na základnom
imaní (ZI) spoločnosti v %

Podiel
ÚJ na hlasovacích právach
v%

100
100
100
100

100
100
100
100

3 673 500,00
5 000,00
809 162,00
655 188,00

tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku v eur:
TSM - tvorba OP zníženie podielov v dcérskej účtovnej jednotke
MŠK - tvorba OP zníženie podielov v dcérskej účtovnej jednotke, zníženie nemá trvalý
charakter

176 603,00
3 336,00

3.2 Obežný majetok
3.2.1

Zásoby

a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2
Textová časť k tabuľke č.2 nemá obsahovú náplň.
3.2.2

Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Názov
Pohľadávky z nedaňových príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov
Ostatné pohľadávky

Riadok
súvahy
068
069
065

Suma k 31.12.2020

Opis

239 361,83 nedaňové pohľadávky z príjmov
130 368,09 daňové pohľadávky
19 352,56 Ostatné pohľadávky

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam
Opravné položky k pohľadávkam

Názov
OP k pohľadávkam z odberateľských faktúr
OP k ostatným pohľadávkam
OP k pohľadávkam za uložené pokuty
OP k pohľadávkam nájomné byty
OP k pohľadávkam – poplatok za odpad
OP k pohľadávkam - daň nehnuteľností

Zostatok OP
k 31.12.2019
18 884,67
1 182,25
170,00
9 820,13
113 360,79
97 778,22

Tvorba
0
0
0
0
126 355,19
99 924,87

Zrušenie
0
0
0
0
113 360,79
97 778,22

Zostatok OP
k 31.12.2020
18 884,67
1 182,25
170,00
9 820,13
126 355,19
99 924,87
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Tvorba a zrušenie OP v zmysle čl. II. bodu 2.4 týchto poznámok.

3.2.3

Finančný majetok

Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy v eur
Krátkodobý finančný
majetok
211
213
221

3.2.4

Riadok
súvahy
086
087
088

Hodnota v eur k 31.12.2019

Hodnota v eur k 31.12.2020

1 937,96
0
1 062 061,96

3 803,98
0
1 440 691,98

Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):

a) popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí
Názov dlžníka
MAS Podunajsko
TSM

Výška návratnej finančnej výpomoci
k 31.12.2019
3 920,00
0,00

Výška návratnej finančnej výpomoci
k 31.12.2020
3 920,00
299 900,00

b) tvorba a zrušenie opravnej položky k návratnej finančnej výpomoci:
Druh
Poskytnutá návratná výpomoc
pre MAS Podunajsko

Suma OP
1 920,00

Opis
OP bola v roku 2016 zrušená vo výške 2010 eur oproti roku 2015
/neúspešnosť vymáhania pohľadávky/

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
4.1 Vlastné imanie
Názov položky
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

Hodnota v eur
k 31.12.2019

Zvýšenie
+

Zníženie
-

Presun
+/-

2 102 407,81

18 699 647,32
243 422,51

Hodnota v eur
k 31.12.2020

2 102 407,81

12 360,20

220,30

70 730,09

70 730,09

0

-70 730,09

18 782 517,31
243 422,51

Účet 431 – Výsledok hospodárenia
Mesto Veľký Meder v priebehu roka 2020 preúčtovalo výsledok hospodárenia, ktorý vznikol v predchádzajúcom
účtovnom období na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v sume 70730,09 €.
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4.2 Záväzky
4.2.1

Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy
Názov položky

Stav v eur
k 31.12.2019

Krátkodobá rezerva na audítorské služby
Krátkodobé rezervy na nevyfakturované
tovary a služby
Spolu

Zrušenie

Tvorba

Stav k 31.12.2020

7 200,00

0

4 548,00

3 700,00

0

0

10 900,00

0

4 548,00

2 652,00
3 700,00
6 352,00

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
31.12.2020 mesto Veľký Meder netvorilo rezervy na nevyčerpané dovolenky.
Názov položky
Nevyfakturované dodávky a služby
Náklady na zostavenie účtovnej závierky

Predpokladaný rok použitia
2021
2021

a) Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzky zo sociálneho fondu v eur
Sociálny fond
Stav k 1.1.
Tvorba sociálneho fondu
Čerpanie sociálneho fondu
Stav k 31.12.

Rok 2020
3 533,19
27 350,42
23 415,00
7 468,61

Ostatné dlhodobé záväzky ŠFRB v eur
Druh úveru

Číslo úveru

Banka

Splatnosť

Suma
poskytnutého
úveru

Úroková
sadzba v %

Zostatok
istiny k
31.12.2020

Bytový dom 30 b.j. zo ŠFRB

201/3985/2001

Prima banka

2032

452 101,18

4,40

256 629,74

Bytový dom 8 b.j. zo ŠFRB

201/3806/2002

Prima banka

2033

168 226,78

3,90

96 300,67

Bytový dom 36 b.j.zo ŠFRB

201/692/2007

Prima banka

2037

876 452,23

1,00

527 093,25

Bytový dom 24 b.j. zo ŠFRB

201/943/2010

Prima banka

2040

735 829,95

1,00

513 749,78

x

x

x

Celkom

3 746 650,14

x

1 393 772,77

Suma
poskytnutého
úveru

Úroková
sadzba v %

Zostatok
istiny k
31.12.2020

Bankové úvery
Druh úveru

Číslo úveru

Banka

Splatnosť

Poliklinika a softvér

20/039/08

Prima banka

2023

Investície

732/2011

Tatra banka

2021

1 328 500,00

1M+1,35%

102 922,29

Investície

S02515/2016

Tatra banka

2031

164 977,94

6M+0,90 %

131 761,94

Investície

S02516/2016

Tatra banka

2031

335 000,00

6M+0,9 %

263 180,00

2021

400 000,00

x

2 768 702,94

Kontokorentný úver
Celkom

x

x

540 225,00 3M+1,948%

98 225,73

299 900,00
x

895 989,96

4.3 Časové rozlíšenie
a)

Významné položky časového rozlíšenia
Opis položky časového rozlíšenia

Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

Riadok
súvahy
181
182

Hodnota
k 31.12.2019
5 500,00
3 559 289,71

Prírastky
+
5 000,00
49 163,96

Úbytky
5 500,00
229 452,74

Hodnota
k 31.12.2020
5 000,00
3 379 000,93
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4.4 Informácia o prírastku prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 v eur
Názov kapitálového grantu
Začiatočný stav
Prírastok – dotácia zo ŠR – prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu
Zúčtovanie – úbytok
Konečný stav

Suma v eur

Výnosy budúcich období

3 559 289,71
30 000,00
229 452,74
3 379 000,93

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
Mesto Veľký Meder nevykonáva podnikateľskú činnosť. Z toho dôvodu nevykazuje náklady a výnosy z podnikateľskej
činnosti vo svojom účtovníctve.
5.1 Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
601 – Tržby za vlastné výrobky
Z toho: Strava ŠJ
602 - Tržby z predaja služieb
Vodné a stočné
Vykurovanie
RN ŠJ
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
podielové dane
daň z nehnuteľností
daň za psa
633 - Výnosy z poplatkov
správne poplatky
Komunálny odpad
c) Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
641 – tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
d) Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
prenájom nebytových priestorov
nájom za byty
na prevádzku ZUŠ
na prevádzku CVČ
na prevádzku MŠ
e) finančné výnosy
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
f) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
bežný transfer na školský klub
bežný transfer na školskú jedáleň
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy

Suma v eur
38 902,87
35 500,66
71 361,24
33,84
2 190,72
12 642,30
4 042 828,58
3 277 130,06
604 548,80
7 414,54
348 627,68
12 918,30
170 725,16

24 016,25
560 831,80
251 794,18
112 392,85
18 104,75
0
47 67,74
0,08

652 839,42
98 761,23
25 000,00
48 925,00
8 378,07
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Popis /číslo účtu a názov/
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo verejnej
správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
zinkasované príjmy RO
h) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

Suma v eur
2 304,55

9 323,57

5.2 Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
Odvoz odpadu
Zneškodnenie odpadu
Ostatné služby
Poštovné
Telefón
Právne ekonomické poradenstvo
Tlačiarenské služby – Veľkomederský hlásnik
Školenia
Vykurovanie MPBH
Nájomné
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
525 – ostatné sociálne zabezpečenie
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
k daňovým pohľadávkam
k nedaňovým pohľadávkam
f) finančné náklady
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
bankové poplatky
poistenie
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO, PO zriadených obcou alebo
VÚC
bežný transfer, RO,PO
zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, ostatným subjektov verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, subjektov mimo verejnej správy
h) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Suma
171 675,63
140 690,60
320 840,66
14 487,45
8 303,05
708 116,12
156 094,78
113 723,42
270 555,67
6 936,46
10 731,34
9 136,52
5 674,50
4 122,80
85 167,08
12 660,78

2 091 520,54
680 901,03
14 305,37
113 948,28
17 920,18
602 192,02
15 141,05
2 146,65
12 994,40

39 569,34
12 638,33
3 011,29
4 752,86
481 663,80
421 107,40
60 556,40
9 426,35
163 557,80
41,39
6 033,47
98 272,77
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Popis /číslo účtu a názov/

Suma

členské príspevky
i) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

0

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods . 6
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:
a) overenie účtovnej závierky
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby

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

Popis zostatku
účtu 351
/pohľadávka/

351-zostatok na VBU RO

V bežnom
účtovnom
Stav
období prijaté
pohľadávky
odvody príjmov
k 31.12.2019
minulých
účtovných
období
0
0,00

Odvody príjmov
bežného účtovného
obdobia zúčtované
do výnosov
+

Uhradené
odvody príjmov
bežného
účtovného
obdobia

Stav pohľadávky
k 31.12.2020
z dôvodu
neprijatých
odvodov príjmov

0

0

0,00

Zúčtovanie prijatých transferov /v eur/

6.2
Účet

Poč.stav

Obrat MD

Obrat D

Účel

Zostatok
zúčtovanie so ŠR

357 1

1 945,58 VU KŠU TT - MŠ

35711 13

0

10 932,42

12 878,00

35712

0

12 943,20

12 943,20

0 stavebný poriadok + doprava

35713

0

13 684,09

13 684,09

0 matričná činnosť

35714

15 506,32

80 885,40

90 255,60

35716

16,60

16,60

0

35717

0

2 841,63

2 841,63

357177

0

338,00

338,00

35794

0

51 532,37

51 532,37

0 Dotácia od MV SR – COVID 19 na výdavky

35793

0

36 284,00

36 284,00

0 Dotácia od MV SR – COVID 19 mimoriadne odmeny

35792

0

26 379,51

26 379,51

0 Dotácia od MH SR – COVID 19 nájom

357225

0

521,76

521,76

357222

0 od UPSVAR- na školské potreby
0 hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR- REGOB
0

register adries

0 Úspešne na trhu práce – dohoda 42/§51a/2016
0 zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby

35719
35723

24 876,52 od UPSVAR na stravu

0

818,04

818,04

54 554,03 1 875 459,58 1 948 351,65

35754

0

20 623,11

20 623,11

35757

523,11

2 654,56

3 335,98

35771

0

5 756,00

5 756,00

35791

0

75 475,90

75 475,90

Dotácia zo ŠR KU ŽP
127 446,10 VU KŠU TT - transfer na školstvo zo ŠR
Dotácia asistent učiteľa
1 204,53 Prídavok na dieta osobitnému príjemcovi
0 voľby
0 Podpora udržania zamestnanosti v MŠ
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35790

0

1 500

1 500

0 Dotácia od TTSK – bojujeme s koronavírusom

35789

0

35 228,85

35 228,85

0 Dotácia NP Budovanie kapacít – BOKK-KC I

35788

0

1 443,0

15 716,00

35778

0

21 635,15

21 635,15

35779

356,12

356,12

0

35787

0

284 229,90

284 229,90

35783

30 000

30 000

11 264,06

14 273,00 SODB sčítanie obyvateľov
0 terénna sociálna práca
0 Dotácia z NP PVSSKIKU – komunitné centrum Ižop
0 Podpora opatrovateľskej služby zo ŠR.
11 264,06 Dot. Zo ŠR – prestavba skladu na zbrojnicu

6.3 Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v eur/

372 25

0

Poskytnuté
transfery
0

372 26

3 967,68

74 320,00

74 320,00

372 27

0

0

0

Účet

Poč.stav

Zúčtované
transfery

Názov účtu

Zostatok

0 dotácie z fondu primátora

0

3 967,68 dotácie z rozp.mesta subj.mimo ver.správy
0 dotácie z rozpočtu mesta subj.mimo ver. správy –
s.r.o.

6.4 Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v eur/
Účet
37211

Poč.stav

Príjem

Použitie

37212

38 445,21

10 342,00

6 898,40

3724

0

2 250,00

0

3726

0

14 00,00

1 400,00

Názov účtu

Zostatok
dar od Raiffeisen banka, a.s.

41 888,81 finančná náhrada za výrub stromov
2 250,00 Komunitná záhrada
0,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Čl. VII
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
7.1 Majetok v podsúvahovej evidencií účtovnej jednotky v eur
Popis významných položiek
majetku a záväzkov
DHM správa MsÚ
DHM MP
Majetok ŠJ Železničná
Majetok ZUŠ
Majetok CVČ
Majetok MŠ BB
Majetok MŠ Železničná
Majetok ŠJ BB
Drobný majetok TSM
Majetok – Dom smútku
Majetok klub dôchodcov
Majetok vo výpožičke
Mejetok – komunitný centrum Ižop
Spolu 771

Hodnota majetku
199 131,18
7 990,54
13 228,24
61 547,63
13 239,97
51 116,69
49 712,33
4 524,70
9 638,94
180,00
369,00
15 617,80
1 208,10
427 505,12
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Čl. VIII.
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
8.1 Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2020 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16.4.2020 uznesením č. 3MsZ/2020 bod 3.a/
Rozpočet bol na základe uznesenia MsZ upravený nasledovne:

1. zmena rozpočtu na rok 2020 bola schválená dňa 24.6.2020 uznesením č. 7-MsZ/2020
2. zmena rozpočtu na rok 2020 bola schválená dňa 4.9.2020 uznesením č. 8-MsZ/2020
3. zmena rozpočtu na rok 2020 bola schválená dňa 23.9.2020 uznesením č. 9-MsZ/2020
Súčasťou aktualizácie rozpočtu boli aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora mesta, ktoré boli realizované
priebežne počas roka 2020.
Primátorom mesta bolo schválených 85 opatrení k rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet mesta v zmysle §10 ods. 3 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. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 14 programov a 72 podprogramov.
FIN 1-12 k 31.12.2020 skutočnosť:
Výsledok hospodárenia

Schválený rozpočet
2020

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2020

Bežné príjmy mesta

7 794 681,00

7 585 096,66

7 652 977,50

Bežné výdavky mesta

5 219 616,00

5 361 928,78

4 912 576,72

Saldo bežného rozpočtu

2 575 065,00

2 223 167,88

2 740 400,78

Kapitálové príjmy

182 904,00

182 904,00

37 692,31

Kapitálové výdavky

898 033,00

367 169,00

114 800,74

-715 129,00

-184 265,00

-77 108,43

1 859 936,00

2 038 902,88

2 663 292,35

Finančné operácie príjmové

583 975,00

805 008,12

649 011,31

Finančné operácie výdavkové

349 435,00

749 435,00

647 743,37

Saldo finančných operácií

234 540,00

55 573,12

1 267,94

Príjmy spolu

8 561 560,00

8 573 008,78

8 339 681,12

Výdavky spolu

6 467 084,00

6 478 532,78

5 675 120,83

Saldo celkového rozpočtu

2 094 476,00

2 094 476,00

2 664 560,29

Prebytok/schodok hospodárenia po
vylúčení FO

1 859 936,00

2 038 902,88

2 663 292,35

Saldo kapitálového rozpočtu
Prebytok /+ /alebo schodok/rozpočtového hospodárenia obce
/saldo bežného a kapitálového
rozpočtu spolu/
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Čl. IX
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za
rok 2020.
Vo Veľkom Mederi dňa 25.03.2021
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