Mesto Moldava nad Bodvou
Poznámky k 31.12.2017
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a) Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
00324451
1991
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta
a potreby obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Primátor mesta
168
177
13
6
1
2
1

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
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3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

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

o) deriváty pri nadobudnutí
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
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.
reálnou hodnotou
reálnou hodnotou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.
Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v z.n.p. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 6. odpisovej skupiny, individuálne
prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:
Odpisová skupina
1
2
3,4
5,6

Doba odpisovania v rokoch
8
12
24
40

Ročný odpis
1/8
1/12
1/24
1/40

Drobný nehmotný majetok od 30,00 Eur do 800,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie
je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
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Drobný hmotný majetok od 30,00 Eur do 800,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k nedokončeným investíciám pri ktorých je riziko, že
obstarané investície nebudú dokončené, a to nevyužiteľnou dobou obstaraného dlhodobého majetku
dlhšou ako:
12 mesiacov najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty dlhodobého majetku
24 mesiacov najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty dlhodobého majetku
36 mesiacov najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty dlhodobého majetku
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:
12 mesiacov najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
24 mesiacov najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
36 mesiacov najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
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).
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.
7. 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.
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Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1
V tabuľke č. 1 je vykázaný prírastok na účte 021 v sume 121 633,32 €, ktorý vznikol zaradením majetku
– troch stojísk podzemných kontajnerov do užívania. Zaradený majetok v sume 174 562,29 € predstavuje
zaradenie do užívania dokončených investícií – revitalizácia ul. Školskej a realizácia nových chodníkov
na ul. Školskej, ul. Hlavnej (cintorín), rozšírenie cesty na ul. Severná a v mestskej časti Budulov.
Významným prírastok na účte 021 predstavuje zaradenie darovaného majetku vo výške 3 125 865,36 € bývalý vojenský opravárenský podnik. Na účte 021 je vykázaný úbytok nehnuteľného majetku v sume
60 653,27 €, ktorý vznikol predajom 13 bytov. Vykázaný úbytok na účte 021 v sume predstavuje
zverejnenie majetku do správy pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
nasledovne:
Názov RO
Názov položky
Obstarávacia cena
Základná škola, ČSA 15
Multifunkčné ihrisko
83 229,15
Základná škola, Severná 21
Rekonštruk. vonkajších schodov
2 674,88
Základná škola, Severná 21
Miniihrisko
36 987,18
Základná škola, Severná 21
Rekonštruk. vnútor. rozvodov
22 100,40
ZŠaGsVJM, ČSA 15
Zhotovenie výdajne stravy
18 756,00
Mestské kultúrne stredisko
Rekonštrukcia
19 055,32
Na účte 022 boli obstarané kuchynské zariadenia pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou, a zároveň boli zverené majetky do správy nasledovne:
Názov RO
Názov položky
Obstarávacia cena
Základná škola, ČSA 15
El. parný konvektomat
6 774,60
Základná škola, Severná 21
El. parný konvektomat
6 774,60
Základná škola, Severná 21
El. umývačka skla a riadu
2 652,00
Základná škola, Severná 21
El. smažiaca panva
3 538,80
Základná škola, Severná 21
El. varný kotol
4 794,00
Zariadenie domova seniorov
Priemysel. pračka so sušičkou
6 480,00
Vykázaný prírastok na účte 023 v sume 15 000,00 € vznikol zaradením obstaraného osobného
motorového vozidla – Dacia Duster pre Mestskú políciu.
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Na účte 031 je vykázaný prírastok pozemkov vo výške 1 520 485,40 €, ktorý predstavuje darovaný
majetok bývalého vojenského opravárenského podniku. Zverením majetku do správy je vykázané
zníženie hodnoty pozemkov na účte 031 pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
nasledovne:
Názov RO
Názov položky
Obstarávacia cena
Základná škola, ČSA 15
Pozemky
85 336,38
Základná škola, Severná 21
Pozemky
59 383,77
ZŠaGsVJM, ČSA15
Pozemky
23 600,22
Na účte 031 je vykázaný úbytok v sume 64 803,47 € ktorý vznikol z dôvodu predaja pozemkov.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Živelné poistenie
Proti odcudzeniu
Stroje
Elektronika
Zodpovednosti za škodu

Výška poistenia
23 001 176,98
82 293,34
10 000,00
32 193,92
66 387,84

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Záložne práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou:
Katastrálne územie Budulov
o LV č. 565- V-424/06 záložné právo na par. registra „C“ č. 116/7 s bytovým domom s.č. 1279, ktoré
zabezpečuje pohľadávku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozná 2/B, 825 25
Bratislava
o LV č. 566 V-424/06 záložné právo na par. registra „C“ 116/8 s bytovým domom s.č. 1280, ktoré
zabezpečuje pohľadávku Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR, Prievozná 2/B, 825 25 Bratislava
o LV č. 567 V- 424/06 záložné právo na par. registra „C“ 116/9 s bytovým domom s.č. 1280, ktoré
zabezpečuje pohľadávku Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR, Prievozná 2/B, 825 25 Bratislava
o LV č. 577 V- 424/09 záložné právo zo dňa 4.8.2009 na parcelu registra „C“ č. 116/10 s nájomným
bytom s.č. 1295 na zabezpečenie povinnosti záložcu vrátiť dotáciu na základe Zmluvy o poskytnutí
dotácie na obstaranie nájomných bytov č. 0557-PRB-2006/Z v prospech Ministerstva výstavby
a rozvoja SR, Bratislava 26, Prievozská 2/B, IČO: 31751067
Katastrálne územie Moldava nad Bodvou
o LV č. 1533 V- 799/09 zriaďuje sa záložné právo na par. registra „C“ č. 1097/41 s inkubátorovým
domom s.č. 1291, ktoré zabezpečuje pohľadávku Národnej Agentúry pre rozvoj malého a stredného
podnikania, Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava 1, IĆO: 30845301
o LV č. 3313 V- 549/03 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti bytového domu s. č. 1244
na parcele č. 1097/30, ktoré zabezpečuje pohľadávku od Štátneho fondu rozvoja Bývania, Lamačská
cesta 8, Bratislava 37, IČO: 31749542
o LV č. 3313 V- 761/04 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti bytového domu s.č. 1244 na parcele
č. 1097/30, ktoré zabezpečuje pohľadávku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Špitálska č. 8, 816 44 Bratislava, IČO: 31751067
o LV č. 3312 V- 548/03 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti bytového domu s.č. 1245
na parcele č. 1097/31, ktoré zabezpečuje pohľadávku od Štátneho fondu rozvoja Bývania, Lamačská
cesta 8, Bratislava 37, IČO: 31749542
o LV č. 3312 V- 762/04 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti bytového domu s.č. 1245
na parcele č. 1097/31, ktoré zabezpečuje pohľadávku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR, Špitálska č. 8, 816 44 Bratislava, IČO: 31751067
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o LV č. 3538 V- 1009/08 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti bytového domu s.č. 1307
na parcele č. 808/2, ktoré zabezpečuje pohľadávku od Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská
cesta 8, Bratislava 37, IČO: 31749542
o LV č. 3538 V- 425/09 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti bytového domu s.č. 1307
na parcele č. 808/2, ktoré zabezpečuje pohľadávku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Prievozská 2/B, 816 44 Bratislava, IČO: 31751067
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Ostatný dlhodobý majetok
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/
Zariadenie seniorov, Domov sv. Alžbety
ZŠ ČSA
ZŠ Severná
ZŠaGsVJM
ZUŠ
CVČ
MsKS

Suma
5 284 647,31
39 760,42
13 688 092,05
231 341,73
275 754,90
165 349,89
367 537,18
1 291 429,74
883 080,05
1 104 667,53
29 195,01
61,69
312 690,71

e) 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
- počítačová zostava (obrazovka, monitor, tlačiareň,
čítačka)počítače 1 ks
- súprava povodňovej záchrannej služby

Suma

1 541,16 €
14 359,00 €

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
V roku 2017 bola vytvorená opravná položka k nevyužitým projektovým dokumentáciám v sume
5 798,90 €. Opravné položky boli tvorené podľa vnútorného predpisu.
Druh DM, ku ktorému
bola tvorená opravná
položka
031 – Pozemky
042 – Rozšírenie
kamerového systému
042 – Realizácia
kruhového objazdu
042 – Zateplenie ZŠ
Severná 21
042 – Výstavba nižšieho
štandardu
042 – Rekonštrukcia
synagógy
042 – Projket
Polyfunkčný dom nová
042 – Projket
Polyfunkčný dom nová

Zostatok
OP
k 31.12.2016

Zvýšenie
OP

Zníženie
OP

42 047,31

0,00

0,00

0,00

1 248,00

0,00

Zrušenie
OP

Zostatok
OP
k 31.12.2017

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP

42 047,31

0,00

0,00

0,00

1 248,00

750,40

0,00

0,00

750,40

2 001,00

2 033,50

0,00

0,00

4 034,50

0,00

1 647,00

0,00

0,00

1 647,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

59 164,81

0,00

0,00

0,00

59 164,81

33 500,00

0,00

0,00

0,00

33 500,00

Zrušenie: Odkúpenie pozemkov
Zvýšenie:
Zakúpené kamery nie sú využité
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
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2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Opravná položka v sume 4 979,09 Eur k je tvorená k 15 ks kmeňových akcií – Moldava Park a.s..
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
Názov spoločnosti

BodvaTel s.r.o.
Tepelné
hospodárstvo a.s.
Spolu:

Právna
forma

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

Podiel ÚJ
Podiel
na
ÚJ na
základnom hlasovacích
imaní (ZI)
právach
spoločnosti
v%
v%

s.r.o.

7 867,00

100

100

a.s.

33 200,00

23

23

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2017

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2016

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2017

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2016

3 112,00

14 899,00

7 867,00

7 867,00

601 643,00 611 444,00

17 140,00

17 140,00

604 755,00

25 007,00

25 007,00

626 343,00

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):
Názov emitenta

VVS a.s.
PKF a.s.
Moldava park

Druh
cenného
papiera
Akcie
Akcie
Akcie

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

Eur
Eur
Eur

0
0
0

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2017
1 926 679,50
3 320,00
4 979,09

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2016
1 926 679,50
3 320,00
4 979,09

B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2
Mesto netvorí žiadne opravné položky k zásobám.
2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky
318 – Nedaňové príjmy
319 – Daňové príjmy
319 – Daňové príjmy
378 – Iné pohľadávky
378 – Iné pohľadávky
378 – Iné pohľadávky

Riadok
súvahy

Hodnota
pohľadávok brutto

068
069
069
081
081
081

363 979,65
383 923,27
13 841,74
278 323,98
285 503,33
78 500,00

Hodnota
pohľadávok netto

34 038,88
74 456,92
4 202,05
0,00
111 055,18
76 434,21

Opis
Poplatok za komunálny odpad
Daň z nehnuteľností
Daň za užívanie verejného priestran.
Pohľadávky z MoldavaPark a.s.
Pohľadávky za nájom od nájomníkov
Zámenná zmluva, splatná v r. 2020

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textová časť k tabuľke č.3
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky, ku
ktorým bola tvorená
opravná položka
Komunálny odpad
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Daň za užívanie VP
Poskytnuté dotácie

Zostatok
OP
k 31.12.2016

275 353,30
295 305,16
1 526,04
4 132,74
0,00

Zvýšenie
OP

Zníženie
OP

54 587,47
17 038,81
1 443,37
5 506,95
1 225,00

0,00
2 877,62
0,00
0,00
0,00

Zrušenie
OP

Zostatok
OP
k 31.12.2017

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

329 940,77
309 466,35
2 969,41
9 639,69
1 225,00

Po lehote splatnosti 12 mesiacov
Po lehote splatnosti 12 mesiacov
Po lehote splatnosti 12 mesiacov
Po lehote splatnosti 12 mesiacov
Nevyúčtovaná dotácia viac ako rok
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Nedoplatky za nájomné

391 965,47

159 271,82

0,00

0,00

551 237,29

Po lehote splatnosti 12 mesiacov

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky z toho:
- pohľadávky za KO a DSO
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
- pohľadávky za daň za psa
- pohľadávky za daň za verejné priestranstvo
- pohľadávky za odberateľské faktúry
- pohľadávky – MOLDAVA PARK
- pohľadávky MsBH
- pohľadávky za nájom – byty
- pohľadávky – Zámenná zmluva, splatná v r. 2020
- pohľadávky z vyúčtovania dotácie v zmysle VZN

Zostatok
k 31.12.2016

Zostatok
k 31.12.2017

339 106,39
357 656,88
2 747,75
10 573,74
4 882,08
278 323,98
64 795,27
376 587,06
78 500,00
0,00

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti , suma, popis

363 979,65
383 923,27
2 607,92
13 841,74
4 047,82
278 323,98
62 719,69
391 230,76
76 434,21
1 225,00

329 940,77
309 466,35
2 969,41

9 639,69
0,00
278 323,98
31 099,40
241 813,91
0,00
1 225,00

d) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať
Druh pohľadávok
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Hodnota pohľadávok
169 417,99

3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2016
3 059,04
0,00
925 848,09

Zostatok k 31.12.2017
2 174,81
380,00
1 036 721,04

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky / Suma
Mesto vykazuje rezervu na súdny spor voči obchodnej spoločnosti: Architektonické
štúdium Átrium s.r.o.. o zaplatenie 4 920,00 € z dôvodu neprevzatia a nezaplatenia ceny
za dielo, konkrétne vypracovania architektonickej - urbanistickej štúdie časti mesta
Moldava nad Bodvou. Mesto Moldava nad Bodvou má zato, že táto štúdia bola
vypracovaná v rozpore s pokynmi mesta a zmluvou o dielo a preto bola táto štúdia
spoločnosti vrátená a nebola jej uhradená cena za dielo.
Mesto vykazuje súdny spor mesta Moldava nad Bodvou voči bývalému náčelníkovi
mestskej polície v meste Moldava nad Bodvou, p. PhDr. Františkovi Rigo o určenie
neplatnosti skončenia tohto pracovného pomeru vo výške 9 500,00 €
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 7 920,00 €

Predpokladaný rok použitia

2018

2019
2018

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Účtovná jednotka neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti. Záväzky po lehote splatnosti
za neuhradené faktúry za zrážkovú vodu pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., vo výške
64 066,60 Eur boli vysporiadané v roku 2017.
8

Mesto Moldava nad Bodvou
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

Záväzky

Zostatok
k 31.12.2016

Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálne ho fondu
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB
Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- záväzky voči štátnemu rozpočtu

Zostatok
k 31.12.2017

12 903,87
1 025 234,39
55 735,59

9 863,08
979 112,00
48 439,54

147 308,33
96 142,24
57 721,59
8 578,41
30 882,45

47 117,90
100 405,28
61 728,95
10 512,14
22 571,59

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8
Záväzky

Zostatok
k 31.12.2016

Záväzky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- záväzky voči štátnemu rozpočtu
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
- ostatné záväzky

147 308,33
96 142,24
57 721,59
8 578,41
30 882,45
55 735,59
46 122,39
252 689,41

Zostatok
k 31.12.2017
47 117,90
100 405,28
61 728,95
10 512,14
22 571,59
48 439,54
47 340,80
22 257,35

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného do piatich rokov vrátane a záväzky so zostatkovou
dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov tvoria poskytnuté úvery zo ŠFRB.
c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok

Hodnota záväzku
k 31.12.2017

Úver zo ŠFRB – zmluva č.
806/1137/2006

434 737,82

Úver zo ŠFRB – zmluva č.
806/1409/2001

351 266,67

Úver zo ŠFTB – zmluva č.
806/1408/2001

193 107,51

Hodnota záväzku
k 31.12.2016

Opis

Úver bol prijatý na výstavbu b. j.,
455 546,81 v sume 656 310,16 € so splatnosťou do
roku 2036.
Úver bol prijatý na výstavbu b. j.,
367 598,19 v sume 539 202,02 € so splatnosťou do
roku 2031.
Úver bol prijatý na výstavbu b. j.,
202 089,39 v sume 296 488,08 € so splatnosťou do
roku 2031.

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
alebo krátkodobého bankového úveru
Dlhodobý - SLSP a.s., zmluva o úvere č.
zmenka
270/AUOC/12
Dlhodobý - VÚB a.s., zmluva o úvere č. 910/2013/UZ zmenka

4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
9

Mesto Moldava nad Bodvou
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výnosy budúcich období spolu z toho:
ZH majetku z prostriedkov ŠR
ZH majetku z cudzích prostriedkov
ZH majetku RO – I ZŠ
ZH majetku RO – ZŠ Severnej
ZH majetku RO – ZŠaGsVJM
ZH majetku RO – MsKS
ZH majetku RO - DD

Zostatok k 31.12.2016

Zostatok k 31.12.2017

4 609 565,09
427 139,23
937 427,65
73 738,74
929 445,21
190 343,13
208 035,04

8 685 049,43
374 534,53
942 573,88
98 584,36
902 501,13
184 921,89
197 857,13

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer na:
- rekonštrukcia materskej školy na ul. Severná

Stav k 31.12.2016
0,00

Stav k 31.12.2017
67 518,16

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
- školné
- spracovanie miezd
- stravovanie žiakov
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za ubytovanie
- daň za predajné automaty
- daň za užívanie verejného priestranstva
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO
- znečistenie ovzdušia
c) finančné výnosy
662 - Úroky
d) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
e) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na stravovanie žiakov v HN
- bežný transfer na školské pre žiakov v HN
- bežný transfer pre osobitného príjemcu
- bežný transfer na učebné pomôcky pre žiakov MŠ
- bežný transfer na PVŠS – Školský úrad
- bežný transfer na PVŠS – Spoločný úrad
- bežný transfer na PVŠS – ŠFRB
- bežný transfer na PVŠS – Matrika
- bežný transfer na TSP
- bežný transfer z ÚPSVaR (znevýhodnený uchádzač, § 60...)
- bežný transfer na voľby
- refundácia miezd z projektu – ROH
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR – DD
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR – I ZŠ
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR – II ZŠ

Suma k 31.12.2016

Suma k 31.12.2017

18 365,00
10 895,00
60 398,08

18 227,00
11 038,00
58 538,27

3 568 563,64
257 375,86
5 634,71
8 326,80
280,00
8 900,75

3 925 003,93
258 300,56
5 486,98
5 230,80
240,00
8 009,75

73 318,58
244 877,01
2 954,27

25 338,20
248 293,37
2 157,62

75,25

6,93

3 922,29

1 844,92

57 599,56
11 284,40
192 953,94
16 757,14
27 264,00
18 786,93
26 402,68
11 818,38
36 789,92
103 137,49
8 198,02
30 051,34

51 904,00
9 746,98
140 045,99
16 750,00
28 370,00
18 878,07
26 659,69
12 154,95
47 182,11
56 031,04
6 556,20
0,00

198 825,90
9 693,36
27 112,08
2 256,48

558 358,42
10 177,91
27 361,77
2 486,85
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- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR – ZŠaGsVJM
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR – MsKS
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
- bežný transfer DPO SR
- bežný transfer SLSP
- bežná transfer Karpatská nadácia
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 - DD
- zinkasované príjmy RO - I ZŠ
- zinkasované príjmy RO - II ZŠ
- zinkasované príjmy RO - ZŠaGsVJM
- zinkasované príjmy RO - ZUŠ
- zinkasované príjmy RO - CVČ
f) ostatné výnosy
641 – Tržby z predaja majetku
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
- Výťažky z lotérie
- Prenájom kotolní – TEHO
- Prenájom NP – Poliklinika
- Prenájom bytov
- Prenájom NP
- Prenájom hrobového miesta
- Preplatok z ročného vyúčtovania ZP
- Novozistený majetok – lesy
g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
- Zrušenie opravnej položky

26 944,08
5 421,24

26 944,8
5 421,24

2 000,00
3 200,00
0,00

3 000,00
0,00
2 450,00

13 366,05

23 743,02

159 308,80
76 374,50
38 549,14
16 268,88
29 445,42
10 821,71

158 974,89
85 432,26
49 568,55
2 744,84
31 582,15
14 052,30

113 662,48
1 358,55

372 647,70
2 587,00

20 848,58
44 975,04
141 474,91
201 295,63
160 567,02
8 200,10
20 948,90
73 392,56

14 558,88
44 975,04
141 554,19
307 276,70
131 670,12
6 148,25
18 330,42
0,00

90 804,78

44 924,96

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
- pohonné látky
- kancelárske potreby
- učebné pomôcky a zariadenia MŠ
- nádoby na odpad
- spotreba potravín ŠJ pri MŠ
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
- oprava motorových vozidiel
- údržba miestnych komunikácií
- údržba verejného osvetlenia
- údržba softvéru
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
- náklady na darčekové poukážky pre dôchodcov
518 - Ostatné služby
- Právne a audítorské služby
- Zber KO
- Telefón, internet
- Poštovné

Suma k 31.12.2016

Suma k 31.12.2017

17 974,98
14 580,63
18 942,13
10 684,62
60 398,08

23 352,20
18 993,50
17 765,62
10 920
58 528,75

111 073,95
16 300,22
58 560,76

132 620,96
18 512,22
39 168,90

17 174,31
277 541,41
38 485,34
8 294,34
3 196,08
22 755,53
11 499,00

22 838,80
189 158,84
12 269,58
10 405,82
4 251,35
11 241,98
0,00

3 000,00
208 701,78
15 194,11
14 232,90

3 400,00
184 594,27
17 310,47
15 600,32
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- Externé služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
- Kolky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
- Na audit
- Súdne spory
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam
f) finančné náklady
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
- poistné, komerčné poisťovne
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených
obcou alebo VÚC
- Vlastné príjmy RO
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
- originálne kompetencie RO
- príspevok na činnosť MsKS
- účelová dotácia na dopravné - Budulov
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy
- bežný transfer na čínnosť CVČ
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
- bežný transfer v zmysle VZN
- pre BodvaTel – MsTV
- originálky pre Cirkevnú školu
h) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
- osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi
- osobitný príjemca – prídavky na deti
- školské potreby
- stravovanie v HN
i) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

62 888,71

81 977,19

1 481 492,58
511 328,99
96 146,32

1 558 115,29
537 134,75
81 638,44

1 452,70

2 829,90

548 082,40

1 106 040,53

7 920,00
0,00

7 920,00
14 420,00

126 427,25
0,00

23 989,13
215 084,29

41 408,63

38 181,36

11 079,94

11 900,61

319 611,30
130 549,76
619 054,53
173 000,00
528,86

348 941,38
136 886,42
675 321,78
169 498,62
767,46

4 914,04

873,00

29 380,00
43 680,00
36 563,00

41 797,25
43 680,00
52 485,00

12 503,82
76,93
3 242,71

64 840,78
0,17
150,00

100 594,57
92 406,41
11 413,38
56 671,00

59 666,66
75 227,48
9 755,79
51 904,00

14,29

0,41

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Prenajatý majetok
Majetok prijatý do úschovy
Materiál v skladoch civilnej ochrany

Hodnota
23 844,58
18 384,36
19 221,60

Účet
710
710
710
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Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito
inými pasívami sú:
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho,
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí
od účtovnej jednotky, alebo
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických
úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť
Textová časť k tabuľke č.10
 Súdny spor mesta Moldava nad Bodvou voči obchodnej spoločnosti Moldava Park a.s. o určenie
vlastníckeho práva k pozemkov, ktorých vlastníctvo mesto previedlo tejto spoločnosti na základe
kúpnej zmluvy zo dňa 15.08.2008, ale táto spoločnosť do dnešného dňa neuhradila mestu kúpnu cenu
za prevod vlastníctva vo výške 141.509,12,- €.
 Súdny spor mesta Moldava nad Bodvou voči bývalému náčelníkovi mestskej polície v meste Moldava
nad Bodvou, p. PhDr. Františkovi Rigo o určenie neplatnosti skončenia tohto pracovného pomeru.
 Súdny spor mesta Moldava nad Bodvou voči obchodnej spoločnosti: Architektonické štúdium Átrium
s.r.o. o zaplatenie 4.920,- € z dôvodu neprevzatia a nezaplatenia ceny za dielo, konkrétne
vypracovania architektonickej - urbanistickej štúdie časti mesta Moldava nad Bodvou. Mesto
Moldava nad Bodvou má zato, že táto štúdia bola vypracovaná v rozpore s pokynmi mesta a zmluvou
o dielo a preto bola táto štúdia spoločnosti vrátená a nebola jej uhradená cena za dielo.
b) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky tabuľka č.11
Textová časť k tabuľke č.11
Mesto uviedlo údaje o nehnuteľnej kultúrnej pamiatke v tabuľkovej časti, zapísaná v registri
nehnuteľných kultúrnych pamiatok, kde je uvedená zostatková hodnota k 31.12.2017. Okrem toho má
mesto ešte nehnuteľnú kultúrnu pamiatku v správe príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho
strediska, a to Vyhňu kováčsku, ktorá je na ul. Hlavnej č. 130 v Moldave nad Bodvou.
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb
a)
Spriaznená osoba
BodvaTel s.r.o.

Druh obchodu/
druh transakcie
Poskytnutý transfer na bežné výdavky
Nákup tovarov a služieb

Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie
alebo percentuálne vyjadrenie
obchodu/transakcie k celkovému objemu
obchodov/transakcií realizovaných ÚJ
43 680,00
61 815,56

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
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Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16. decembra 2016
360/2016. Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 10. apríla 2017 uznesením č. 435/2017
- druhá zmena schválená dňa 2. mája 2017 uznesením č. 457/2017
- tretia zmena schválená dňa 21. júna 2017 uznesením č. 493/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 24. júla 2017 uznesením č. 513/2017
- piata zmena schválená dňa 22. septembra 2017 uznesením č. 542/2017
- šiesta zmena schválená dňa 25. októbra 2017 uznesením č. 566/2017
- siedma zmena schválená dňa 10. novembra 2017 uznesením č. 575/2017
- ôsma zmena schválená dňa 21. decembra 2017 uznesením č. 599/2017

uznesením č.

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu
týchto zmien,
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,
f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
g) iné mimoriadne skutočnosti
Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2017.
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