Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9, PSČ 932 01

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta Veľký Meder
zostavenej k 31. decembru 2016
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky
Mesto Veľký Meder
Komárňanská 9
932 01 Veľký Meder
IČO: 00305332
Mesto Veľký Meder (v ďalšom texte len „Mesto“) bolo založené v roku 1991 zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Identifikačné údaje konsolidovaných účtovných jednotiek
Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 2 rozpočtové organizácie, a to Základnú školu JAK
a Základnú školu BB s VJM. V konsolidovanom celku mesta sú 4 obchodné spoločnosti:
Termál s.r.o, MŠK s.r.o., TSM s.r.o., Mestský podnik byt. hospod. s.r.o., ktoré mesto založilo
a je ich jediným spoločníkom. Mesto má zároveň 1 príspevkovú organizáciu, a to Mestské
kultúrne stredisko.
Rozpočtové organizácie mesta:
Základné školy sú zriadené ako samostatné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
Názov:
Základná škola Jána Amosa Komenského (ZŠ JAK)
Sídlo:
Nám. B. Bartóka 497/20, Veľký Meder
IČO:
36 081 060
Riaditeľka:
Mgr. Mária Estergájošová
Predmet činnosti: poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax
Tel.:
+421315552323
Mail:
riaditelka@zsvmeder.edu.sk
Web:
http://zsvmeder.edupage.sk
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským –
Bartók Béla Magyar Tantási Nyelvű Alapiskola Nagymegyer (ZŠ BB)
Sídlo:
Bratislavská 622/38, Veľký Meder
IČO:
36 081 035
Riaditeľka:
Mgr. Sebő Erzsébet
Predmet činnosti: poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax
Tel.:
+421315552243
Mail:
riaditel@zsbbvmeder.edu.sk
Web:
http://bartokbelaalapiskola.edupage.org
Názov:
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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. Tvoria ho mestská knižnica vo Veľkom
Mederi a v mestskej časti Ižop, vlastivedný dom a kino Slovan.
Názov:
Sídlo:
IČO:
Riaditeľ:
Tel.:
Mail:

Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder (MsKS)
Komárňanská 18/203, Veľký Meder
00 059 030
Ladislav Gútay
+421315552360
msks@nextra.sk

Obchodné spoločnosti:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Predmet činnosti:

TERMÁL s.r.o. (TERMÁL)
Promenádna ul. 3221/20, Veľký Meder
34 099 336
spoločnosť s ručením obmedzením
prevádzkovanie termálneho kúpaliska,
v oblasti cestovného ruchu a pod.
Deň zápisu:
14.04.1994
Základné imanie:
3.673.500 eur
Spoločníci:
Mesto Veľký Meder
Výška vkladu spoločníka: Mesto Veľký Meder, vklad 3.673.500 eur
Konateľ:
Mgr. Kórósi Zalán a Viliam Görföl
Tel.:
+421315552104
Mail:
info@thermalcorvinus.sk
Web:
www.thermalcorvinus.sk

poskytovanie

služieb

Názov:
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. (MPBH)
Sídlo:
Sídl. M. Corvina 1232/20, Veľký Meder
IČO:
34 112 502
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzením
Predmet činnosti:
správa, údržba a oprava bytového fondu, dodávka pary a pod.
Deň zápisu:
14.12.1994
Základné imanie:
809.162 eur
Spoločníci:
Mesto Veľký Meder
Výška vkladu spoločníka: Mesto Veľký Meder, vklad 809.162 eur
Konatelia:
Ing. Dobis Ildikó (od 03.04.2015), Ing. Štefan Csémi (do
04.01.2016), Ivan Bobkovíč (od 05.01.2016)
Tel.:
+421315552223
Mail:
mpbhmc@nextra.sk
Web:
www.mpbhvm.sk
Názov:
Sídlo:
IČO:

MŠK Veľký Meder, s.r.o. (MŠK)
Štadiónová 2130, Veľký Meder
44 876 009
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Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzením
Predmet činnosti:
prevádzkovanie športových zariadení a pod.
Deň zápisu:
23.07.2009
Základné imanie:
5.000 eur
Spoločníci:
Mesto Veľký Meder
Výška vkladu spoločníka: Mesto Veľký Meder, vklad 5.000 eur
Konatelia:
Daniel Csepi, Ivan Bobkovič
Tel.:
+421905713778
Mail:
ivan.bobkovic@velkymeder.sk
Web:
www.mskvelkymeder.sk
Názov:
TSM Veľký Meder, s.r.o. (TSM)
Sídlo:
Nezábudková 1671/1, Veľký Meder
IČO:
46 456 201
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzením
Predmet činnosti:
prevádzkovanie technických služieb pre mesto a pod.
Deň zápisu:
10.12.2011
Základné imanie:
513.963 eur
Spoločníci:
Mesto Veľký Meder
Výška vkladu spoločníka: Mesto Veľký Meder, vklad 513.963 eur
Konateľ:
Norbert Magyarics a Ivan Polgár
Tel.:
+421315553058
Mail:
norma74@panelnet.sk , ivan.polgar@velkymeder.sk
Web:
www.velkymeder.sk
Konsolidovaný celok Mesta sa v roku 2016 oproti minulým účtovným obdobiam nezmenil.
Prehľad o účtovných jednotkách konsolidovaného celku je uvedený, v tabuľkovej časti Údaje
o konsolidovanom celku.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 24.08.2015 uznesením č. 8MsZ/2015 bod č. 12/a/1 schválilo zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti
TERMÁL, s.r.o. peňažným vkladom vo výške 673.500 eur., vklad bol vykonaný dňa
21.01.2016.
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta k 31. decembru 2016 je
zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do
31. decembra 2016.
Mesto je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a konsolidovaného celku
Starosta obce:
JUDr. Samuel Lojkovič
Zástupca starostu:
Dénes Mikóczy
Prednosta obecného úradu:
Hlavný kontrolór obce:
Mgr. Albert Nagy
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Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
Konsolidovaná účtovná závierka Mesta bola zostavená za predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti jednotlivých účtovných jednotiek tvoriacich konsolidovaný celok, a to
v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli v konsolidovanom celku konzistentne
aplikované.
Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek
Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou
obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a nehmotného majetku nie sú resp. sú úroky
z úverov do doby zaradenia majetku. O zľave z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa
následne zníži obstarávacia cena predmetného majetku.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné
náklady sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky
nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení
alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne
nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje
reálnou cenou.
Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri ich nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane
nákladov súvisiacich s obstaraním.
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Úbytok
zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom
z obstarávacích cien (alebo vlastných nákladov alebo metódou FIFO - prvá cena na ocenenie
prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob). Vážený aritmetický
priemer sa počíta najmenej raz za mesiac.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú
priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych
nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).
Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto
zásob.

4

Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9, PSČ 932 01

Zásoby nadobudnuté bezodplatne (darovaním a delimitáciou), prebytky zásob, odpad
a zvyškové produkty sa oceňujú reálnou cenou.
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom
nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Toto ocenenie sa znižuje o pochybné, nedobytným pohľadávky a o pohľadávky, pri ktorých
existuje riziko nevymožiteľnosti.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa
v očakávanej výške záväzku.
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou.
Účty časového rozlíšenia aktív a pasív sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE
Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Veľký Meder bola zostavená v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 –
31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej
správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky
vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.
V rámci konsolidácie konsolidovaného celku Mesta boli eliminované vzájomné pohľadávky,
záväzky, náklady a výnosy, bola vykonaná konsolidácia kapitálu a medzivýsledku.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky

Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky

Metóda
úplnej
konsolidácie
Áno
Áno

Základná škola Jána Amosa Komenského
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím
jazykom maďarským
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder
TERMÁL, s.r.o.
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
MŠK Veľký Meder, s.r.o.
TSM Veľký Meder, s.r.o.

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
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podielovej
konsolidácie

Metóda
vlastného
imania
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Pri dcérskych účtovných jednotkách bola použitá metóda úplnej konsolidácie.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016
do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkovej časti Prehľad o pohybe dlhodobého majetku.
Dlhodobý finančný majetok
Prehľad dlhodobého finančného majetku účtovnej jednotky od 1. januára 2016 do
31. decembra 2016 je uvedený je uvedený v tabuľkovej časti Prehľad o pohybe dlhodobého
majetku.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – 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 1.719.042,86 Eur, čo je
predstavuje 0,98% podiel na základnom imaní spoločnosti
Pohľadávky
Vývoj opravných položiek k pohľadávkam ako aj rozdelenie pohľadávok podľa splatnosti sú
uvedené v tabuľkovej časti.
Najvýznamnejšou položkou pohľadávok sú pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov
mesta.
Finančný majetok
Ako finančný majetok sú vykázané peňažné prostriedky v pokladnici a účty v bankách.
Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať, až na termínovaný vklad.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
Mestom poskytnutá návratná finančná výpomoc pre TERMÁL s.r.o. k 31.12.2016 bola
vysporiadaná.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
Vlastné imanie
Prehľad vlastného imania konsolidovaného celku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je
uvedený v tabuľkovej časti.
Rezervy
Prehľad rezerv konsolidovaného celku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený je
uvedený v tabuľkovej časti.
Zákonné rezervy mimo konsolidovaného celku sú vykázané na mzdy za dovolenky, na
zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy, odstupné
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zamestnancom, stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy, nevyfakturované dodávky a služby
v hodnote 29.229,45 Eur.
Mesto vykazuje ostatné krátkodobé rezervy na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej
závierky a výročnej správy v hodnote 12.169,78 Eur.
Záväzky
Prehľad záväzkov podľa splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti.
Významnou položkou dlhodobých záväzkov sú prijaté úvery zo Štátneho fondu rozvoja
bývania, ktoré sú k 31.12.2016 vykázané vo výške 1 678 974,16 Eur.
Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Prehľad o bankových úveroch Mesta k 31.12.2016 s uvedením podrobných informácií je
uvedený v tabuľkovej časti.

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH
Prehľad o vybraných výnosov samosprávy:
Výška výnosov voči
ÚJ
konsolidovaného
celku ÚS
3.748.630,88
3.392.371,56
5.656.265,37
555.875,47

633- Výnos z popl. za odpad a znečisť. voči súhr. celku
632 – Výnos z dane z nehn. voči jedn. súhr. celku
602 – Výnos zo služ. Voči súhr. celku
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Prehľad o vybraných nákladov samosprávy:
Výška výnosov voči
ÚJ
konsolidovaného
celku ÚS
1.892.385,17
1.584.317,65
5.231.123,60
47.362,55
126.864,97

50- spotrebované nákupy
51- služby
52- ostatné náklady
53-dane a poplatky
58- náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov

Ďalšie podrobnejšie informácie k nákladom a výnosom sú uvedené v tabuľkovej časti

INÉ AKTÍVA A PASÍVA
Konsolidovaný celok Mesto Veľký Meder nemá ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom
účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.
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SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
KONSOLIDOVANA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016.
Vo Veľkom Mederi dňa 15.06.2016

Podpisový záznam štatutárneho orgánu:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za
vypracovanie poznámok:

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

Ing. Eva Kázmérová
vedúca finančného oddelenia
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