MESTO SVIT
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit zostavenej
k 31.decembru 2014
I. Všeobecné údaje
Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky
(1) Mesto Svit so sídlom vo Svite, Hviezdoslavova 269/33, IČO: 00326607, založené v zmysle
zákona o obecnom zriadení 24.11.1990. Mesto Svit konsoliduje a má v zriaďovateľskej pôsobnosti
tri rozpočtové organizácie, jednu príspevkovú organizáciu. V konsolidovanom celku Mesta je jedna
obchodná spoločnosť so 100%-nou účasťou Mesta. Konsolidovaný celok sa v roku 2014 oproti
minulým účtovným obdobiam nezmenil. Názvy a sídla konsolidovaných účtovných jednotiek
verejnej správy s uvedením vplyvu a podielu na základnom imaní presne definuje tabuľka č.1 –
Údaje o konsolidovanom celku konsolidovaných poznámok.
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia

Základnou úlohou Mesta pri výkone samosprávy, ako
právnickej osoby samostatne hospodáriacej s vlastným
majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi, je
starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a
starostlivosť o potreby jeho obyvateľov.
Ing. Miroslav Škvarek, MPH
primátor Mesta
Ing. Ivan Zima
viceprimátor Mesta

(2) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia konsolidovaného celku verejnej
správy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka bol celkom 286, z toho 34
vedúcich zamestnancov.
(3) Mesto Svit so sídlom vo Svite, Hviezdoslavova 269/33 ako materská účtovná jednotka
konsolidovaného celku je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta Svit k 31.12.2014 je zostavená ako
riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1.januára 2014 do 31. decembra 2014.
(4) Mesto Svit má ako konsolidujúca účtovná jednotka podiely v týchto organizáciách, ktoré
nespĺňajú podmienky na zahrnutie do konsolidovaného celku:
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 s podielom Mesta Svit 1,99%
Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo, Popradské nábrežie 17, 058 01 Poprad s podielom
Mesta Svit 4,00%.
(5) Mesto Svit má v konsolidácií zahrnutú jednu obchodnú spoločnosť Bytový podnik Svit, s.r.o.,
v ktorej má Mesto Svit 100% podiel. Výkazy obchodnej spoločnosti boli prispôsobené prevodovým
mostíkom a po tejto zmene zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky.
(6) V priebehu účtovného obdobia nedošlo k žiadnej zmene z titulu výšky podielov na výsledku
hospodárenia konsolidovaných účtovných jednotiek verejnej správy ani žiadnej inej zmene.

(7) V roku 2014, rovnako ako v predchádzajúcich účtovných obdobiach sa medzi účtovnými
jednotkami konsolidovaného celku Mesta Svit neuskutočnil nákup, resp. predaj majetku.
(8) Metódy oceňovania
a) Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Súčasťou obstarávacej
ceny nie sú: úroky, realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého
majetku do užívania.
b) 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.
c) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za
ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
d) Zásoby nakupované 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, iné. Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú
reprodukčnou obstarávacou cenou.
e) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje
o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
f) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa
vyjadruje opravnou položkou.
g) 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.
h) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácií 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.
i) 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.
j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
k) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.
II. Informácie o metódach a postupoch konsolidácie
Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Svit bola zostavená v súlade so zákonom 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej
republiky zo dňa 17. Decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní
položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.
Pri účtovných jednotkách konsolidovaného celku bola použitá metóda úplnej konsolidácie. V rámci
konsolidácie konsolidovaného celku Mesta Svit boli eliminované vzájomné pohľadávky, záväzky,
náklady a výnosy, konsolidácia kapitálu. Medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku

Mesta Svit sa neuskutočnil nákup, resp. predaj majetku. Preto nebolo potrebné vykonať
konsolidáciu medzivýsledku.
III. Informácie o údajoch aktív a pasív
Spolu majetok (strana aktív a pasív) vykazoval hodnotu ntto 29 304 777 €, oproti minulému roku
2013, keď táto hodnota bola 30 100 166,64 €.
Podrobné prehľady sú rozpísané v tabuľkách č.2 až 23 konsolidovaných poznámok za rok 2014.
opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia významných opravných položiek k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Druh DM
ZUŠ-budova

Suma OP
Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
27 632,39 € Zrušenie OP z dôvodu vyradenia – likvidácie
budovy

Časové rozlíšenie
popis významných položiek časového rozlíšenia výnosov budúcich období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Zostatok k 31.12.2014
Výnosy budúcich období spolu z toho:
7 504 261,01 €
Kapitálový transfer zo ŠR
7 473 268,38 €
Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery – tabuľková časť
Krátkodobý bankový úver Prima Banky, uvedený v tabuľkovej časti Bankové úvery bol 20. 2. 2014
splatený.
popis významných položiek záväzkov - úvery ŠFRB
Záväzok
Hodnota záväzku
Opis
479
5 454 288,07 € Úver ŠFRB – dlhodobý
479
197 603,65 € Úver ŠFRB – krátkodobý
IV. Informácie o nákladoch a výnosoch
Náklady – popis a výška
konsolidovaného celku

významných

a) spotrebované nákupy
501 – spotreba materiálu
502 – spotreba energie
b) služby
511 – opravy a udržiavanie
512 - cestovné
518 – ostatné služby
c) osobné náklady
521 – mzdové náklady
524 – zákonné sociálne náklady
527 – zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 – ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 – odpisy

položiek

z jednotlivých

položiek

482 203,18 €
246 585,93 €
129 979,35 €
14 372,43 €
692 294,32 €
2 257 275,17 €
781 339,20 €
120 430,61 €
15 364,29 €
1 472 594,84 €

nákladov

f) finančné náklady
562 – úroky
568 – ostatné finančné náklady
g) náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
584 – náklady na transfery z RO,VÚC do RO,
PO zriadených obcou alebo VÚC
585 - náklady na transfery z rozpočtu obce,
VÚC ostatným subjektom VS
586 – náklady na transfery z rozpočtu obce,
VÚC, mimo subjektov VS
h) ostatné náklady
548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej
spoločnosti v členení na náklady za:
1) overenie účtovnej závierky

67 766,12 €
43 996,81 €
1 125 818,33 €
160 446,91€
212 967,88 €
162 537,76 €
2 785,00 €

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov konsolidovaného celku z jednotlivých
položiek
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 – tržby z predaja služieb
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 – daňové výnosy samosprávy
633 – výnosy z poplatkov
c) finančné výnosy
662 – úroky
648 – ostatné výnosy z prevádzk. činnosti
d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO, PO
691 – výnosy z bežných transferov z rozpočtu
obce, VÚC
692 – výnosy z kapitálových transferov
z rozpočtu obce, VÚC
693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov
zo ŠR
694 – výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo ŠR
697 – výnosy samosprávy z bežných transferov
od ostatných subjektov mimo verejnej správy

1 845 820,69 €
2 672 098,03 €
280 453,42 €
4 457,42 €
776 233,19 €
992 743,09 €
133 075,24 €
1 720 391,47 €
705 985,70 €
23 830,42 €

V. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka,
do dňa jej zostavenia
Po odovzdaní individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2014 bolo zistené, že na účet 696 boli
omylom naúčtované odpisy Základnej školy Komenského vo výške 5 217,54 €, ktoré mali byť
zúčtované na účte 694. Táto skutočnosť bola uvedená už pri individuálnej účtovnej závierke.
ZUŠ zúčtovala v roku 2015 účtovný prípad – 17,82 €, pričom Mesto to malo zúčtované v roku
2014. Táto operácia bude zohľadnená až v konsolidácii roku 2015

