Mesto Moldava nad Bodvou
Poznámky k 31.12.2019
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
00324451
Mesto bolo založené v roku 1990 zákonom č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení
Zo zákona č.369/1990 Zb. obecnom zriadení
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Podľa zákona č.369/1990 Zb. je základnou úlohou pri
výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a o potreby jej obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Funkcia
Primátor mesta
Štatutárny zástupca
Ing. Norbert Krušinský
Funkcia
Zástupca primátora
Priemerný počet zamestnancov počas
177
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
173
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
14
Informácie o organizáciách zriadených a založených účtovnou jednotkou:
Názov: Základná škola
IČO: 31302912
Sídlo: ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
Názov: Základná škola
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
IČO: 35544295
jednotkou
Sídlo: Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
Názov: Základná škola s VJM - Alapiskola
IČO: 51845598
Sídlo: ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
Názov: Základná umelecká škola
IČO: 35544252
Sídlo: Hlavná 67, 045 01 Moldava nad Bodvou
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Názov: Centrum voľného času CVrČek
IČO: 35544236
Sídlo: Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
Názov: Zariadenie pre seniorov
IČO: 31269141
Sídlo: Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou
Názov: Mestské kultúrne stredisko
IČO: 00135305
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
Sídlo: Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou
jednotkou
Názov: Mestský športový klub Moldava nad Bodvou
IČO: 00135305
Sídlo: Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou
Názov: Zachraňujeme životy n.o.
IČO: 35582707
- neziskové organizácie založené/zriadené
Sídlo: Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
účtovnou jednotkou
Názov: ETP Moldava - Housing n.o. (v likvidácii)
IČO: 35583134
Sídlo: Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Názov: BodvaTel s.r.o.
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou IČO: 36210269
Sídlo: Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
Názov: Tepelné hospodárstvo Moldava a. s.
IČO: 36173061
Sídlo: ČSA 34, 045 01 Moldava nad Bodvou
Názov: Východoslovenská vodárenská spol. a. s.
IČO: 36570460
- cenné papiere a podiely v obchodných
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
spoločnostiach
Názov: Prvá komunálna finančná a. s.
IČO: 36557129
Sídlo: Samova 11, 949 01 Nitra
Názov: Moldava park a. s.
IČO: 43870775
Sídlo: Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
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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
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

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

l) 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 prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Ak sa v priebehu používania majetku zistí, že doba
odpisovania nezodpovedá opotrebeniu majetku, upravia sa odpisy majetku a doba odpisovania od 1.1.
nasledujúceho roka.
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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 1 000,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie
je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 30,00 Eur do 1 000,00 €, 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 podľa vnútorného predpisu 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
- 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).
- 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.
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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.
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 812 669,60 €, ktorý vznikol zaradením majetku
do užívania. Medzi významné prírastky na účte 021 zaradením majetku do užívania patrí:
- rekonštrukcia medziblokového priestoru (Bartalosova, Krátka) v sume 83 213,57 €
- rekonštrukcia cesty na ul. Novej v sume 91 016,72 €
- rekonštrukcia MŠ na ul. Krátka v sume 134 680,77 €
- rekonštrukcia oplotenia pri MŠ na ul. Krátka v sume 27 465,64 €
- rekonštrukcia objektu v bývalej VOP v sume 16 217,46 €
- výstavba podzemných kontajnerov na Nám. Ľ. Štúra v sume 28 906,24 €
- rekonštrukcia objektu haly K5 v sume 33 252,19 €
- doplnenie verejného osvetlenia „pod kopcom“ v sume 11 336,64 €
- rozšírením bezp. signalizačného zariadenia v objekte Inkubotárového domu v sume 7 111,32 €
- obstaraním klimatizačného zariadenie v objete MsÚ na ul. Bartalosova v sume 7 591,88 €
- realizáciu oplotenia ihriska pri lesoparku na ul. Horská v sume 10 631,40 €
- rekonštrukcia ZUŠ v sume 236 359,56 €
- rekonštrukcia strechy na ul. Severná v sume 5 889,40 €
- rekonštrukcia ŠJ pri ZŠ Severná v sume 40 627,42 €
- rekonštrukcia ŠJ pri ZŠ ČSA v sume 31 997,78 €
- rekonštrukcia oplotenia multifunk.ihriska pri ZŠ na ul. ČSA v sume 5 219,66 €
- konštrukcia budovy ZPS – Domov Sv. Alžbety 5 374,85 €
- rekonštrukcia amfiteátra v sume 5 600 €
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V tabuľke č. 1 je vykázaný úbytok na účte 021 v sume 555 395,67 € vznikol vyradením majetku z dôvodu
predaja dvoch bytov formou dražby v sume 13 807,79 €, vyradením majetku z dôvodu zbúrania
nehnuteľnosti na ul. Bartalosova so súpis. číslom 6,8 v sume 28 337,62 € a zverejnením majetku do
správy v sume 513 250,26 €, pričom:
- na základe protokolu zo dňa 30.06.2019 bol zverený majetok do správy Mestskému športovému
klubu Moldava nad Bodvou v hodnote 2 370,54 €
- na základe protokolu zo dňa 30.06.2019 bol zverený majetok do správy ZŠ Severná v hodnote
187 510,74 €
- na základe protokolu zo dňa 30.09.2019 bol zverený majetok do správy MsKS v hodnote 4 649,63 €
- na základe protokolu zo dňa 30.09.2019 bol zverený majetok do správy ZŠ Severná v hodnote
2 984,74 €
- na základe protokolu zo dňa 30.09.2019 bol zverený majetok do správy ZUŠ v hodnote 194 432,16 €
- na základe protokolu zo dňa 30.11.2019 bol zverený majetok do správy ZPS v hodnote 5 374,85 €
- na základe protokolu zo dňa 30.11.2019 bol zverený majetok do správy ZŠ ČSA v hodnote 31 997,78
€
- na základe protokolu zo dňa 30.11.2019 bol zverený majetok do správy ZŠ Severná v hodnote
42 002,42 €
- na základe protokolu zo dňa 30.11.2019 bol zverený majetok do správy ZUŠ 41 927,40 €
V tabuľke č 1 je vykázaný prírastok na účte 022, ktorý vznikol zaradením majetku do užívania, a to dvoch
kusov záhradných traktorov v sume 7 920,00 € (obstarávacia cena 1 kusu v hodnote 3 960,00 €), dvoch
kusov elektrických konvektomatov v sume 11 594,40 € (obstarávacia cena 1 kusu v hodnote 5 797,20 €)
a nákupu kondenzačného kotla v sume 3 666,78 €. Na účte 028 je vykázaný prírastok v sume 5 997,60 €,
ktorý vznikol zaradením telefónnej ústredne v objekte Polikliniky do užívania.
V tabuľke č. 1 je vykázaný prírastok na účte 023, ktorý vznikol z dôvodu kúpy multikáry v sume
75 701,58 €, kúpy osobného motorového vozidla zn. Fiat Qubo v sume 12 500,00 eur a kúpy
teleskopického nakladača s príslušenstvom v sume 66 120,00 €.
V roku 2019 na účte 042 – Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 336 294,55 €.
Uvedený prírastok predstavuje:
- nedokončenú rekonštrukciu oplotenia MsÚ v sume 5 400,00 €
- nedokončenú rekonštrukciu parkoviska v objekte Polikliniky v sume 88 337,16 €
- nedokončenú rekonštrukciu objektu bufetu pod kopcom v sume 112 784,03 €
- nedokončenú rekonštrukciu spevnenej plochy na ul. Budulovskej v sume 3 654,19 €
- prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu kúpaliska v sume 8 042,00 €
- prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu parkoviska na ul. Ľ. Štúra v sume 3 193,54 €
- prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu parkoviska na ul. Nová v sume 3 972,37 €
- prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu ul. SNP v sume 2 689,17 €
- prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu trhoviska v sume 13 369,38 €
- prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu mostu DANCKA v sume 6 340,52 €
- prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu skate-parku v sume 2 581,09 €
- prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektu prestupného bývania v sume 20 066,26 €
- prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu multifunkčnej haly v sume 30 366,82 €
- prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu bytových domov na ul. Nová 22,24 a Nová
26,28,30
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b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku

Dlhodobý majetok mesta

Spôsob poistenia,
hodnota poisteného majetku
Živelné poistenie v hodnote
23 985 575,25 €
Poistenie pre prípad odcudzenia
v hodnote 82 293,34 €
Havarijné poistenie motorových vozidiel
v hodnote 579 020,78€

Výška poistenia
2 398,56 €
510,42 €
8 272,81€

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Katastrálne územie Budulov
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
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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
ZŠsVJM
ZUŠ
CVČ
MsKS
MŠK

Suma
5 286 786,69
39 760,42
14 075 201,29
281 155,46
337 646,11
184 726,72
4 326 585,67
370 398,45
1 251 872,73
1 032 717,43
1 038 147,92
263 192,36
46,56
367 489,88
2 720,34

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 2019 bola vytvorená opravná položka k nevyužitým projektovým dokumentáciám v sume
11 758,15 €.
V roku 2019 bola zrušená opravná položka k nevyužitej projektovej dokumentácii na rekonštrukciu
bývalého internátu PTŠ v sume 5 608,79 € z dôvodu začatia prác ak nevyužitej projektovej dokumentácii
na rekonštrukciu MŠ na ul. Krátka v sume 1 682,50 € z dôvodu zrealizovanej rekonštrukcie v roku 2019.
Druh DM, ku ktorému
bola tvorená opravná
položka
042 – Rozšírenie
kamerového systému
042 – Realizácia
kruhového objazdu
042 – Zateplenie ZŠ
Severná 21
042 –Rekonštrukcia ZŠ
ČSA 15
042 – Výstavba nižšieho
štandardu
042 – Rekonštrukcia
synagógy
042 – Rekonštrukcia
Dobrovoľ. požiar. útvaru
042 – Rekonštrukcia
objektu na ul. Hviezd.21

Zostatok
OP
k 31.12.2018

Zvýšenie
OP

Zníženie
OP

Zrušenie
OP

Zostatok
OP
k 31.12.2019

951,00

0,00

654,00

0,00

297,00

1 500,80

750,40

0,00

0,00

2 251,20

1 312,00

1 106,00

0,00

0,00

2 418,00

1 112,50

1 112,50

0,00

0,00

2 225,00

3 294,00

1 647,00

0,00

0,00

4 941,00

240,00

120,00

0,00

0,00

360,00

375,00

375,00

0,00

0,00

750,00

5 608,79

0,00

0,00

5 608,79

0,00

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP
Zníženie:
Zaradenie do majetku
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zníženie:
Nevyužitie PD
Zníženie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zníženie:
Využitie PD
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042 – Rekonštrukcia MŠ
na ul. Krátka
042 – Rekonštrukcia
MsKS
042 – Rekonštrukcia
Polikliniky
042 – rekonštrukcia
cintorína
042 – Rekonštrukcia MŠ
IV. – II. etapa
042 – Projket
Polyfunkčný dom nová
042 – Projket
Polyfunkčný dom nová

1 682,50

0,00

0,00

1 682,50

0,00

0,00

2 696,25

0,00

0,00

2 696,25

0,00

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

262,50

0,00

0,00

262,50

0,00

1 842,50

0,00

0,00

1 842,50

59 164,81

0,00

0,00

0,00

59 164,81

33 500,00

0,00

0,00

0,00

33 500,00

Zníženie:
Využitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD
Zvýšenie:
Nevyužitie PD

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Textová časť k tabuľke č.1: V roku 2019 nebola žiadna zmena v základom imaní obchodných
spoločností, pričom uznesením č. 166/2019, zo dňa 22. novembra bolo schválené zrušenie spoločnosti
s ručeným obmedzením BodvaTel s.r.o. k 31.12.2019 a schválené založenie dvoch nových nástupníckych
spoločností (Penzión Bodva s.r.o., Správa bytov Bodva s.r.o.) od 01.01.2020. Zároveň horeuvedeným
uznesením bol schválený prechod základného imania vo výške 25 000,00 € zo zrušovanej a rozdeľovanej
obchodnej spoločnosti BodvaTel s.r.o. na vklad ako základného imania do spoločnosti Penzión Bodva
s.r.o. vo výške 20 000,00 € a na vklad základného imania do spoločnosti Správa bytov Bodva s.r.o. vo
výške 5 000,00 €.
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.

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.

25 000,00

100

a.s.

33 200,00

23

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2019

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2018

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2019

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2018

100

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

23

598 418,00

601 737,00

17 140,00

17 140,00

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
Eur
Eur
Eur

Výnos v %

0,012
0,00
0,00

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2019
1 926 679,50
3 320,00
4 979,09

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2018
1 926 679,50
3 320,00
4 979,09
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B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Riadok
súvahy

Pohľadávky
318 – Nedaňové príjmy
319 – Daňové príjmy
319 – Daňové príjmy
378 – Iné pohľadávky
378 – Iné pohľadávky

Hodnota
pohľadávok brutto

068
069
069
081
081

Hodnota
pohľadávok netto

402 844,48
412 745,55
20 643,76
278 323,98
273 238,04

119 575,45
54 874,34
7 155,86
0,00
172 270,14

Opis
Poplatok za komunálny odpad
Daň z nehnuteľností
Daň za užívanie verejného priestran.
Pohľadávky z MoldavaPark a.s.
Pohľadávky za nájom od nájomníkov

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky, ku
ktorým bola tvorená
opravná položka

Zostatok
OP
k 31.12.2018

Zvýšenie
OP

Zníženie
OP

Zrušenie
OP

Zostatok
OP
k 31.12.2019

Komunálny odpad

348 547,73

0,00

48 253,64

17 025,06

283 269,03

Daň z nehnuteľností

333 191,28

29 764,61

0,00

5 084,68

357 871,21

Daň za užívanie VP
Dotácie v zmysle VZN

9 352,24
3 356,75

4 135,66
3 861,04

0,00
0,00

0,00
0,00

13 487,90
7 217,79

Nedoplatky za nájomné

536 955,46

0,00

0,00

1 296,78

535 658,68

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP
Zníženie nevymožiteľných
pohľadávok, zrušenie OP vo vymáh.
Po lehote splatnosti 12 mesiacov,
zrušenie OP vo vymáh
Po lehote splatnosti 12 mesiacov
Po lehote splatnosti 12 mesiacov
Zrušenie nevymožiteľnej
pohľadávky

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky
-

pohľadávky za KO a DSO
pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
pohľadávky za daň za psa
pohľadávky za daň za verejné priestranstvo
pohľadávky – MOLDAVA PARK
pohľadávky MsBH
pohľadávky za nájom – byty, NP a i.
pohľadávky – Zámenná zmluva, splatná v r. 2020
pohľadávky z vyúčtovania dotácie v zmysle VZN

Zostatok
k 31.12.2018
393 893,01
411 119,04
3 179,58
16 459,74
278 323,98
60 919,03
352 545,36
24 288,58
10 683,13

Zostatok
k 31.12.2019

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti
suma, popis
283 269,03
357 871,21

402 844,48
412 745,55
3 886,13
20 643,76
278 323,98
60 919,03
360 707,17
24 288,58
10 544,17

2 266,50
13 487,90

278 323,98
60 919,03
196 415,67
0,00
10 544,17

d) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Opis predmetu záložného práva
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia (uviesť inú
formu zabezpečenia)

Hodnota pohľadávky
205 822,41

2. Finančný majetok
Opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2019
3 428,46
0,00
1 731 636,75

Zostatok k 31.12.2018
3 016,62
9 368,00
867 528,79
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3. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
- poistné
- predplatné
- telefón, internet

Zostatok k 31.12.2019

Zostatok k 31.12.2018

470,56
2 927,00
1 144,22

585,79
1 872,80
1 018,06

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky

Nevysporiadaný VH z min. rokov
Výsledok hospodárenia

Zostatok
k 31.12.2018

14 144 144,76
506 958,29

Zvýšenie

Zníženie

0,00
523 248,13

0,00
0,00

Presun

Zostatok
k 31.12.2019

506 958,29
-506 958,29

14 651 103,05
523 248,13

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky / Suma
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 52 992,00 €
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 6 960,00 €

Predpokladaný rok použitia
2021
2020

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8
Účtovná jednotka neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Záväzky

Zostatok
k 31.12.2019

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
- záväzky z lízingu
Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- záväzky voči štátnemu rozpočtu
- záväzky voči Európskej únii

Zostatok
k 31.12.2018

5 432,87
882 783,72
50 359,74
55 270,90

8 739,57
931 771,92
47 950,21
0,00

52 403,09
111 859,31
71 122,72
14 019,37
78 400,74
0,00

91 632,12
100 039,91
65 290,88
11 421,58
8 224,31
3 062,28

b) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Úver zo ŠFRB – zmluva č.
806/1137/2006

Hodnota záväzku
k 31.12.2019
392 492,09

Hodnota záväzku
k 31.12.2018

Opis

Úver bol prijatý na výstavbu b. j.,
413 739,60 v sume 656 310,16 € so splatnosťou do
roku 2036.
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Úver zo ŠFRB – zmluva č.
806/1409/2001

316 374,06

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

173 917,56

Úver bol prijatý na výstavbu b. j.,
334 271,62 v sume 539 202,02 € so splatnosťou do
roku 2031.
Úver bol prijatý na výstavbu b. j.,
183 760,70 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
Textová časť k tabuľke č.9
V roku 2019 mesto prijalo dlhodobý investičný úver formou úverového rámca vo výške 1 331 000,00 €
s úrokovou sadzbou 0,82 % p.a. na základe uznesenia č. 55/2019, zo dňa 23.februára 2019. V zmysle
uznesenia č. 56/2019, zo dňa 23. februára 2019, bolo schválené financovanie rekonštrukcie
medziblokového priestoru z úverového rámca v sume 83 000,00 € a financovanie rekonštrukcie objektu
s vytvorením 18 bytových jednotiek bežného štandardu s parkovacími miestami na ul. Hviezdoslavova
v sume 1 118 000,00 €. V zmysle uznesenia č. 102/2019, zo dňa 24. júna 2019, bolo schválené
financovanie z úverového rámca na výstavbu nového parkoviska pri objekte Polikliniky v sume
130 000,00 €.
b) opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
Opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
alebo krátkodobého bankového úveru
Dlhodobý - VÚB a.s., zmluva o úvere č. 910/2013/UZ zmenka
Dlhodobý – SLSP a.s., zmluva o úvere č. 118/CC/19 Bez zabezpečenia

4. Časové rozlíšenie
a) opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Opis 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 – ZŠsVJM
ZH majetku RO – MsKS
ZH majetku RO - DD

Zostatok k 31.12.2019
8 619 550,80
349 813,40
886 352,20
92 228,44
841 276,33
174 079,41
181 404,76

Zostatok k 31.12.2018
8 767 582,00
360 945,40
914 463,04
95 406,40
873 722,89
179 500,65
188 447,20

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
-

Kapitálový transfer na:
výstavba mulifunkčnej haly
nákup autobusu
rekonštrukcia materskej školy na ul. Severná
rekonštrukcia materskej školy na ul. ČSA
výdajný stojan na vodu
rekonštrukcia materskej školy na ul. Krátka

Stav k 31.12.2019
750 000,00
30 550,00
0,00
19 554,39
0,00
104 270,93

Stav k 31.12.2018
0,00
0,00
173 402,55
99 139,68
11 208,36
0,00
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov
Opis /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 užívanie verejného priestranstva
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO
- znečistenie ovzdušia
c) finančné výnosy
662 - Úroky
665 - Dividendy VVS a.s.
- Dividendy TEHO a.s.
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 – MOPS
- refundácia miezd – MPC projekt ŠOV
- chránená dielňa
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
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR – ZŠaGsVJM
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR – ZŠsVJM
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR – MsKS
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
- bežný transfer DPO SR
- 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

Suma k 31.12.2019

Suma k 31.12.2018

23 576,50
12 277,00
70 820,73

18 000,00
11 090,00
64 620,31

4 748 593,59
246 450,00
5 105,20
8 848,80
13 494,75

4 286 898,80
242 814,35
5 213,63
5 805,00
10 090,00

18 534,90
255 169,90
2 157,62

17 870,60
253 420,44
2 190,81

13,33

4,80

0,00
8 595,05

23 220,00
8 464,00

3 143,97

3 329,17

35 319,64
8 382,88
54 926,92
9 765,63
32 166,00
26 705,05
27 256,11
15 209,34
44 010,48
55 534,25
17 740,71
66 796,17
9 153,83
12 400,09

46 382,00
9 760,74
79 035,69
20 146,00
29 414,00
22 622,91
26 964,21
13 029,32
48 906,94
49 910,01
6 189,49
45 222,42
12 096,72
11 559,38

275 075,53
7 042,44
28 110,84
3 177,96
0,00
32 446,56
5 421,24

265 736,48
9 409,93
28 110,84
3 177,96
17 962,72
10 815,52
5 421,24

0,00
0,00

3 000,00
0,00

12 435,58

12 448,80
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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 prímy RO – ZŠsVJM
- 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
g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
- Zrušenie opravnej položky

154 363,83
223 535,36
123 696,31
0,00
1 298,90
32 742,06
18 864,08

156 680,22
261 566,78
146 772,57
2 500,49
447,39
36 422,56
14 256,54

73 404,77
3 245,70

110 768,89
1 987,53

42 764,36
44 975,04
128 152,60
158 821,51
151 289,77
11 461,25
0,00

33 163,61
44 975,04
140 768,77
159 185,14
131 198,00
9 945,29
10 290,79

67 801,34

14 281,83

Celková výška výnosov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 7 542 957,32 €, čo predstavuje
nárast výnosov oproti roku 2018, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 7 104 379,99 €.
Najväčší podiel na výnosoch tvoril výnos z podielových daní vo výške 4 748 593,59 €.
2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov
Opis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
- pohonné látky
- kancelárske potreby
- učebné pomôcky a zariadenia MŠ
- nádoby na odpad, kompostér
- spotreba potravín ŠJ pri MŠ
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
- oprava motorových vozidiel
- údržba miestnych komunikácií
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
- Právne a audítorské služby
- Zber KO
- Telefón, internet
- Poštovné
- Externé služby
- Búracie práce
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky

Suma k 31.12.2019

Suma k 31.12.2018

26 268,40
16 723,95
9 765,63
16 630,20
70 816,65

25 515,74
13 662,08
20 146,00
8 800,00
64 721,74

133 870,09
4 750,09
38 493,08

137 744,21
9 779,75
43 056,56

38 675,45
70 880,87
8 154,49
9 009,28

18 145,89
143 880,23
4 498,50
11 549,41

9 900,00
235 530,69
19 570,82
17 384,04
75 098,13
52 791,84

5 440,00
203 004,68
19 698,45
16 230,71
64 446,01
0,00

1 908 973,65
652 178,23
111 185,58

1 706 721,56
588 783,32
95 185,27
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- 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) mimoriadne náklady
h) 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
- príspevok na činnosť MŠK
- účelová dotácia na dopravné - Budulov
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy
- bežný transfer na čínnosť CVČ
- finančný výpomoc pre mesto Prešov
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
- bežný transfer v zmysle VZN
- originálky pre Cirkevnú školu
i) 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
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

2 621,97

3 530,57

666 054,78

627 835,79

6 000,00
43 492,00

7 920,00
0,00

52 475,02
15 619,19

30 255,45
10 408,44

33 968,29

35 609,68

14 719,73

13 182,21

583 233,45
157 892,16
828 600,38
262 503,51
35 000,00
701,66

610 502,02
144 451,77
720 219,46
217 747,01
0,00
740,52

1 710,00
5 000,00

210,00

44 345,00
76 203,00

40 886,87
68 310,00

0,00
17,02
2 085,72

17 195,59
645,23
1 306,44

6 891,00
47 166,86
8 382,88
35 003,75

24 367,86
54 334,17
9 760,74
46 382,00

2,52

0,90

Celková výška nákladov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 7 019 706,67 €, čo predstavuje nárast
nákladov oproti roku 2018, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 6 597 420,80 €.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- mzdové náklady vo výške 2 680 875,32 €
- odpisy vo výške 666 054,78 €
- náklady na transfery RO/PO vo výške 1 867 931,16 €
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

Účet
23 844,58 Prenajatý majetok
18 384,36 Majetok prijatý do úschovy
19 221,60 Materiál v skladoch civilnej ochrany
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Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.
Mesto vedie súdny spor na okresnom súde Košice - okolie o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
s bývalým náčelníkom mestskej polície F. R.,
b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito
inými pasívami sú:
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho,
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí
od účtovnej jednotky, alebo
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
- tabuľka č.10.
Textová časť k tabuľke č.10
Mesto vedie súdny spor na okresnom súde Košice - okolie o vypratanie pozemku mesta proti P.M. .
Na základe odporúčania právneho zástupcu predpokladá, že jej v budúcnosti nevzniknú žiadne záväzky
a preto netvorilo rezervu.
c) 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 31.12.2019. 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.
d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku
Informácia
Iné aktíva
Iné pasíva

Vykázané voči ÚJ súhrnného celku
Áno/Nie
Nie
Nie
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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

Druh obchodu/
druh transakcie
Poskytnutie služby, nákup tovaru

OS BodvaTel s.r.o.

Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie
alebo percentuálne vyjadrenie
obchodu/transakcie k celkovému objemu
obchodov/transakcií realizovaných ÚJ
54 207,61 €

b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám
Spriaznená osoba
OS BodvaTel s.r.o.

Podmienené záväzky
Dodávateľské faktúry

Hodnota podmienených záväzkov
1 478,39

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:
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 20. decembra 2018 uznesením č.23/2018.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 23. februára 2019 uznesením č. 53/2019
- druhá zmena schválená dňa 23. februára 2019 uznesením č. 62/2019
- tretia zmena schválená dňa 1. apríla 2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 1
- štvrtá zmena schválená dňa 15. apríla 2019 uznesením č. 76/2019
- piata zmena schválená dňa 29. apríla 2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 2
- šiesta zmena schválená dňa 7. júna 2019 uznesením č. 87/2019
- siedma zmena schválená dňa 7. júna 2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 3
- ôsma zmena schválená dňa 24. júna 2019 uznesením č. 100/2019
- deviata zmena schválená 24. júna 2019 uznesením č. 101/2019
- desiata zmena schválená dňa 10. júla 2019 uznesením č. 122/2019
- jedenásta zmena schválená dňa 23. augusta 2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 4
- dvanásta zmena schválená dňa 3. septembra 2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 5
- trinásta zmena schválená dňa 23. septembra 2019 uznesením č. 140/2019
- štrnásta zmena schválená dňa 20. septembra 2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 6
- pätnásta zmena schválená dňa 30. septembra 2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 7
- šestnásta zmena schválená dňa 10. októbra 2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 8
- sedemnásta zmena schválená dňa 30. októbra uznesením č. 158/2019
- osemnásta zmena schválená dňa 11. decembra 2019 uznesením č. 188/2019
- devätnásta zmena schválená dňa 23. decembra 2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 9
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 je uvedená v tabuľke č.15.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
17

Mesto Moldava nad Bodvou
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z
investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v
príslušnom rozpočtovom roku mesta z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté
z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného
predpisu.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená, nakoľko celková
suma dlhu mesta k 31.12.2019 je na úrovni 5,51 %.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená, nakoľko suma
splátok návratných zdrojov financovania je k 31.12.2019 na úrovni 2,91 %.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2019.

18

