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Poznámky k 31.12.2014  
 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 

a)  

Názov účtovnej jednotky Mesto Trenčín 

Sídlo účtovnej jednotky Mierové námestie č.2, 91164 Trenčín 

IČO 312037 

Dátum zriadenia  1990 

Spôsob zriadenia Zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Názov zriaďovateľa  

Sídlo zriaďovateľa  

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

    riadna 

    mimoriadna  

c) Účtovná jednotka je súčasťou 

konsolidovaného celku 

    áno 

    nie 

d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 

celku verejnej správy 

    áno 

    nie 

 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  

 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Územná samospráva 

 

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

 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia 

Mgr. Richard Rybníček 

Primátor Mesta 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia  

Mgr. Ján Forgáč 

Zástupca primátora 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

185,6 

 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 

z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

184 

 

40 

 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou v počte 14 

Mestské hospodárstvo a správa lesov, ul. Soblahovská 

č.65, Trenčín 

Sociálne služby mesta Trenčín, ul. Piaristická č.42, 

Trenčín 

Školské zariadenia mesta Trenčín, Kubranská cesta 

č.20, Trenčín 

Základná umelecká škola Karola Pádivého, námestie 

SNP č.2, Trenčín 

Centrum voľného času, ul. Východná č.9, Trenčín 

ZŠ Veľkomoravská, ul. Veľkomoravská č.12, Trenčín 

ZŠ Dlhé Hony, ul. Dlhé Hony č.1, Trenčín 

ZŠ Bezručova, ul. P. Bezruča č.66, Trenčín 
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ZŠ Hodžova, ul. Hodžova č. 37, Trenčín 

ZŠ Novomeského, ul. L. Novomeského č.11, Trenčín 

ZŠ Východná, ul. Východná č.9, Trenčín 

ZŠ Na Dolinách, ul. Na Dolinách č.27, Trenčín 

ZŠ Kubranská, ul. Kubranská č. 80, Trenčín 

MŠ Šafárikova 

- príspevkové  organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (počet) 

0 

- neziskové organizácie založené/zriadené  

účtovnou jednotkou (počet) 

0 

- právnické osoby založené účtovnou 

jednotkou v počte 1 

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., Farská č. 

44/1, Trenčín 
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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  

 

Novela postupov 

účtovania §24 ods.8 

Zaniká povinnosť oceňovať 

cenné papiere metódou 

vlastného imania 

Zníženie oceňovacieho 

rozdielu z precenenia 

majetku a záväzkov 414 

A zníženie dlhodobého 

finančného majetku 061 

a 062 

ID11056 30/9/2014 

 

 

1 552 788,84 

 

 

Novela postupov 

účtovania (opatrenie 

MF/21231/2014-31 z 10. 

decembra 2014- FS 

12/2014) 

Rezervy na mzdy a odvody 

za nevyčerpanú dovolenku 

v nezdaňovanej činnosti sa 

k 31.12.2014 netvoria 

Zrušenie nepoužitej rezervy 

323/428 

ID11084 31/12/2014 

 

 

     15 748,49 

 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 

 

Položky Spôsob oceňovania 
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi  

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný 

bezodplatne 

reprodukčnou obstarávacou cenou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 

g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

i) zásoby získané bezodplatne reprodukčnou obstarávacou cenou 

j) pohľadávky  menovitou hodnotou 

k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 

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 dlhopisov, pôžičiek a úverov  menovitou hodnotou 

n) rezervy  oceňujú sa v očakávanej výške záväzku 

o) 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. 

p) deriváty pri nadobudnutí  obstarávacou cenou 
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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 25,0 

2 6 16,7 

3 8 12,5 

4 12 8,4 

5 15 6,7 

6 20 5,0 

7 30 3,4 

8 40 2,5 

 

Drobný nehmotný majetok od 0 Eur do 2400 €, 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 Eur do 1700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 

dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov.  

 

 

Významná suma 

Pre účtovný rok 2014 Mesto Trenčín má vyčíslenú hranicu významnosti v Smernici primátora 

č.12/2013 o vedení účtovníctva vo výške 19.776,42€. 

 

 

 

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k  

- odpisovanému dlhodobému majetku                                                                   áno              nie 

- neodpisovanému dlhodobému majetku                                                               áno              nie 

- nedokončeným investíciám                                           áno              nie 

- dlhodobému finančnému majetku                                           áno              nie 

- zásobám                                                                             áno              nie 

- pohľadávkam                                                                             áno              nie 

 

Účtovná jednotka  tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, ak vzniká riziko 

z nezaplatenia nedaňovej pohľadávky, ktorá je po lehote splatnosti  

a) od 1-6 mesiacov tvoríme opravnú položku vo výške 50% jej menovitej hodnoty, 

b) nad  6 do 12 mesiacov a jej menovitá hodnota je nižšia ako  100 eur, tvoríme OP vo výške 100%,  

c) nad  6 do 12 mesiacov a jej menovitá hodnota je vyššia ako 100 eur, pri tvorbe opravných položiek 

ich skúmame osobitne z hľadiska možného eliminovania rizika, pričom rozpätie tvorby opravnej položky 

je od  51% do 100%, 
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d) nad 12 mesiacov tvoríme opravnú položku vo výške 100% jej menovitej hodnoty 

Pri daňových pohľadávkach sa postupuje pri tvorbe opravných položiek  rovnako ako pri nedaňových, 

avšak trvalé zníženie, čiže ich odpis upravuje zákon o správe daní (daňový poriadok). 

Podmienkou pre trvalé zníženie hodnoty pohľadávky, teda jej odpis,  je tvorba opravných položiek 

v 100%-tnej výške. Vo výnimočných prípadoch, ak pohľadávky po lehote splatnosti  nespĺňajú 

podmienku na  tvorbu 100%-tnej opravnej položky, sa odpis pohľadávky posudzuje osobitne, napr. ak 

dlžník vstupuje do konkurzu. Odpis prebieha v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce. 

 

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci podnikateľskej činnosti, podľa 

ustanovenia § 20  zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p..  

 

 

6. Zásady pre vykazovanie transferov. 

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky 

súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  

 

Bežný transfer  
- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 

- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami 

- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok 

- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov pri poskytnutí  transferu 

 

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

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

majetku).  

- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s 

odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).  

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

- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s  

nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.  

 

 

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro. 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na 

menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo 

Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena 

nakúpená. 

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.  
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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 A DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK  

 

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1) 

 
Významnejšie pohyby (prírastky a úbytky)  na účte 014 súviseli s: 

1.) V mesiaci júl 2014 bola vyradená z majetkovej a účtovnej evidencie projektová dokumentácia 

z dôvodu jej zastaralosti a nevyužiteľnosti.  

 

Významnejšie pohyby (prírastky a úbytky)  na účte 021 súviseli s: 

 

1.) Odpredaním objektu – budova Farská 1 v Trenčíne na základe verejnej obchodnej súťaže 

 

2.) Vyradením verejného osvetlenia (vianočnej výzdoby) z majetkovej a účtovnej evidencie mesta 

prevodom správy do mestskej rozpočtovej organizácie - Mestské hospodárstvo a správa lesov, 

m.r.o. 

 

 

3.) Zaradením objektu do majetkovej a účtovnej evidencie mesta vyňatím objektu – budovy 

Materskej školy Šafárikova zo správy mestskej rozpočtovej organizácie Školské zariadenia Mesta 

Trenčín, m.r.o.  a následne vyradením objektu  z majetkovej a účtovnej evidencie mesta zverením 

budovy Materskej školy Šafárikova prevodom správy do novovzniknutej mestskej rozpočtovej 

organizácie Materskej školy Šafárikova, m.r.o    

 

 

4.) Prírastky na účte 021 súviseli so zaradením ukončených investičných akcií mesta do majetkovej 

a účtovnej evidencie mesta z účtu 042. 

 

5.) V roku 2014 bol realizovaný predaj 3 bytov formou verejnej obchodnej súťaže. 

 

 

Významnejšie pohyby (prírastky a úbytky)  na účte 023 súviseli s: 

 

1.) Nákupom osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou OPEL Combo Van v hodnote 

16 554,-€ a jeho následným zverením do správy Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o.  

 

2.) Nadobudnutím osobného motorového vozidla Opel Insignia na základe darovacej zmluvy č. 

1/2014 od Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. 

 

3.) Vyradením osobného motorového vozidla  Citroen Berlingo z dôvodu zverenia na základe 

Protokolu Evid/Maj -19/2013 o zverení majetku Mesta Trenčín do správ do správy Školských 

zariadení Mesta Trenčín, m.r.o. 
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Významnejšie pohyby (prírastky a úbytky)  na účte 031 súviseli s: 

 

1.) Pozemkovými úpravami V k.ú. Mníchová Lehota a Soblahov, na základe ktorých zanikli parcely 

zaradené v majetkovej a účtovnej evidencii Mesta Trenčín a vznikli nové parcely.  Z dôvodu 

prerozdelenia parciel došlo k prírastkom a úbytkom v majetkovej evidencii pozemkov. Pozemky 

boli následne po vykonaní úprav zverené do správy mestskej rozpočtovej organizácii Mestské 

hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 

 

2.) Zaradením pozemkov v k.ú.Trenčín  na základe Dohody o vrátení vzájomných plnení z KZ 

č.281/2008,Dohody o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve a Zmluvy o zriadení VB č.135/2004 

uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a AUPARK Trenčín,spol. s.r.o 

 Mesto Trenčín uzatvorilo dňa 4.12.2008 so spoločnosťou AUPARK Trenčín, spol. s r.o. kúpnu 

zmluvu č. 281/2008. Na základe predmetnej zmluvy AUPARK Trenčín, spol. s r.o. nadobudol od Mesta 

Trenčín nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Trenčín: 

 Pozemok parc.č. 217/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 219 m2 

 Pozemok parc.č. 217/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m2 

 Pozemok parc.č. 224/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1955 m2 

 Pozemok parc.č. 238/17, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4208 m2 

 Pozemok parc.č. 238/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 326 m2 

 Stavba – administratívna budova s.č. 1052, nachádzajúca sa na pozemkoch parc.č. 217/3 

a parc.č.217/4 

           AUPARK Trenčín, spol. s r.o. zaplatil Mestu Trenčín za kúpu predmetných nehnuteľností kúpnu 

cenu vo výške 681.759,94 € (časť kúpnej ceny vo výške 326.229,84 € zaplatená v roku 2004 na základe 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o zriadení vecného bremena,  časť kúpnej ceny vo výške 

355.530,10 € zaplatená v roku 2008 na základe Kúpnej zmluvy č.281/2008.  

Účel, na ktorý kúpil AUPARK Trenčín, spol. s r.o. pozemky, bola výstavba obchodno-zábavného 

centra AUPARK. AUPARK Trenčín, spol. s r.o.  sa v zmluve zaviazal realizovať výstavbu AUPARKU 

za predpokladu, že sa mu podarí nadobudnúť ďalšie pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky 

a v správe Slovenskej správy ciest.  

           Vzhľadom na skutočnosť, že sa spoločnosti AUPARK Trenčín, spol. s r.o. nepodarilo 

nadobudnúť predmetné ďalšie pozemky, na ktorých sa mala uskutočniť výstavba AUPARKU, AUPARK 

Trenčín, spol. s r.o. v súlade s článkom IV., bod 5 Kúpnej zmluvy č. 281/2008 zo dňa 4.12.2008 odstúpil 

od predmetnej zmluvy a zmluva sa s účinkami od začiatku v celom rozsahu ruší.  

          Zrušením zmluvy z dôvodu odstúpenia si jej zmluvné strany, teda Mesto Trenčín a AUPARK 

Trenčín spol. s r.o. vrátili vzájomne poskytnuté plnenia, t.j. Mesto Trenčín vrátilo AUPARKu Trenčín, 

spol. s r.o. zaplatenú kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € (Zmluva o účelovom úvere č. 0840/14/80226)  a 

AUPARK Trenčín, spol. s r. o. vrátil Mestu Trenčín nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo bolo následné 

zapísané do katastra nehnuteľností. 

 

3.) Odpredajom pozemkov v priemyselnom parku na základe KZ č.297/2014 uzatvorenej medzi 

Mestom Trenčín a AKEBONO BRAKE EUROPE N.V 
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b)    spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:  

 

Druh poisteného majetku Spôsob poistenia Výška poistenia 
 

 

 

 

Hnuteľný a nehnuteľný majetok (budovy, 

stavby, stroje, prístroje, zariadenia, 

zbierky, inventár, drobný hmotný 

majetok, majetok operatívno-technickej 

evidencie) 

Poistná zmluva Poistné 16 467,-€/ročne 

Poistenie nehnuteľ. majetku 

(komplexné riziko)  

Poistná suma: 90 008 660,83 

€ 

Poistenie hnuteľ. majetku 

(komplexné riziko) 

Poistná suma: 5 076 282,70 

€ 

Poistenie rizika krádeže a 

vandalizmu 

Poistná suma:        81 000,- € 

Poistenie rizika lomu skla Poistná suma:              

 30 500,- € 

Poistenie rizika lomu stroja  Poistná suma:              

167 785,42 € 

Povinné zmluvné poistenie  Poistná zmluva 2 366,-€/ročne 

poistenie 19 automobilov 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASKO – havarijné poistenie 

Poistná zmluva Poistné 6 043,-€/ročne 

poistenie 15 automobilov 

Pripoistenie batožiny Poistná suma:              

2 000,- €/automobil 

Pripoistenie úrazu (s následkom 

smrti) 

Poistná suma:               

7 000,- €/sedadlo 

Pripoistenie úrazu (s trvalými 

následkami úrazu) 

Poistná suma:               

14 000,- €/sedadlo 

Pripoistenie poškodenia skla bez limitu 

Pripoistenie náhradného vozidla Obdobnej značky a typu) 

 

 

Miliónové poistenie 

Poistná zmluva Poistné 967,-€/ročne - 

poistenie 19 automobilov  

Poistenie úrazu s následkom smrti, 

s následkom čiastočnej alebo 

úplnej trvalej invalidity 

Poistná suma: 

Min. 33 000,- € 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie zodpovednosti  

Poistná zmluva Poistné 6 547,-€/ročne 

Všeobecná zodpovednosť Poistná suma:            

 150 000,- € 

Zodpovednosť z titulu vlastníctva 

nehnuteľností 

Poistná suma:             

  150 000,- € 

Zodpovednosť z prevádzkovania 

Mestskej polície 

Poistná suma:  200 000,- € 

Zodpovednosť z prevádzkovania 

dobrovoľného hasičského zboru 

Poistná suma:  100 000,- € 

Zodpovednosť z prevádzkovania 

futbalových štadiónov 

Poistná suma:  200 000,- € 

Zodpovednosť z prevádzkovania 

mestskej športovej haly 

Poistná suma:  150 000,- € 

Zodpovednosť z prevádzkovania 

zimného štadióna a ľadových 

plôch 

Poistná suma:  300 000,- € 
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Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku je pre prípad komplexného živelného rizika a vodovodných 

škôd, rizika krádeže a vandalizmu, riziko strojného poistenia, riziko poškodenia skla. Poistná zmluva 

zahŕňa aj poistenie cenín a pokladničnej hotovosti a poistenie peňažného posla. Okrem piatich základných 

poistných zmlúv má Mesto uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie nedokončenej investície – tzv. Novej 

letnej plavárne na Ostrove. 

 

 

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

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom 

-          16 bytových jednotiek na ulici Kasárenská č.1728/5A v Trenčíne (ukončené v roku 2002) v hodnote 

77.740,16 € 

-          61 bytových jednotiek na ulici Východná č.6690/31,33 v Trenčíne (ukončené v roku 2004) v hodnote 

1,262.895,84€ a 818.037,58€ 

Vyššie uvedené byty boli postavené z dotácií Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a z úveru 

zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Z tohto dôvodu je na liste vlastníctva záložné právo v prospech ŠFRB 

po dobu 30 rokov. 

-          pozemky a budova v areáli Ostrov – objekt novej letnej plavárne, záložné právo je v prospech 

Slovenskej sporiteľni, a. s. 

 

 

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej 

jednotky  

Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma  

Pozemky 76 410 540,16 

Budovy, stavby 38 079 177,27 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 446 575,65 

Dopravné prostriedky  66 350,05 

Vecné bremená Mesto má na niektorých pozemkoch a mestských 

bytoch zriadené vecné bremená v rámci 

verejného záujmu 

 

 

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

majetku a dlhodobému hmotnému majetku. 

 

Druh DM  Suma OP  Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

Kotolňa - MHSL 152 138,54 Budova je nefunkčná 

Garáž ul. Rybárska        536,02 Budova sa nevyužíva 

Kotolňa Energocentrum, ul. 

Mládežnícka  

 40 846,91 Budova sa nevyužíva 

Rodinný dom s.č. 317 k.ú. 

Orechové 

155 316,44 Budova sa nevyužíva 

Admin.budova so s.č.1052 

(určená k asanácii) 

 40 032,25 Budova sa nevyužíva 
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2. DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK 

 

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

 

Významnejšie pohyby (prírastky a úbytky)  na účte 062 súviseli s: 

 

Dňa 16.12.2013 upísalo Mesto Trenčín ako akcionár akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne 

a kanalizácie, a. s. nové akcie na meno celkom vo výške 471 716 € a na tieto akcie prebralo záväzok na 

nepeňažný vklad, zrealizovaný v decembri 2013 do zvýšeného základného imania akciovej spoločnosti 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. K 31.12.2014 boli akcie Mestu Trenčín pripísané a zúčtované.  

 
Súčasťou výpisu z Centrálneho depozitára ale nie sú upísané akcie na základe Dočasného listu na sumu    57 936,00 

€  na zvýšenie základného imania spoločnosti formou peňažného vkladu akcionárov - ako to vyplynulo 

z rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.06.2013. Tejto sume zodpovedajú akcie – 17 kusov 

listinných kmeňových akcii na meno s menovitou hodnotou á 3400 € a 4 kusy listinných kmeňových akcii na meno 

s menovitou hodnotou á 34 €. Dočasný list je uložený v Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka Trenčín 

(v bezpečnostnej schránke Mesta Trenčín). Akcie boli zaradené do majetku mesta v plnej výške 57 936 €. 

 

 

Významnejšie pohyby (prírastky a úbytky)  na účte 061,062 a 063 súviseli s: 
 

V priebehu roka 2014 na základe novely postupov účtovania §24 ods.8 zanikla povinnosť oceňovať cenné papiere 

metódou vlastného imania. Naakumulované cenové rozdiely predošlých rokov boli odúčtované z účtov 061 a 062 

súvzťažne k účtu 414 – oceňovacie rozdiely 

 
 

3. MAJETKOVÉ PODOIELY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY V INÝCH SPOLOČNOSTIACH  

 

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

súvahy):  
 Názov spoločnosti Právna 

forma 

Základné 

imanie (ZI) 

spoločnosti 

v peňažnýc

h 

jednotkách  

 

Podiel ÚJ 

na 

základno

m imaní 

(ZI) 

spoločnos

ti v % 

Podiel  

ÚJ na 

hlasovacíc

h právach 

v % 

Hodnota 

vlastného 

imania 

spoločnosti 

v eurách  

k 31.12. 

2014 

Hodnota 

vlastného 

imania 

spoločnosti  

v eurách  

k 31.12. 

2013 

Účtovná 

hodnota 

vykázaná 

v súvahe ÚJ 

k 31.12. 

2014 

Účtovná 

hodnota 

vykázaná 

v súvahe ÚJ 

k 31.12. 

2013 

Trenčianska 

parkovacia 

spoločnosť 

a. s. 25000 100 100 78688 68975 25000 

     2500 RF 

48526 

 

Trenčianske vodárne 

a kanalizácie 

a. s. 37010632 42,42 42,42 40122184 41199661 15699976 16702086,84 

 

 

4. DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE A REALIZOVATEĽNÉ CENNÉ PAPIERE, DLHODOBÉ 

POŽIČKY A OSTATNÝ DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK 

 

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):   
Názov emitenta Druh 

cenného 

papiera 

Mena 

cenného 

papiera 

Výnos v % Dátum 

splatnosti 

Účtovná hodnota 

vykázaná v súvahe 

účtovnej jednotky  

k 31.12. 2014 

Účtovná hodnota 

vykázaná v súvahe 

účtovnej jednotky  

k 31.12. 2013 

AS Trenčín 10 akcií 331,93918   3319,39 3319,39 
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B  Obežný majetok  

 

1. ZÁSOBY 

 

Mesto Trenčín účtuje o skladových zásobách účtovným spôsobom A, to znamená, že nákup spotrebného 

materiálu obstará na sklad a spotrebu zúčtováva mesačne podľa jednotlivých druhov skladov do spotreby.  

K 31.12.2014 mesto zabezpečuje materiálom svoju hlavnú činnosť prostredníctvom štyroch skladov 

(sklad kancelárskych a čistiacich potrieb, sklad kultúry, sklad ZPOZ a výpočtovej techniky) a na 

vedľajšiu činnosť má zriadený zvláštny sklad s evidenciou komisného tovaru a  predajného materiálu. 

Mesto neeviduje žiaden materiál, ktorý by spĺňal podmienky pre tvorbu opravných položiek. 

 

2. POHĽADÁVKY 

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy  
Pohľadávky Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 

Nová rusko-slovenská spol. 

s.r.o. 

069 151 023,45 Daň z nehnuteľnosti 

Fentech Property, s.r.o. 069 125 101,85 Daň z nehnuteľnosti 

Italian Design Investimenti, 

s.r.o. 

069 102 850,04 Daň z nehnuteľnosti 

Putre, s.r.o. 078 21 888,39 nájom 

Tatra real trade, a.s. 069 264 769,44 Záber verejného priestranstva 

Magnus center, s.r.o. 068 11 164,02 Komunálny odpad 

TS invest, s.r.o. 069 56 775,23 Daň z nehnuteľnosti 

Galéria M.A.Bazovského 056 a 078 568 600,47 Dlhodobý prenájom 

 

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3 

 

Daň   z  nehnuteľností: 

 

    Číslo            Rok         Názov  subjektu     Výška  opravnej  položky 

        100 %         /          50% 

1          2011-2014   Beta Trenčín s.r.o.   15 545,43                3 167,12 

2          2011-2014   Fentech  Property s.r.o.   88 886,11        18 107,87 

3          2009-2014   Italian Desing Investimenti  s.r.l.   81 060,22         10 894,91  

4          2007-2013   Magnus Center  s.r.o.   20 517,21                         - 

5          2011-2014   Mego s.r.o.     8 171,13           1 911,73 

6          2006-2011   Miral  Stahl s.r.o.   25 257,37                           - 

7          1998-2000    Naza s.r.o.   21 495,68                          - 

8          2000-2007   Naza - Z a.s.    66 351,40                          - 

9          2011-2013   Nová rusko-slovenská spoločnosť s.r.o 104 963,53    23 029,96  

10          2002-2003   Ozeta odevné  závody Trenčín a.s.   21 208,91                            - 

11          2011,2012   Reality -X 15 cz s.r.o.   22 713,72             - 

12          2013   Reality -X 22 cz s.r.o.   19 652,52             - 

13          2012-2014   Rosnička Slovakia  s.r.o.     7 054,39       2 079,78 

14          2010-2014   Somer  a.s.    14 070,07           2 181,34 

15          2012-2014   TS-invest s.r.o.   35 789,18       10 493,02 

16          2008-2014   Two s.r.o.   10 969,29                  10,70  

17          1999-2008   Peter  Machara  24 398,09               

18          2014     Dokoupil  Miroslav            -    10 606,50 

 

Daň   za  užívanie  verejného priestranstva 

 

    Číslo            Rok         Názov  subjektu     Výška  opravnej  položky 

        100 %         /          50% 

1          2011   Tatra Real Trade s.r.o.  264 769,44             - 
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Poplatok  za  KO a DSO 

 

Číslo                Rok         Názov  subjektu                  Výška  opravnej  položky 

22 2007-2010 MAGNUS CENTER s.r.o. 11 164,02  

36 2009-2010 ZEOTOP, s.r.o. 4 782,80  

52 2008-2014 IB správcovská, s.r.o. v konkurze 7 262,97  

53 2005 -2007 Ľudotex, text. a odevné družstvo 4 601,45  

54 2007-2011 BALEX - SLOVAKIA, s.r.o.           12 826,36  

    

 

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam  
Pohľadávky Suma OP  Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 

Nová rusko-slovenská spol.s.r.o. 127 993,49 Subjekt v konkurze 

Fentech property s.r.o. 106 993,98 Vymáhané súdnym exekútorom 

Italian Design Investimenti, s.r.o.  91 955,13 Vymáhané súdnym exekútorom 

Tatra Real Trade, s.r.o. 264 769,44 Postúpené na Daňovom riaditeľstve SR 

Magnus Center, s.r.o. 11 164,02 Subjekt prihlásený v konkurze 

Sommer, a.s. 3 014,01 Nevymožiteľné (bez majetku) 

TS-invest s.r.o.  46 282,20 Subjekt v konkurze 

, 

           Opravné  položky pohľadávok tvorí  správca  dane z pohľadávok, u ktorých   predpokladá,   že  

pohľadávku    dlžník   úplne  alebo  čiastočne   nezaplatí.  V prípadoch,  ktoré  sme  uviedli   sú   

vytvorené  opravné  položky z 

 pohľadávok  ,  ktoré  sú   prihlásené    v konkurzoch,  vymáhané   súdnymi  exekútormi    a taktiež  jedna 

  pohľadávka je  postúpená  v odvolacom  konaní    na  Daňovom  riaditeľstve  Slovenskej   republiky,  

pričom po  individuálnom  posúdení  uvedených   pohľadávok     predpokladáme  , že  ich    subjekty   

nezaplatia. 

 

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 
 
1/    členenie  pohľadávok  po splatnosti  -   3 117 641,01  eur 
 
 

Por. 

Číslo 

Názov  

pohľadávky 

    evidované na  

podsúvahovom 

účte 

Skutočný 

 stav  

,      

Účtovný  

stav 

      

do 

1  roka 

         od 

     1 do 5 

rokov 

nad 

5  rokov 

1.  Daň z  nehnuteľností 

aň z  Daň z  

nehnuteľností Daň z  

nehnuteľností Daň 
z nehnuteľností         

- - 1 011 434,31      1 011 434,31 283 518,98 507 294,14 220 621,19 

   

220 621,19 
2. Daň  za psa                          - -      22 896,07 22 896,07       

22 896,07 

5 841,82 14 636,04 2 418,21 

3. Daň za  ver .priestr.                       - - 274 537,92 274 537,92 271 543,17 3 046,39 - 51,

64 4. Daň  za  ubytovanie - -        6 705,00 6 705,00 

         

6 705,00 

5 843,50 861,50          

861,50 

- 

5. Daň z pred.alk. 

nápojov                        

- -         - 348,07 -348,07          

- 348,07 

-    - -348,07        

-348,07 6. Daň z reklamy  - -           242,27 242,27            

242,27 

-    - 242,27         

242,27 7. Daň  zo  vstupného - -          - 26,54            - 26,54           -    -          -26,54 

8. Poplatok za KO a 

DSO 

- 217 433,87 1 182 166,13 1 182 166,13 271 727,97 572 219,80   

572 219,80 

338 218,36 

9.  Nájomné zmluvy                - - 132 754,34 132 754,34  3 718,24      

3 718,25 

2 968,05       

2 968,05 

126 068,04 

10.  Pokuty  

 

- - 68 283,34 68 283,34 9 365,00       

9 365,00 

   15 562,40 43 355,94 

    11.  Neuhradené faktúry            - - 100 853,15 100 853,15 1 466,44    72 020,35 27 366,36 

12.  Predaj a nájom 

bytov 

  

- - 157 287,45 157 287,45 33 950,59 85 525,86 37 811,00 

13.  Protialk.zách.izba - -              

318,67 

318,67   -   - 318,67 

14.  Znečistenie ovzdušia - -             

324,79 

324,79    - 108,71 216.08 

15.  Lotérie a iné pod. 

hry 

- -              

518,80 

518,80 0,41             

0,41 

261,95 256,44 

16.  Podnikanie -KIC - -            177,26 177,26 177,26  - - 

17.  Ostatné   - -     159 563,79 159 563,79 29 137,96 123 033, 90 7 391,93 

Spolu                -  217 433,87 3 117 641,01   

2 852 919,24 

3 117 641,01   

2 852 919,24    

917 864,25 1 395 918,5

2 

803 858,24 



MESTO TRENČÍN 

Poznámky  individuálnej účtovnej závierky  zostavenej k 31. decembru 2014 
 

 13 

 

 
  2/ členenie  pohľadávok    v lehote   splatnosti   -  573 915,99 
 
    

Por. 

Číslo 

Účtovný  stav   Názov  

pohľadávky 

do 

1  roka 

         od 

     1 do 5 

rokov 

nad 

5  rokov 

1. -   Galéria  M.A.Bazovského. 18 311,42  

18311568 6

00,47 

73 245,68 477 043,38 

2. -   ŠZMT-FA 43,14 - - 

3. -   Babrnák a ostatní 0  1 572,91 - 

4. -   Fedor a ostatní 1 785,64 47,66 - 

5. -   Urik a ostatní  657,56 - - 

6. -   Urbanovský 853,89 - - 

7. -   Škodové protokoly 402,38 - - 

Spolu                       - 22 054,03 74 866,25 477 043,38 

 

d) 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) 

53 000 

61 000 

 

34 258,19 - DzN 

48 285,94 - DzN 

 

 

 

3. FINANČNÝ MAJETOK 

 

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku  
Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2014 

Bankové účty 1 767 373,49 

ceniny        5 547,93 

 Mesto Trenčín realizuje svoje príjmy a výdavky prostredníctvom bankových účtov založených 

v akciových spoločnostiach Slovenská sporiteľňa, Prima banka, Československá obchodná banka a Tatra 

banka. 

 

 

4. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 

  

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2014 

Náklady budúcich období  spolu z toho: 2 855,94 

Predplatné na rok 2015 webhosting 386,97 

Predplatné na tlač  29,80 

Poistné platené vopred  2 439,17 

Príjmy budúcich období  spolu z toho:  32 248,92 

Refakturácia energií 28 988,90  

Poplatky za znečistenie ovzdušia 1 800,00 

Poplatky za hazardné hry 1 460,02 
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Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

 

A) Vlastné imanie - tabuľka č.5 
Názov položky Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného 

imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,  

opravy významných chýb minulých rokov 

414 – oceňovacie rozdiely majetku 

a záväzkov 

-21 026,00 – zrušenie oceňovacieho rozdielu TPS, a.s. v dôsledku 

zmeny metodiky účtovania 

-1 552 788,84 – zrušenie oceňovacvieho rozdielu TVK, a.s. 

v dôsledku zmeny metodiky účtovania 

 

428 – 12 významné opravy chýb 

minulých období 

 

 

 

 

428 – 14 rozdiely zo zmien 

použitých metód účtovania 

 

428 – 11 nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia 

 

 

 

-1 797 036,95 – odúčtovanie duplicity zaradených pozemkov 

v správe MHSL (oprava účtovania 11100006 z 2010) 

+250 000 – odúčtovanie AN 384 – podpora z EIB (2009) na 

kanalizáciu Nozdrkovce, ktorá v 12/2013 prešla nepeňažným 

vkladom do TVK, a.s. 

-519 551,22 – doúčtovanie nepeňažného vkladu do TVK, a.s. – 

uznesenie č.259 

 

+15 748,49 – zúčtovanie nepoužitých rezerv za RD a odvody 

z dôvodu zmeny metodiky účtovania 

 

+1 248 849,18 – kladný výsledok hospodárenia r.2013 – hlavná 

činnosť 

+ 48,98 – kladný výsledok hospodárenia r.2013 – vedľajšia činnosť  

-493 873,65 – odstúpenie od kúpnej zmluvy č.281/2008 - 

AUPARK Trenčín 

-225 492,92 – odstúpenie od zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 

zmluvy a zriadení vecného bremena č.143 a 144/2007 na 

vybudovanie Podzemnej parkovacej garáže – Trenčín centrum – 

Tatra Real Trade, s.r.o – Rozsudok SR 

-18 368,82 – Správa finančnej kontroly Zvolen – úhrada 

nezrovnalosti z projektu Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a 

odbornej prípravy zamestnancov Mesta Trenčín (vrátenie dotácie) 

-122 657,55 – rozhodnutie Finančného riaditeľstva o zrušení 

pohľadávky SPP, a.s. za záber verejného priestranstva 

 

431 – výsledok hospodárenia -1 248 898,16 – kladný výsledok hospodárenia r.2013  

 

 

B  Záväzky 

 

1. REZERVY - tabuľka č.6-7  

 

V roku 2014 Mesto Trenčín tvorilo iba krátkodobé rezervy s výnimkou rezervy na nevyčerpané 

dovolenky zamestnancov s príslušenstvom odvodov, ktoré sa už podľa novej metodiky postupov 

účtovania nevytvárajú. Medzi významné rezervy za rok 2014 s predpokladom čerpania v roku 2015 

vytvorilo na vykrytie straty za mestskú hromadnú dopravu pre SAD, a. s. Trenčín za rok 2014, 

v predpokladanej výške 460 000 eur. Oproti roku 2013 zaznamenávame nárast o 160 000 eur vzhľadom 

na to, že mesačné preddavky v roku 2014 boli realizované v nižších sumách oproti roku 2013. 
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Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv 
Názov položky             Predpokladaný rok použitia  

Na nevyfakturované dodávky vo výške 33 747, predpoklad použitia 2015 

Na odstupné a odchodné zamestnancom vo výške 34 000, predpoklad použitia 2015 

Na hroziace súdne spory vo výške 130 539, predpoklad použitia 2015 

Na vykrytia straty SAD, a.s. za rok 2014 za 

MHD 

vo výške 460 000, predpoklad použitia 2015 

Na audit vo výške  7 560, predpoklad použitia 2015 

 

2. ZÁVÄZKY PODĽA DOBY SPLATNOSTI  

 

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

Dlhodobé a krátkodobé záväzky v tabuľke č.8 predstavujú záväzky v prevažnej väčšine za postúpené 

pohľadávky bankám, na ktoré boli zmluvne dojednané splátkové kalendáre. Ďalšiu časť záväzkov tvoria 

záväzky z obchodného styku a záväzky voči zamestnancom a inštitúciám verejnej správy. Všetky sú 

v lehote splatnosti okrem jednej dodávateľskej faktúry s interným číslom 10141734 od ČSAD Praha, 

splatnej 12.12.2014, ktorá z dôvodu neúplnosti bola t.č. v riešení.  

   

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

V členení záväzkov so zostatkovými dobami splatnosti rozlišujeme v tabuľke tri druhy záväzkov: 

 so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka, kde sumu 3 738 330,82 € predstavujú záväzky 

zo splátok splátkových kalendárov postúpených pohľadávok a záväzkov z obchodného styku, ako 

aj záväzky voči zamestnancom a inštitúciám verejnej správy, ako sú zdravotné poisťovne, sociálna 

poisťovňa a daňový úrad kalendárov, 

 so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov v čiastke 4 869 189,38 € sú vyčíslené 

iba splátky z postúpených pohľadávok, 

 so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov vo výške 606 216,92 € sú splátky Považskej 

odpadovej spoločnosti za skládku odpadov a Galérii Bazovského za technické zhodnotenie 

galérie. 

 

c) popis významných položiek záväzkov  
Záväzok Hodnota záväzku Opis 

Ostatné dlhodobé a krátkodobé 

záväzky (účet 479) 

8 037 558,75 Úver ŠFRB, splátkové kalendáre odkúpených pohľadávok 

bankami a dlhodobé dodávateľské záväzky (TZM Galérie 

Bazovského, Považská odpadová spoločnosť)  

Dodávatelia (321) 825 963,13 Všetky dodávateľské faktúry, z toho po lehote splatnosti 

za 40,71 € 

Ostatné záväzky voči zamestnancom 136 368,93 Predpis miezd za 12/2014 

Zúčtovanie s orgánmi SZ,ZP, daň  107 800,63 Odvody a daň zo závislej činnosti za 12/2014 

Záväzky z upísaných nesplatených 

vkladov 

23 174,00 Nesplatený peňažný vklad do TVK, a.s. 

Iné záväzky (379) 76 407,51 Splátkový kalendár za obstaranie majetku, finančné 

zábezpeky a neodvedené tržby z predaja vstupeniek - 

podnikanie 

 

V roku 2014 boli splatené dva splátkové kalendáre: 

1. Dohoda o urovnaní uzatvorená medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s. 

v roku 2011. K 31.12.2014 bola uhradená posledná splátka vo výške 382.936,79 € z celkového 

dlhu 3.063.493,27€. Dlh predstavoval neuhradené záväzky z roku 2010 za faktúry za vývoz 

odpadu, verejnú zeleň a údržbu pozemných komunikácií. 
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2. Dohoda o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2012 uzatvorenej Medzi Mestom Trenčín 

a Československou obchodnou bankou a.s. v roku 2012. K 31.12.2014 bola uhradená posledná 

splátka vo výške 14.305,40 € z celkového dlhu 500.694,44 €. Dlh predstavoval neuhradené 

záväzky voči spoločnosti ERES a.s. za realizáciu novej kotolne nachádzajúcej sa v areáli MHSL 

m.r.o. 

 

 

3. BANKOVÉ ÚVERY A OSTATNÉ PRIJATÉ NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI 

  

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

 

Mesto Trenčín v roku 2014 prijalo úvery v celkovej výške: 2.372.450 €. 

1. Úver vo výške 1.300.000 € bol prijatý v zmysle Zmluve o splátkovom úvere č. S01545/2014 

uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Tatra bankou a.s. dňa 25.6.2014.  Úver bol prijatý na 

financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014. Úroková sadzba bola dohodnutá ako 6 – 

mesačný EURIBOR + 1,10 %. Úver sa začne splácať 31.1.2015, dátum poslednej splátky je 

31.12.2024. 

2. Úver vo výške 681.760 € boli prijatý v zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0840/14/80226 

uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Československou obchodnou bankou a.s. dňa 8.9.2014. 

Úver bol prijatý na financovanie vrátenie finančných prostriedkov spoločnosti AUPARK Trenčín 

spol. s r. o. 

Zrušením zmluvy z dôvodu odstúpenia si jej zmluvné strany, teda Mesto Trenčín a AUPARK Trenčín 

spol. s r. o. vrátili vzájomne poskytnuté plnenia, t.j. Mesto Trenčín vrátilo AUPARKu Trenčín, spol. s r.o. 

zaplatenú kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € a AUPARK Trenčín, spol. s r.o. vrátilo Mestu Trenčín 

nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo je zapísané do katastra nehnuteľností. 

Úroková sadzba bola dohodnutá ako 3 – mesačný EURIBOR + 1,32 % p.a.. Úver sa začne splácať 

30.1.2015, dátum poslednej splátky je 31.12.2014. 

 

3. Úver vo výške 390.690 € bol prijatý v zmysle Zmluvy o úvere č. 105/AUOC/13 uzatvorenej 

medzi Mestom Trenčín a Slovenskou sporiteľňou a.s. dňa 15.7.2013. Úver bol prijatý na 

financovanie kapitálových výdavkov v rokoch 2013 a 2014. 1. časť úveru bola prijatá v roku 2013 

vo výške 800.057, druhá časť v roku 2014 vo výške 390.690 €, spolu vo výške 1.190.747 €. 

Úroková sadzba bola dohodnutá ako 3 – mesačný EURIBOR + 1,57 % p.a.. Úver sa spláca od 

1.1.2014. Dátum poslednej splátky je 30.6.2023. 

 

 

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 

Dohoda o reštrukturalizácii dlhu vo výške 

2 308 534,42 € 

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam – pozemky 

a objekty „novej letnej plavárne“ z 15.8.2011 

 

 

4. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 

 

a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období  
Mesto Trenčín  získalo bezodplatne majetok od Železníc Slovenskej republiky vybudovaný vo 

verejnom záujme, ako modernizácia železničnej trate, celkovo vo výške 4 918 138,84 €. 

V roku 2009 Mesto Trenčín dostalo od Európskej investičnej banky priamu investičnú podporu na 

kanalizáciu Nozdrkovce v dvoch splátkach: 21.4.2009 125.000 € a 20.10.2009 125.000 €. Dotácia bola 

zúčtovaná na účet 384181 72, odkiaľ sa mala rozpúšťať do výnosov vo výške mesačných odpisov 
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z majetku, na výstavbu ktorého bola určená, teda na kanalizáciu Nozdrkovce I. etapa. V decembri 

2013 sa kanalizácia Nozdrkovce I. etapa stala predmetom nepeňažného vkladu do TVK a.s. a z tohto 

dôvodu bola suma 250 000 € odúčtovaná z účtu 384 – Výnosy budúcich období súvzťažne s účtom 

428 12 – významné opravy chýb minulých období. 

 

 
Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok  k 31.12.2014 

Výdavky budúcich období spolu z toho: 0 

  

Výnosy budúcich období spolu z toho: 9 947 505,79 

Dary a novozistený majetok  591 301,82 

Príjem za kúpne zmluvy 2009-2014 79 327,27 

Majetok obstaraný z kapitálového transferu od ŠR SR 3 542 451,41 

Prevod majetku od Železníc SR – modernizácia železníc 4 850 158,38 

Dlhodobý prenájom hrobových miest 315 666,43 

Dlhodobý prenájom Galérie M. A. Bazovského 568 600,48 

 

 

 

Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

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

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar   

602 - Tržby z predaja služieb 

- Provízia za predaj vstupeniek (podnikanie) 

- Za ďalekohľad (podnikanie) 

- Vstupné na vežu (podnikanie) 

- Za reklamu (podnikanie) 

27 745,55 

12 314,35 

1 055,00 

4 306,68 

 7 579,77 

 

604 – tržby za tovar (podnikanie) 10 599,43 

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob  

c)  aktivácia  

624 - Aktivácia DHM 0,00 

  

d)  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 

19 279 771,43 

13 566 722,99 

5 530 536,71 

55 964,25 

45 074,00 

81 473,48 

633 - Výnosy z poplatkov  

- správne poplatky  

- KO a DSO 

 

2 692 539,76 

317 417, 

2 375 121,78 

e)  finančné výnosy  

662 - Úroky 2 867,94 

665 - Ostatné finančné výnosy 

- dividendy TPS, a.s. 

38 975,00 

38 975,00 

f) mimoriadne výnosy  

672 - Náhrady škôd 0,00 

g)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

 

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC 

- bežný transfer na školský klub 

- bežný transfer na školskú jedáleň  

0,00 
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-  

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             

0,00 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 

- bežný transfer na  

-  

449 266,38 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

196 313,28 

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ 

-  

0,00 

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ 

- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ 

0,00 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy 

-  

21 278,69 

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy 

86 034,59 

699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových príjmov 

- zinkasované príjmy RO 

1 743 129,85 

h)  ostatné výnosy  

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 1 083,54 

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 78 778,95 

648 - Ostatné výnosy 

- Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 

- Od poisťovní za poistnú udalosť 

- Od osôb za spôsobenú škodu 

- Za nájomné 

- Za neevidované pozemky 

- Z dobropisov, vratiek, refundácií 

1 014 737,44 

278 448,54 

13 321,16 

58 357,73 

420 766,26 

109 032,52 

24 211,96 

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia  

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  

- Na dovolenku a odvody 

- Na odstupné, odchodné, životné jubileum 

- Na audit 

- Na nevyfakturované dodávky 

- Na vykrytie straty SAD za MHD 

- Na súdne spory 

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 

- Zrušenie OP k nedokončeným investíciám z dôvodu 

nepeňažného vkladu (oprava z r.2013) 

- Zrušenie OP k nedokončeným investíciám z dôvodu 

pokračovania prác na akcii 

682 832,29 

48 450,03 

35 000,00 

7 800,00 

308 576,01 

29 416,00 

253 590,25 

                                                          1 112 645,48 

 

                                                             599 182,52 

 

                                                             509 003,22 

 

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

a)  spotrebované nákupy  

501 - Spotreba materiálu  

– nákup drobnej výpočtovej techniky (Autocont) 

160 979,97 

39 525,60  

502 - Spotreba energie 

 – el.energia na verejné osvetlenie (Siemens) 

 

487 516,01 

381 360,00 

b)  služby  

511 - Opravy a udržiavanie 

- Údržba komunikácií a zelene (M.Pedersen) 

- Dopravné značenie (Dosa Slovakia) 

- Opravy verejného osvetlenia (Siemens) 

1 720 258,62 

1 202 852,63 

66 642,71 

297 039,72 

512 - Cestovné 5 177,06 

513 - Náklady na reprezentáciu  

 

16 807,52 
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518 - Ostatné služby  

- Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu (M.Pedersen) 

- Starostlivosť o cintoríny a pohrebníctvo (Dvonč) 

- Rehoľa piaristov na Slovensku (prenájom) 

- Služby informačného systému (CoraGeo) 

 

3 851 913,26 

3 232 520,42 

95 514,25 

20 334,60 

14 383,20 

c)  osobné náklady  

521 - Mzdové náklady (poslanci, dohodári, zamestnanci MsÚ a dotační) 2 452 221,00 

524 - Zákonné sociálne náklady 829 165,90  

527 - Zákonné sociálne náklady  

- Príspevok za-teľa na stravovanie za-cov 

- Tvorba sociálneho fondu 

- Pracovná neschopnosť preplatená za-teľom 

142 110,95 

105 159,58 

26 508,27 

9 918,68 

d)  dane a poplatky  

538 - Ostatné dane a poplatky 

- Nákup kolkov, súdne poplatky a diaľničné známky 

 

21 141,49 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky   

551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov  

 

2 435 481,49 

149 188,64 

553 - Tvorba ostatných rezerv 

- rezerva na stratu r.2014 v SAD za MHD 

666 845,96 

460 000 

558 - Tvorba ostatných opravných položiek 

- k daňovým pohľadávkam 

- k nedaňovým pohľadávkam 

520 740,21 

432 613,26 

88 126,95 

f) finančné náklady  

562 - Úroky 294 805,31 

 

568 - Ostatné finančné náklady 

- bankové poplatky 

- poistenie 

55 423,69 

18 496,90 

36 926,79 

g)  mimoriadne náklady  

572 - Škody 0,00 

h)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov  

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

obcou alebo VÚC 

- bežný transfer xxx 

- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa 

 

8 490 396,72 

 

7 705 668,36 

784 728,41 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov 

verejnej správy 

- bežný transfer STU BA – projekt PP-2013-014 Trenčín si Ty 

13 811,00 

 

13 811,00 

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo 

verejnej správy 

- bežný transfer súkromným MŠ 

- SAD na MHD 

- ZUŠ 

- Súkromné gymnázium 

3 307 540,53 

 

133 020,00 

2 270 576,00 

216 495,00 

48 537,20 

i) ostatné náklady  

541 - ZC predaného DNM a DHM 2 888 326,52 

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 33,49 

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 104 143,96 

546 - Odpis pohľadávky 

- odpis pohľadávky HK Dukla 

38 617,40 

34 069,67 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

- zmarené investície 

- členské príspevky, tvorba úspor pre deti z detských domovov 

103 313,68 

79 631,30 

21 355,32 

549 - Manká a škody 

Zúčtované manko pozemkov z inventarizácie 

Manko na sklade č.8 

Škodové udalosti 

21 076,02 

20 565,36 

34,01 

476,65 
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j) dane z príjmov 

591 - Splatná daň z príjmov  

1 383,20 

848,53 

 

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti  
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6  

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na 

náklady za: 

7 560,00 

a) overenie účtovnej závierky 7 560,00 

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

c) súvisiace audítorské služby,  

d) daňové poradenstvo,  

e) ostatné neaudítorské služby  

 

 

 

Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

 

1.  Ďalšie informácie  
Významné položky  Hodnota Účet 

Majetok v správe m.r.o. 66 890 637,26 782 

Drobný hmotný majetok 732 544,16 771 

Odpísané pohľadávky 260 862,46 774 

Prísne zúčtovateľné tlačivá - pokutové bloky MsP 119 715,00 773 

Materiál v skladoch civilnej ochrany  79 517,98 789 + evidencia OTE 

Záložné právo 2 158 673,58 781 

Vecné bremená v prospech mesta 13 576,68 781 

 

Významnú položku v podsúvahových účtoch tvorí majetok Mesta Trenčín, ktorý je zverený rozpočtovým 

organizáciám v konsolidovanom celku v celkovej výške 66 890 673,26 €, nasledovne umiestnený: 

 
ZŠ Hodžova 3 124 337,04 

ZŠ Veľkomoravská 2 185 466,36 

ZŠ Dlhé Hony 818 828,16 

ZŠ Novomeského 4 452 816,71 

ZŠ Na Dolinách 675 847,25 

ZŠ Bezručova 1 195 540,13 

ZŠ Východná 1 727 266,78 

ZŠ Kubranská 757 015,56 

MŠ Šafárikova 319 708,67 

SSMT 1 516 152,01 

MHSL 46 576 635,02 

CVČ 27 983,61 

ZUŠ 744 021,46 

ŠZMT 2 769 018,50 

 

 

 

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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V januári 2014 bola podpísaná Zmluva o realizácii projektu so sprostredkovateľom Nadácia Ekopolis na 

podporu partnerstiev programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na základe žiadosti o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku. Predmetom zmluvy bolo navrhnutie novej centrálnej mestskej zóny 

Trenčín na základe medzinárodnej súťaže návrhov s dôrazom na aktívnu participáciu verejnosti 

a skúseností medzi Švajčiarskom a Slovenskom. Celkový rozpočet projektu  predstavoval 158 482 €, 

z čoho nenávratný finančný príspevok predstavoval čiastku 80 865 €. Projekt bol úspešný a finančne 

ukončený v decembri 2014. Zo záverečných správ projektu o jeho financovaní bol mestu priznaný 

doplatok vo výške 2 915,61 €, vyplatený 25.3.2015. 
 

Názov poskytovateľa  

nenávratného 

finančného príspevku 

 

 

Číslo 

zmluvy 

 

Predmet zmluvy 

 

Hodnota zmluvy 

Hodnota prefinancovaných nákladov 

z vlastných prostriedkov alebo 

z úverových zdrojov 

neuhradených/nerefundovaných  

poskytovateľom NFP k 31.12.2014 

Nadácia Ekopolis Kód 

zmluvy: 

PP-2013-

014 

„Trenčín si Ty, projekt 

participatívneho 

urbanistického 

plánovania mesta 

Trenčín“ 

80 865,00 2 915,61 

 

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  

 

 

 

c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - 

tabuľka č.11 

- 1/801/99 budova Hviezdoslavova ul.č.6, (ZUŠ) 

- 1/801/006168 objekt Trenčianske múzeum, s.č.42 

- 1/801/228 kino Hviezda, s.č.197 

- 1/801/0000611 budova Mestského úradu č.2 Mierové námestie 

- 1/801/0006131 galéria Bazovského č.65 

- 1/801/0006139_1 budova Farská č.10, s.č.51 
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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  

 
 

 

 

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  

Trenčianska parkovacia 

spoločnosť, a.s. 

Iné obchody Darovanie kosačky  10 483,80 

 

Trenčianska parkovacia 

spoločnosť, a.s. 

Obchodné zastúpenie Výplata dividendy za 

rok 2013 

 38 975,00 

Trenčianska parkovacia 

spoločnosť, a.s. 

Iné obchody Darovanie osobného 

automobilu Insignia 

 17 481,39 

Trenčianske vodárne 

a kanalizácie, a.s. 

Iné obchody Peňažný vklad 23 174,00 34 762,00 

ZŠ Bezručova  Poskytnutý transfer 

na bežné výdavky 

(BT) 

137 783,59  137 783,59 

 Poskytnutý transfer 

na kapitálové 

výdavky (KT) 

50 938,31  50 938,31 

ZŠ Východná BT 111 829,22  111 829,22 

 KT 30 611,20  30 611,20 

ZŠ Hodžova BT 288 465,00  288 465,00 

 KT 101 884,00  101 884,00 

ZŠ Veľkomoravská BT 139 879,63  139 879,63 

 KT 62 773,24  62 773,24 

ZŠ Dlhé Hony BT 172 531,35  172 531,35 

 KT 10 629,3  10 629,3 

ZŠ Novomeského       BT 219 680,59  219 680,59 

 KT 142 872,63  142 872,63 

ZŠ Na Dolinách BT 219 680,59  219 680,59 

 KT 4 516,00  4 516,00 

ZŠ Kubranská BT 129 248,28  129 248,28 

 KT 7 163,04  7 163,04 

MŠ Šafárikova BT 329 193,71  329 193,71 

 KT 11 985,30  11 985,30 

ŠZMT BT 2 554 456,93  2 554 456,93 

 KT 56 764,34  56 764,34 

SSMT BT 998 433,19  998 433,19 

 KT 25 857,17  25 857,17 

MHSL BT 1 571 895,44  1 571 895,44 

 KT 262 934,08  262 934,08 

ZUŠ BT 721 203,50  721 203,50 

 KT 15 799,80  15 799,80 

CVČ BT 89 565,93  89 565,93 
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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: 

Príjmy Mesta Trenčín (bez rozpočtových organizácií) k 31.12.2014 dosiahli výšku 32.123.684,91 €, čo 

predstavuje plnenie vo výške 103,21 %. Najväčšiu časť predstavovali príjmy z výnosu dane z príjmov 

poukázaných územnej samospráve, t.j. vo výške 13.566.722,99 €. 

Výdavky Mesta Trenčín (bez rozpočtových organizácií) k 31.12.2014 dosiahli výšku 19.380.398,82 €, 

čo predstavuje 97,79 % rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky predstavovali plnenie vo výške 

14.611.827 €  a kapitálové výdavky dosiahli výšku 4.768.571,82 €. 

Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií) boli k 31.12.2014 plnené vo výške 

3.349.328,23 € nasledovne: 

- prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 200.000 €,  

- prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2013 vo výške 189.404 €, 

- prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu z roku 2013 vo výške 585.264,24 €, 

- prijatie úveru z Tatra banky a.s. vo výške 1.300.000 € na úhradu nových kapitálových výdavkov 

rozpočtu na rok 2014,  

- dočerpanie úveru zo SLSP z roku 2013 vo výške 390.690 €,  

- prijatie úveru z ČSOB a.s. vo výške 681.760 € na vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosti 

spoločnosti AUPARK Trenčín, a.s., 

- odplata od spoločnosti TEBYS s.r.o. za postúpené pohľadávky vo výške 2.209,59 €. 

Výdavkové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií) vo výške 1.485.514,52 € boli čerpané na 

splátky prijatých úverov v zmysle zmluvných podmienok. 

 

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2014 - 2016, schválený uznesením č. 1050 MsZ dňa 

12.12.2013 

Zmeny rozpočtu:  

Zmena 
rozpočtu č. 

Schválené dňa Schválil 

1 28.1.2014 
Mestské zastupiteľstvo, 

uznesenie č.1059 

2 17.2.2014 Primátor 

 3 7.3.2014 Primátor 

4 24.3.2014 
Mestské zastupiteľstvo, 

uznesenie č.1135 

5 14.4.2014 Primátor 

6 25.4.2014 
Mestské zastupiteľstvo, 

uznesenie č.1152 

7 12.5.2014 Primátor 

8 20.5.2014 
Mestské zastupiteľstvo, 

uznesenie č.1157 

9 10.6.2014 Primátor 

10 24.6.2014 
Mestské zastupiteľstvo, 

uznesenie č.1220 

11 27.6.2014 Primátor 

12 21.7.2014 Primátor 
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13 25.7.2014 Primátor 

14 15.8.2014 Primátor 

15 22.8.2014 
Mestské zastupiteľstvo, 

uznesenie č.1272 

16 16.9.2014 Primátor 

17 7.10.2014 Primátor 

18 8.10.2014 Primátor 

19 28.10.2014 
Mestské zastupiteľstvo, 

uznesenie č.1347 

20 6.11.2014 Primátor 

21 19.11.2014 Primátor 

22 4.12.2014 Primátor 

23 18.12.2014 
Mestské zastupiteľstvo, 

uznesenie č.6 

24 18.12.2014 Primátor 

 

 

 

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15. 

Do celkovej sumy dlhu k 31.12.2014 vo výške 16 597 523,19 € sú zahrnuté sumy nesplatených úverov vo 

výške 10 202 079,10 € a sumy záväzkov z investičných dodávateľských úverov, t. j. odkúpených 

pohľadávok bankami vo výške 6 395 444,09 €. Do celkovej sumy dlhu nie je započítaný zostatok úveru 

Štátneho fondu rozvoja bývania – 619 132,62 €, ako aj zostatky dlhodobých záväzkov zo splátkových 

kalendárov u dodávateľov za splácanie  technického zhodnotenia Galérie Bazovského a splácanie 

Považskej odpadovej spoločnosti (Márius Pedersen, a.s.) za rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – 

Zámostie II. etapa spolu vo výške 1 022 982,04 €. 

 

 

 

Čl. X 

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

do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 

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

zostavenia účtovnej závierky 

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu 

týchto zmien, 

b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, 

c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku, 

d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere, 

e) zmena právnej formy účtovnej jednotky, 

f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy, 

g) iné mimoriadne skutočnosti 
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Popis skutočností: 

 
Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 

v účtovnej závierke za rok 2014. 

 

 

 

Vypracovala:  Bc. Dagmar Vašíčková 

V Trenčíne, dňa 15.4.2015 


