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Poznámky k 31.12.2018 
 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 

a)  

Názov účtovnej jednotky Mesto Svätý Jur                          

Sídlo účtovnej jednotky  Prostredná 29 900 21  Svätý Jur          

IČO 00304832 

Dátum zriadenia             

Spôsob zriadenia                                

Názov zriaďovateľa                                                    

Sídlo zriaďovateľa                                                    

b) Právny dôvod na zostavenie účt. závierky Riadna 

c) Účtovná jednotka je súčasťou kons. celku Ano 

  

 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  

 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Verejná správa 

 

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  

 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

 

Ing. Šimon Gabura  

Štatutárny zástupca (funkcia) 

 

Primátor mesta 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

77,2 

- Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky  

79 

z toho:   

počet vedúcich zamestnancov 

12 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky: http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3308/ 

Organiza%C4%8Dn%C3%A1%20%C5%A 

1trukt%C3%BAra%20MsU%202017%20n% 

C3%A1vrh.docx 

 

 

Zriadené organizácie  
 

Rozpočtové organizácie IČO Sídlo 

Základná škola Kollárova 2                         35602244 90021 Svätý Jur, Kollárova 2                                 

Základná umelecká škola Kollárova 2                31811469 90021 Svätý Jur, Kollárova 2                                 

 
 
 

Právnické osoby IČO PF Sídlo 

I.Svätojurská a.s.                                 31437567 995 90021 Svätý Jur, Na Pažiti 4/E                               

 

http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3308/
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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 

 

Ak áno:  
 

Druh zmeny  

 

Dôvod zmeny  

Vplyv zmeny na hodnotu 

majetku, záväzkov, 

vlastného imania 

a výsledku hospodárenia 

 

Peňažné vyjadrenie  

 

    

    

 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 

a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa 

cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady 

súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 
  dopravné 
  montáž  

  provízia  

  poistné  

  iné   
    Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

  úroky  

  realizované kurzové rozdiely, 

    ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

 

b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. 

Vlastné náklady obsahujú: 
  priame náklady  

  nepriame náklady, ktoré sú spojené s výrobou  

  iné  

 

c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa 

cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady 

súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 
  dopravné 
  montáž  

  provízia 

  poistné 

  iné   
    Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

  úroky  

  realizované kurzové rozdiely, 

    ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 
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d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. 

Vlastné náklady obsahujú: 
  priame náklady  

  nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku   

  iné  

 

e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje  

reprodukčnou obstarávacou cenou.   

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri 

prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, 

oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.  

 

f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.  
 

g) Zásoby nakupované 

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. 

Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 
  dopravné 
  provízie 

  poistné 

  clo 

  iné 

   

h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. 

Vlastné náklady obsahujú: 
  priame náklady  

  časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním 

 

i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou. 

 

j) Pohľadávky  
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a 

nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky. 

 

k) Krátkodobý finančný majetok  
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje 

opravnou položkou. 

 

l) Časové rozlíšenie na strane aktív 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

m) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 

obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška 

v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych 

rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 
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n) Časové rozlíšenie na strane pasív  
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

o) Deriváty  

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. 

 

p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt 

majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo 

do vlastného imania.  

 

q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 

r) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.  

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy 

s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. 

Majetok prenajatý  formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho 

nájomca, nie vlastník.  

 

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 

  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania 

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
Odpisová skupina Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

1 4 ¼ 

2 6 1/6 

3 12 1/12 

4 30 1/30 

5 50 1/50 stavby 

   

 

Drobný nehmotný majetok od .....0 € do 2399,99 €, 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 .....0 € do 1699,99 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 

dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby 112 alebo priamo na účet 501 – spotreba materiálu 

 

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo 

zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. 

Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty 

majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich 

ekonomických úžitkov z tohto majetku. 

Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis 

pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní,  mimoriadny odpis dlhodobého majetku. 
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Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje 

opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho 

ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie 

trvalého charakteru.  

Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri 

inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie 

v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.  

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené 

predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, 

s ktorými sa vedie spor o ich uznanie. 

Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník 

úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 

365 najviac do výšky    20   % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva  

730 najviac do výšky    50   % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 

1095 najviac do výšky   100  % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 

 

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek. 

Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje 

inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom 

období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie 

v priebehu účtovného obdobia. 

 

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

Bežný transfer od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.  

Bežný transfer poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.  

Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s 

nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého 

majetku).  

Kapitálový transfer 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).  

Kapitálový transfer poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.  

 

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 
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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) 

 
 

Tabuľka č.1. – Obstarávacia cena 
 

Položka majetku Cr 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 

A b 1 2 3 4 5 

 Aktivované náklady na vývoj             01         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Softvér                                 02     11617.51         0.00         0.00         0.00     11617.51 

 Oceniteľné práva                        03    150516.99      4998.00         0.00         0.00    155514.99 

 Drobný dlhodobý nehmotný majetok        04     20404.11         0.00       126.78         0.00     20277.33 

 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok       05     32918.04         0.00         0.00         0.00     32918.04 

 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetk 06         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot 07         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Dlhodobý nehm. majetok SPOLU             08    215456.65      4998.00       126.78         0.00    220327.87 

 Pozemky                                 09   9372794.77     17064.25     22335.25         0.00   9367523.77 

 Umelecké diela a zbierky                10      3500.00         0.00         0.00         0.00      3500.00 

 Predmety z drahých kovov                11         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Stavby                                  12  11403026.80    671737.94    113325.63         0.00  11961439.11 

 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnute 13    334315.15     72275.12      7262.30         0.00    399327.97 

 Dopravné prostriedky                    14    292477.59     65890.03         0.00         0.00    358367.62 

 Pestovateľské celky trvalých porastov   15         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Základné stádo a ťažné zvieratá         16         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Drobný dlhodobý hmotný majetok          17    105994.59      1285.08      1399.80         0.00    105879.87 

 Ostatný dlhodobý hmotný majetok         18    500761.15    173132.70         0.00         0.00    673893.85 

 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  19     97536.12   1264662.94    989378.12         0.00    372820.94 

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 20         0.00      4620.00      4620.00         0.00         0.00 

Dlhodobý hmotý majetok SPOLU             21  22110406.17   2270668.06   1138321.10         0.00  23242753.13 
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   Tabuľka č.1. – Oprávky 
Položka majetku Cr 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 

A b 6 7 8 9 10 

 Aktivované náklady na vývoj             01         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Softvér                                 02      8956.47      1030.08         0.00         0.00      9986.55 

 Oceniteľné práva                        03    134225.32      3664.96         0.00         0.00    137890.28 

 Drobný dlhodobý nehmotný majetok        04     19728.11       156.00       126.78         0.00     19757.33 

 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok       05     19208.46      4115.62         0.00         0.00     23324.08 

 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetk 06         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot 07         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Dlhodobý nehm. majetok SPOLU             08    182118.36      8966.66       126.78         0.00    190958.24 

 Pozemky                                 09         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Umelecké diela a zbierky                10         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Predmety z drahých kovov                11         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Stavby                                  12   4570551.38    369957.75    113325.63         0.00   4827183.50 

 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnute 13    224399.00     33564.24      7262.30         0.00    250700.94 

 Dopravné prostriedky                    14    253992.46     16901.02         0.00         0.00    270893.48 

 Pestovateľské celky trvalých porastov   15         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Základné stádo a ťažné zvieratá         16         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Drobný dlhodobý hmotný majetok          17    103234.39      1302.71      1399.80         0.00    103137.30 

 Ostatný dlhodobý hmotný majetok         18    155975.30     85830.41         0.00         0.00    241805.71 

 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  19         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 20         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Dlhodobý hmotý majetok SPOLU             21   5308152.53    507556.13    121987.73         0.00   5693720.93 

 
   Tabuľka č.1. –Opravné položky 

Položka majetku Cr 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 

A b 6 7 8 9 10 

 Aktivované náklady na vývoj             01         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Softvér                                 02         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Oceniteľné práva                        03         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Drobný dlhodobý nehmotný majetok        04         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok       05         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetk 06         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot 07         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Dlhodobý nehm. majetok SPOLU             08         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Pozemky                                 09         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Umelecké diela a zbierky                10         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Predmety z drahých kovov                11         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Stavby                                  12         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnute 13         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Dopravné prostriedky                    14         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Pestovateľské celky trvalých porastov   15         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Základné stádo a ťažné zvieratá         16         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Drobný dlhodobý hmotný majetok          17         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Ostatný dlhodobý hmotný majetok         18         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  19         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 20         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Dlhodobý hmotý majetok SPOLU             21         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
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   Tabuľka č.1. – Zostatková cena 
Položka majetku Cr 2017 2018 Odpis 

Od roku 

Odpis  

Do roku 

A b 11 12 18 19 

 Aktivované náklady na vývoj             01         0.00         0.00           

 Softvér                                 02      2661.04      1630.96  5    5     

 Oceniteľné práva                        03     16291.67     17624.71 5     2     

 Drobný dlhodobý nehmotný majetok        04       676.00       520.00 0     0     

 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok       05     13709.58      9593.96 5     5     

 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetk 06         0.00         0.00 0     0     

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot 07         0.00         0.00 0     0     

Dlhodobý nehm. majetok SPOLU             08     33338.29     29369.63 5     5     

 Pozemky                                 09   9372794.77   9367523.77 0     0     

 Umelecké diela a zbierky                10      3500.00      3500.00 0     0     

 Predmety z drahých kovov                11         0.00         0.00 0     0     

 Stavby                                  12   6832475.42   7134255.61 6     50     

 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnute 13    109916.15    148627.03 4     12     

 Dopravné prostriedky                    14     38485.13     87474.14 4     6     

 Pestovateľské celky trvalých porastov   15         0.00         0.00 0     0     

 Základné stádo a ťažné zvieratá         16         0.00         0.00 0     0     

 Drobný dlhodobý hmotný majetok          17      2760.20      2742.57 0     0     

 Ostatný dlhodobý hmotný majetok         18    344785.85    432088.14 0     0     

 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  19     97536.12    372820.94 0     0     

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 20         0.00         0.00 0     0     

Dlhodobý hmotý majetok SPOLU             21  16802253.64  17549032.20           

 

 

Textová časť k tabuľke č. 1 

Na účte Pestovateľské celky trvalých porastov boli účtované lesy mesta. V roku 2017 mesto uvedené 

preúčtovalo na účet Pozemky, kde analyticky rozčlenilo hodnotu lesov a hodnotu pozemkov. Uvedené sa 

v zmysle zákona o daniach z príjmov neodpisuje. 

 

 

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  
Druh poisteného majetku Spôsob poistenia Výška poistenia 

V roku 2017 ku koncu prebehlo verejné 

obstarávanie na poistenie mesta od 11/2017 

Z390/16162/2017 

Poistná zmluva UNION poisťovňa, 

 11-413522 

V obstarávacej cene 

prepočítanej na novú cenu viď 

zmluva 

4744,60 € / rok 

Havarijne poistenie Z3/114/2012 Poistná zmluva 9520047799 

Zodpovednosť za škodu Z4/115/2012 Poistná zmluva 905-04803-98 

 

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo 

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom 

 

Nemáme 
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d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky  
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma  

Pozemky 9367523,77 

Budovy, stavby 7134255,61 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 147627,03 

Dopravné prostriedky  87474,14 

  

  

 

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo,  napríklad majetok v 

správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná 

jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o 

zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, 

majetok obstaraný formou finančného prenájmu 

 
  Majetok,  

ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma  

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO,PO/  

Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, 

pričom účtovná jednotka majetok užíva 

 

Majetok, pri ktorom vlastnícke právo  nadobudol veriteľ 

zmluvou o zabezpečovacom prevode práva 

 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy 

 o výpožičke 

 

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu  

 

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému 

majetku a dlhodobému hmotnému majetku. 

 
Konkrétny druh DM  Suma OP  Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

   

   

   

 

2. Dlhodobý finančný majetok  

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1 
 

Tabuľka č.1. – Obstarávacia cena 
Položka majetku Cr 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 

a b 1 2 3 4 5 

 Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt 22    290126.00         0.00         0.00         0.00    290126.00 

 Podielové c.p. a podiely v s. s podstat 23         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Realizovateľné cenné papiere            24   3168089.24   1548283.99   3049870.14         0.00   1666503.09 

 Dlhové cenné papiere držané do splatnos 25   2070524.34   3618785.37   2080000.00         0.00   3609309.71 

 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova 26         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Ostatné pôžičky                         27         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Ostatný dlhodobý finančný majetok       28         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Obstaranie dlhodobého finančného majetk 29         0.00   3500070.33   3500000.00         0.00        70.33 

Dlhodobý fin. majetok SPOLU              30   5528739.58   8667139.69   8629870.14         0.00   5566009.13 

Neobežný majetok SPOLU                   31  27854602.40  10942805.75   9768318.02         0.00  29029090.13 
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   Tabuľka č.1. – Oprávky  
 

Položka majetku Cr 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 

A b 6 7 8 9 10 

 Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt 22         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Podielové c.p. a podiely v s. s podstat 23         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Realizovateľné cenné papiere            24         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Dlhové cenné papiere držané do splatnos 25         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova 26         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Ostatné pôžičky                         27         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Ostatný dlhodobý finančný majetok       28         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Obstaranie dlhodobého finančného majetk 29         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Dlhodobý fin. majetok SPOLU              30         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Neobežný majetok SPOLU                   31   5490270.89    516522.79    122114.51         0.00   5884679.17 

 

 
   Tabuľka č.1. – Opravné položky 
 

Položka majetku Cr 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 

A b 11 12 13 14 15 

 Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt 22         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Podielové c.p. a podiely v s. s podstat 23         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Realizovateľné cenné papiere            24         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Dlhové cenné papiere držané do splatnos 25         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova 26         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Ostatné pôžičky                         27         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Ostatný dlhodobý finančný majetok       28         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Obstaranie dlhodobého finančného majetk 29         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Dlhodobý fin. majetok SPOLU              30         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Neobežný majetok SPOLU                   31         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 

 
 

   Tabuľka č.1. – Zostatková cena 
 

Položka majetku Cr 2017 2018 Odpis od 

roku 

Odpis  

do roku 
A b 16 17 18 19 

 Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt 22    290126.00    290126.00           

 Podielové c.p. a podiely v s. s podstat 23         0.00         0.00           

 Realizovateľné cenné papiere            24   3168089.24   1666503.09           

 Dlhové cenné papiere držané do splatnos 25   2070524.34   3609309.71           

 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova 26         0.00         0.00           

 Ostatné pôžičky                         27         0.00         0.00           

 Ostatný dlhodobý finančný majetok       28         0.00         0.00           

 Obstaranie dlhodobého finančného majetk 29         0.00        70.33           

Dlhodobý fin. majetok SPOLU              30   5528739.58   5566009.13           

Neobežný majetok SPOLU                   31  22364331.51  23144410.96           
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Textová časť k tabuľke č.1   

Mesto Sv. Jur v roku 2017 obstaralo v zmysle uznesenia MsZ cenné papiere dlhopisy a zmenky s dobou 

splatnosti nad 1 rok.   

Ich popis sa nachádza v bode 4 tohto článku  

V roku 2018 mesto obstaralo dlhodobé zmenky (tiež na základe uznesenia MsZ) ich zostatková cena  je 

na riadku 25. 

 

 

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému  

majetku  
Konkrétny druh DFM  Suma OP  Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

   

   

   

   

 

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach  

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 

súvahy):  

 
 

IČO Názov spoločnosti Právna forma Zákl.imanie 
Podiel na ZI v 

% 
Podiel na 

hlas.pr. v % 
a B 1 2 3 4 

31437567 I.Svätojurská a.s.                                 995    290126.00  100.000000  100.000000 

Spolu                                                              290126.00    0.000000    0.000000 

 
 

IČO 
Hodnota vlastného imania 

2018 

Hodnota vlastného imania 

2017 
Hodnota podielu 2018 

Hodnota podielu 

2017 
a 5 6 7 8 

31437567    290126.00    290126.00    290126.00    290126.00 

Spolu       290126.00    290126.00    290126.00    290126.00 

 

 

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):   

IČO Názov em Druh CP Mena 
Výnos 

% 
Dátum SPL 

Zostatok 
2018 

Zostatok 2017 

a b 1 2 3 4 5 6 

35850370 
Bratislavská 

vodárenská a.s.                       
akcie                          EUR 

   

0.000000 
           1666503.09   1666503.09 

35964693 J&T                                                zmenka                         EUR 
   

4.012700 
07022018         0.00   1040127.08 

17330254 IAD                                                zmenka                         EUR 
   

3.039000 
17022018         0.00   1030397.26 

17330254 IAD                                                dlhopis                        EUR 
   

4.480000 
11052018         0.00   1501586.15 

35964693 J&T                                                zmenka                         EUR 
   

4.200000 
03042019   1030967.24         0.00 

17330254 IAD                                                zmenka                         EUR 
   

4.250000 
09042019   2578342.47         0.00 

Spolu                                                                                          
   

0.000000 
           5275812.80   5238613.58 
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b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):   

IČO Náz.dlžníka 
Výnos 

% 
Mena 

Dátum 
SPL 

Zostatok 2018 Zostatok 2017 Popis 

a b 1 2 3 4 5 6 
Spolu                                                          0.000000                      0.00         0.00                                                              

 
 

c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):   

IČO Názov dlžníka Výnos % Mena Dátum SPL Zostatok 2018 Zostatok 2017 
a b 1 2 3 4 5 

Spolu                                                          0.000000                      0.00         0.00 

 

 

B  Obežný majetok  

1. Zásoby 

a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2 

 
 

 

Číslo 

účtu 

 

Názov účtu 

Hodnota opravnej 

položky 

2017 

 

Tvorba 

 

Zníženie 

 

Zrušenie 

 

Hodnota opravnej položky 

2018 

A b 1 2 3 4 5 

Spolu                                                            0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám  
Konkrétny druh zásob Suma OP  Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 

   

   

   

   

 

b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať  
Druh zásob Hodnota zásob 

Záložné  právo k zásobám  

  

Obmedzené právo nakladať so zásobami  

  

 

c) spôsob a výška poistenia zásob  
Druh zásob  Spôsob poistenia Výška poistenia 

   

   

   

   

 

2. Pohľadávky 

a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy  
Pohľadávka Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 

Ostatné pohľadávky 65 7962,37 Stravné, školné a iné 

Pohľadávky z nedaňových príj 68 72638,27 Nedaň.príjmy, nájomné, poplatky za TKO 

Pohľadávky z daň.príjmov 69 2797,30 Daň z nehnuteľností, daň za psa 
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b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3 

 
 

 
Číslo 
účtu 

 
Názov účtu 

Hodnota opravnej 
položky 

2017 

 
Tvorba 

 
Zníženie 

 
Zrušenie 

 
Hodnota opravnej 

položky 2018 

a b 1 2 3 4 5 

318   
Pohľadávky z 

nedaňových 
príjmo                     

    79378.20      2558.32     12919.94         0.00     69016.58 

Spolu                                                        79378.20      2558.32     12919.94         0.00     69016.58 

 

 

Textová časť k tabuľke č.3   

sú za nájomné, a poplatky za TKO a DSO 

 

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

 

 
Pohľadávky podľa doby splatnosti 

 
CR 

Zostatok 2018 Zostatok 2017 

a b 1 2 

Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :                                          1         0.00         0.00 

  Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku                      2         0.00         0.00 

  Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do 
piatich rokov         

 3         0.00         0.00 

  Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť 
rokov                

 4         0.00         0.00 

  Pohľadávky po lehote splatnosti                                                 5     83397.94     97364.88 

Spolu                                                                             6     83397.94     97364.88 

 

 

Textová časť k tabuľke č.4   

Mesto eviduje len pohľadávky po lehote splatnosti 

 

   

d) pohľadávky podľa  doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4 
 

 
Pohľadávky podľa doby splatnosti 

 
CR 

Zostatok 2018 Zostatok 2017 

a b 1 2 

    

 

 

e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    
Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky  

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou 

zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia) 

  

 

f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať  
Druh pohľadávok  Hodnota pohľadávok  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo  

záložné právo 

 

Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené  

právo s nimi nakladať  
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3. Finančný majetok  

a) významné zložky krátkodobého finančného majetku  
Krátkodobý  finančný 

majetok 

Riadok 

súvahy 

Zostatok 2017 Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Zostatok 2018 

Pokladnica 086 373,72 224256,58 224630,30 0,00 

Ceniny 087 0,00 59238,60 59238,60 0,00 

Bankové účty 088 3721867,01 15710607,11 15888213,83 3544260,29 

      

      

      

 

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri 

ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 
Druh  

krátkodobého finančného majetku 

Hodnota  

krátkodobého finančného majetku  

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo   

Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s nám nakladať   

 

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

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí 

v členení na dlhodobé návratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci  
Názov dlžníka Riadok  

súvahy 

Výnos  

v % 

Mena  Dátum  

splatnosti 

Zostatok   

2018 

Zostatok   

2017 

       

       

 

5. Časové rozlíšenie  

 

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  
Opis položky časového 

rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Zostatok 2017 Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Zostatok  2018 

Náklady budúcich období 

spolu z toho: 

111 6001,50 7761,81 6001,50 7761,81 

      

      

Príjmy budúcich období  

spolu z toho:  

     

      

      

 

 

Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 

 

 
Názov položky Oceň.rozd  

z prec. maj 

Oceň.rozd  

z kap.účasť 

Zákonný 

rez.fond 

Ostané 

fondy 

Nevyspor.HV 

min. rokov 

Výsledok  

hospodárenia 
Zostatok 2017                                    0.00         0.00         0.00         0.00  23928349.59    202124.04 

Prírastky                                        0.00         0.00         0.00         0.00    202124.04    292463.36 

Úbytky                                           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00    202124.04 

Presun                                           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Zostatok 2018                                    0.00         0.00         0.00         0.00  24130473.63    292463.36 
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Opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania 

uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných 

chýb minulých rokov. 
Názov položky Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny 

oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov 

Nenastala taká skutočnosť  

  

  

 

B  Záväzky 

1. Rezervy  

 

Tabuľka č.6 – Rezervy zákonné 

 
 

Položka rezerv 
 

Čr 
Zostatok 2017  

Presun 
 

Tvorba 
 

Použitie 
 

Zrušenie 
 

Zostatok 2017 

a b 1 2 3 4 5 6 

 Rezervy zákonné dlhodobé                           0         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Rezervy zákonné krátkodobé                         0         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Rekultivácia pozemku                               1         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Náklady súvisiace s odstr. 

znečisteného žp        
 2         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Iné                                                3         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Spolu rezervy zákonné dlhodobé                      4         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Rekultivácia pozemku                               5         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Náklady súvisiace s odstr. 

znečisteného žp        
 6         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Iné                                                7       400.00         0.00       400.00       400.00         0.00       400.00 

Spolu rezervy zákonné dlhodobé                      8       400.00         0.00       400.00       400.00         0.00       400.00 

 

 

Tabuľka č. 7 – Rezervy ostatné 
 

 
Položka rezerv 

 
Čr 

Zostatok 2017  
Presun 

 
Tvorba 

 
Použitie 

 
Zrušenie 

 
Zostatok 2018 

a b 1 2 3 4 5 6 

 Rezervy ostatné krátkodobé                         0         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Rezervy ostatné dlhodobé                           0         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Rekultivácia pozemku                               1         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Zamestnanecké pôžičky                              2         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Náklady súvisiace 
s odstr.znečistenia žp          

 3         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Prebiehajúce a hroziace súdne 

spory               
 4         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Iné                                                5         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Spolu rezervy ostatné dlhodobé  
(r.01 - r05)       

 6         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
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 Rekultivácia pozemku                               7         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Zamestnanecké pôžičky                              8         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Náklady súvisiace 

s odstr.znečistenia žp          
 9         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Nevyfakturované dodávky a 

služby                  
10         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Náklady na zostavenie, 
overenie, zverejnenie UZ   

11         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Prebiehajúce a hroziace súdne 

spory               
12         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 Iné                                               13         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

Spolu rezervy ostatné 
krátkodobé  (r.07 - r13)     

14         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 

 

 

V roku 2018 mesto nevykonáva hospodársku činnosť a preto nevytvára žiadne zákonné rezervy ale 

len iné a tie budú spotrebované v roku 2019 

 

 

2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

 

 

a) záväzky podľa doby splatnosti  
 

 
Záväzky podľa doby splatnosti 

 
číslo 

riadku 
Zostatok 2018 Zostatok 2017 

a b 1 2 

Záväzky v lehote splatnosti                                                       1    145618.07    176473.69 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku                           2    145618.07    176473.69 

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov              3         0.00         0.00 

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                     4         0.00         0.00 

 Záväzky po lehote splatnosti                                                     5         0.00         0.00 

Spolu                                                                             6    145618.07    176473.69 

 
 

 

Textová časť k tabuľke č.8   

Mesto nemá záväzky po lehote splatnosti 

   

 

b) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy  
Záväzok Riadok súvahy Hodnota záväzku Opis 

321 152 80278,19 Dodávatelia – stavebné práce zväčša z dôvodu 

žiadosti o platbu z NFP  

Mesto má rozostavanú stavbu Prestupný 

dopravný terminál, ktorý je financovaný zo 

zdrojov EU - IROP 

331 163 47655,28 Mzdy 

336 165 32304,80 Odvody 

379 160 2176,28 Zábezpeky z verejného obstarávania 
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3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci  

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9 

 
 

Charakter 
bankového 

úveru 

 Poskytovateľ 
bankového 
úveru 

 
Mena 

 
Úrok. 

sadzba v 
% 

 
Dátum 

splatnosti 

Krátkodobá 
časť    

Zostatok 2018  

Krátkodobá 
časť    

Zostatok k   
31. 12. MO  

Dlhodobá  
časť    

Zostatok 2018 

Dlhodobá  
časť    

Zostatok   
2017 

Výška istiny 
2018 

Nákladový 
úrok za rok 

2018 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Spolu                                                                                                      0.000000                  0.00         0.00         0.00         0.00         0.00    0.000000 

 

 

Textová časť k tabuľke č.9 

mesto Sv. Jur nemá úvery 

 

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru 
Druh bankového úveru  

podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ 

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  

alebo krátkodobého bankového úveru 

  

  

  

 

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy (riadky 150 a 176 súvahy) 
Druh cenného papiera Mena, v ktorej sú 

cenné papiere 

vydané 

Úroková 

sadzba  

v % 

Dátum 

splatnosti 

Hodnota 

2018 

Hodnota 

2017 

      

      

      

 

d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci  
Poskytovateľ  

návratnej výpomoci 

Druh prijatej 

návratnej výpomoci 

/krátkodobá, 

dlhodobá/ 

Účel  

použitia 

Dátum 

splatnosti 

Hodnota 

2018 

Hodnota 

2017 

      

      

      

 

4. Časové rozlíšenie  

a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období podľa jednotlivých položiek súvahy   
Opis položky časového 

rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Zostatok 

2017 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Zostatok 

2018 

Výdavky budúcich období 

spolu z toho: 
     

      

      

Výnosy budúcich období 

spolu z toho: 
     

384 182 1843575,63 106444,24 386648,27 2123779,66 
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b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384  
Kapitálový transfer Stav záväzku 

2017 

Príjem 

kapitálového 

transferu 

Zúčtovanie do 

výnosov bežného 

účtovného 

obdobia 

Zúčtovanie do 

výnosov 

budúcich období 

Stav záväzku 2018 

Kapitálový transfer 1288055,32 126820,46 63489,20 0 1351386,58 

      

 

Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 
Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a) tržby za vlastné výkony  a tovar 602 - Tržby z predaja služieb    140070.31 

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob           0.00 

c) aktivácia  624 - Aktivácia DHM 0.00 

d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 - Daňové výnosy samosprávy   2618508.15 

 633 - Výnosy z poplatkov     273540.11 

e) finančné výnosy 661 - Tržby z predaja CP   1548133.99 

 662 – Úroky       925.01 

 668 - Ostatné finančné výnosy         0.00 

f) mimoriadne výnosy 672 - Náhrady škôd         0.00 

g) výnosy z transferov 691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC         0.00 

 692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚ         0.00 

 693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR     78480.39 

 694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo      63489.20 

 695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ         0.00 

 696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ         0.00 

 697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej správy 

        0.00 

 698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej správy 

    30233.48 

 699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových príj     73448.73 

h) ostatné výnosy 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania         0.00 

 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania      2505.00 

 648 - Ostatné výnosy    432058.87 

 

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 
Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a) spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu     244177.08 

 502 - Spotreba energie    115196.46 

b) služby  511 - Opravy a udržiavanie    114273.49 

 512 – Cestovné      1374.56 

 513 - Náklady na reprezentáciu      16849.65 

 518 - Ostatné služby     360477.93 

c) osobné náklady 521 - Mzdové náklady     901099.71 

 524 - Zákonné sociálne náklady    306760.78 

d) dane a poplatky  532 - Daň z nehnuteľností         0.00 

 538 - Ostatné dane a poplatky      2794.72 

e) odpisy, rezervy a opravné položky 551 - Odpisy  DNM a DHM    516522.79 

 553 - Tvorba ostatných rezerv       400.00 

 558 - Tvorba ostatných opravných položiek      2558.32 

f) finančné náklady 561 - Predané CP a podiely   1524840.32 

 562 – Úroky         0.02 

 568 - Ostatné finančné náklady      8504.30 

g) mimoriadne náklady  572 – Škody         0.00 

  0,00 
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h) náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov 

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, 

PO zriadených obcou  

   430272.34 

 585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC 

ostatným subjektov verejnej správy 

   300398.00 

 586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC 

subjektov mimo verejnej správy 

   221992.49 

 587 - Náklady na ostatné transfer         0.00 

 588 - Náklady z odvodu príjmo         0.00 

 589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov         0.00 

i) ostatné náklady  541 - ZC predaného DNM a DHM     22335.25 

 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškani         0.00 

 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania       210.47 

 546 - Odpis pohľadávky         0.00 

 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť     29119.99 

 549 - Manká a škody  

 

 

3. Tržby a náklady príspevkových organizácií  

 
 

Číslo 
účtu 

 
Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií 

 
Číslo 
riadku 

 
2018 

2017 

a B c 1 2 

     

 

 

 

Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - popis významných položiek majetku a záväzkov 
Popis významných položiek  

majetku a záväzkov  

Hodnota majetku  Forma zabezpečenia 

   

   

   

 

 

2.  Ďalšie informácie - informácie o významných položkách 
Druh položky Hodnota Účet 

Prijaté depozitá a hypotéky   

Prenajatý majetok   

Majetok prijatý do úschovy    

Prísne zúčtovateľné tlačivá   

Materiál v skladoch civilnej ochrany   

Odpísané pohľadávky   

Iné   

 

 

Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

1. 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.  
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Iné aktíva a iné pasíva 

Číslo 
riadku 

Zostatok 2018 Zostatok 2017 

A b 1 2 

 Budúce právo zo serisných zmlúv                                        1         0.00         0.00 

 Aktívne súdne spory                                                    2         0.00         0.00 

 Ostatné iné aktíva                                                     3         0.00         0.00 

 Záväzky z poskytnutých záruk                                           4         0.00         0.00 

 Záväzky zo súdnych sporov                                              5         0.00         0.00 

 Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov                      6         0.00         0.00 

 Záväzky z ručenia                                                      7         0.00         0.00 

 Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia ŽP                         8         0.00         0.00 

 Ostatné iné pasíva                                                     9         0.00         0.00 

 Povinnosti z devízových obchodov                                      10         0.00         0.00 

 Povinnosti z opčných obchodov                                         11         0.00         0.00 

 Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať urč.prod                      12         0.00         0.00 

 Povinnosť z finančného prenájmu                                       13         0.00         0.00 

 Iné povinnosti                                                        14         0.00         0.00 

 

 

 

Textová časť k tabuľke č.10  

 

Mesto Svätý Jur má podpísanú zmluvu o NFP č. IROP-Z-302011G294-121-12 , názov projektu Prestupný 

dopravný terminál Svätý Jur. Výška NFP je  657 145,40 €. Spoluúčasť mesta bude 34.586,60 € 

Pri tomto projekte financujeme náklady formou REFUNDACIE nie predfinancovania.  

 

Mesto Svätý Jur má podpísanú zmluvu o NFP č OPKZP-P01-SC111-2017-23/253 s názvom 

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov. Výška NFP je 111.055,- €, spoluúčasť mesta je 

5.845 € 

Pri tomto projekte financujeme náklady formou REFUNDACIE nie predfinancovania. 

 

Mesto k 31.12.2018 neeviduje aktíva z titulu získania NFP 

 

 

 

 

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  
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c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou - tabuľka č.11 

Nehnuteľná kultúrna pamiatka Hodnota 

a 3 

Mestský úrad Svätý Jur - budova kúria                           990131.29 

Mestské hradby                                                   35366.41 

Spolu                                                          1025497.70 

 

Mesto má spracovanú PD a vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu pravého krídla budovy MsU 

ako aj uličného krídla – rekonštrukciu fasády a odstránenie zavĺhania. Uvedené bude predmetom 

v roku 2019 

 

 

d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vzájomné, napr. voči subjektom verejnej správy 

 
Informácia Riadok 

tabuľky č.10 

Vykázané voči subjektu verejnej správy 

Áno/Nie 

Hodnota celkom 

Iné aktíva    

Iné pasíva    

 

2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10 

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.  
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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 

Hodnotové vyjadrenie 

obchodu/transakcie  

alebo percentuálne 

vyjadrenie 

obchodu/transakcie  

k celkovému objemu 

obchodov/transakcií  

realizovaných ÚJ 

Informácia 

o neukončených 

obchodoch/transakciách 

v hodnotovom vyjadrení 

obchodu/transakcie alebo 

percentuálnom vyjadrení 

obchodu/transakcie k 

celkovému objemu 

obchodov/transakcií  

realizovaných ÚJ 

Informácia 

o cenách/hodnotách 

realizovaných 

obchodov/transakcií  

medzi účtovnou 

jednotkou 

a spriaznenými 

osobami  

 Kúpa     

 Predaj    

 Poskytnutie služby    

 Obchodné zastúpenie    

 Licencie    

I. Svätojurská a.s. Transféry 300.398,00   

 Know-how    

 Úver, pôžička    

 Výpomoc    

 Záruka    

 Iné obchody     

Základná umelecká  

škola  

Poskytnutý transfer 

na bežné výdavky 
237.279,91   

Základná škola  Poskytnutý transfer 

na bežné výdavky 
1.011.264,15   

Základná škola Poskytnutý transfer 

na kapitálové 

výdavky 

4918,80   

 Vklad od základného 

imania obchodnej 

spoločnosti  

   

 Navýšenie 

základného imania 

obchodnej 

spoločnosti 

   

 Poskytnutie 

návratnej finančnej 

výpomoci 

   

 Splatenie poskytnutej 

návratnej finančnej 

výpomoci  

   

b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu sa uvádzajú informácie kumulovane 

 

c) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám vyplývajúcich zo súdnych 

rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa 

jednotlivých druhov ručenia 

 

neevidujeme záväzky voči spriazneným osobám  
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Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-15 

 

 

Tabuľka č.12 - Príjmy rozpočtu 

 

 
 

Kategória 
ekon klasif 

 
Názov kategórie 

ekonomickej klasifikácie 

 
 

Schválený 
rozpočet 

 
 

Rozpočet po 
zmenách 

 
Skutočnosť 2018 

Skutočnosť 2017 

b C 1 2 3 4 

110   Dane z príjmov a kapit.majetku             2201000.00   2206300.00   2303201.06   2045222.66 

120   Dane z majetku                              254000.00    254000.00    270531.05    267646.23 

130   Dane za tovary a služby                     245000.00    245000.00    257943.33    235654.73 

210   
Príjmy z podnik. a z vlastníctva 
majetku 

   187100.00    187100.00    648568.58    206403.15 

220   
Administratívne popl.a iné popl.a 

platby 
   235060.00    246101.00    222161.34     86277.12 

230   Kapitálové príjmy                            20000.00     20000.00     69984.34     30332.71 

240   
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, 

fin.výp... 
    81000.00     81000.00    105685.01     65638.32 

290   Iné nedaňové príjmy                           7000.00     11836.00     16513.33     45398.44 

310   
Tuzemské bežné granty a 

transfery        
   814627.00    918898.26    886874.39    806665.15 

320   Tuzem. kapit. granty a transfery            638831.00    648806.00    136795.46     20000.00 

Spolu                                            4683618.00   4819041.26   4918257.89   3809238.51 

 

 

Tabuľka č.13 - Výdavky rozpočtu 
 

 
 

Kategória 
ekon.klasif 

 
Názov položky 

ekonomickej klasifikácie 

 
 

Schválený rozpočet 

 
 

Rozpočet po 
zmenách 

 
Skutočnosť 2018 

Skutočnosť 2017 

c D 1 2 3 4 

610   
Mzdy,platy,služ.príjmy a 

ost.os.vyrovn.  
  1082710.00   1075621.42    860085.61    813094.43 

620   Poistné a príspevok do posťovní             392935.00    391859.80    305733.03    289328.51 

630   Tovary a služby                            1202011.00   1239940.04    974427.58    793195.94 

640   Bežné transfery                             245050.00    258109.00    232240.90    187995.96 

710   Obstarávanie kapitálových aktív            2664831.00   2735806.00   1206257.01   1280469.92 

720   Kapitálové transfery                        250000.00    381000.00    320292.00    190574.96 

Spolu                                            5837537.00   6082336.26   3899036.13   3554659.72 
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Tabuľka č.14 – Finančné operácie 
 

 
 

Finančné operácie  

 
Číslo riadku 

 
Skutočnosť 2018 

Skutočnosť 2017 

a b 1 2 

Príjmové finančné operácie, v tom :                                     1   4855664.13   4289408.30 

 Zostatok prostriedkov finančných aktív                                 2         0.00         0.00 

 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                    3         0.00         0.00 

 Splátky posk. úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomocí              4         0.00         0.00 

 Príjmy z predaja majetkových účastí                                    5         0.00         0.00 

 Ostatné príjmy                                                         6   4855664.13   4289408.30 

Výdavkové finančné operácie, v tom :                                    7   3530976.12   3500855.00 

 Poskytnuté úvery a pôžičky                                             8         0.00         0.00 

 Splátky prij. úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomocí              9         0.00         0.00 

 Výdavky na obstaranie maj. účastí                                     10         0.00         0.00 

 Ostatné výdavky                                                       11   3530976.12   3500855.00 

 

 

Tabuľka č.15 – Výška dlhu obce 

 
Výška dlhu 

 
číslo 

riadku 

 
Skutočnosť 2018 

 
Skutočnosť 2017 

a b 1 2 

Celková suma dlhu obce                                                           
 
1 

        0.00         0.00 

Záväzky, ktoré sa nezapočítavajú do dlhu obce                                    
 

5 
        0.00         0.00 

 

Textová časť k tabuľke č.12-15: 

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2017 uznesením č 2017/7-9 

http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3909/ROZPOCET%202018-2020%20%20SCHVALENY.pdf 

 

Uznesenia MsZ sú zverejnené na web stránke mesta www.svatyjur.sk 

 

 

Čl. X 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  

do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 
Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 

v účtovnej závierke za rok 2018. 

 

 

Spracovala : 

Ing. Mariana Fiamová 

Prednostka MsÚ 

13. 2. 2019 

 

http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3909/ROZPOCET%202018-2020%20%20SCHVALENY.pdf
http://www.svatyjur.sk/

