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Poznámky k 31.12.2008 

 
Čl. I 

Všeobecné údaje 
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti Mesta Trenčín 

Názov účtovnej jednotky Mesto Trenčín 

Sídlo účtovnej jednotky Mierové námestie č. 2,  911 64  Trenčín 

Dátum zaloţenia/zriadenia  1990 

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

Názov zriaďovateľa  

Sídlo zriaďovateľa  

IČO 00312037 

DIČ 2021099995 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Územná samospráva 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky   riadna   

Iné všeobecné údaje  - počet obyvateľov 56 365 

 

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Ing. Branislav Celler, primátor mesta 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno 

a priezvisko/ 

Tomáš Vaňo, viceprimátor 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

242 (vrátane mestskej polície) 

Počet riadiacich zamestnancov  17 

Organizačné členenie Mesta Trenčín  Primátor, hl. kontrolór, poslanecký zbor, 

mestská polícia, spoločný stavebný úrad,  

útvary   (viď príloha č. 1) 

 

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  
 Počet 

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou  14 

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou  0 

Iné právnické osoby zaloţené účtovnou jednotkou  3 

 

 

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
Názov  

rozpočtovej organizácie 

Sídlo 

 rozpočtovej organizácie 

Zmena 

/zriadenie, 

zrušenie, 

zmena formy 

právnickej 

osoby/ 

 

Dôvod 

zmeny 

Mestské hospodárstvo a správa 

lesov 

Trenčín, Soblahovská č. 65 1.1.2005  

Sociálne sluţby mesta Trenčín Trenčín, Piaristická č. 42 1.1.2002  

Dom penzión pre dôchodcov, 

Trenčín 

Trenčín, Lavičková č. 10 1.7.2002  

Školské zariadenia mesta 

Trenčín 

Trenčín,  Kubranská cesta č. 20 1.7.2002  

Základná umelecká škola Karola 

Pádivého, Trenčín 

Trenčín, Námestie SNP č.2 1.7.2002  

 

Centrum voľného času, Trenčín Trenčín, Východná č.9  1.7.2002  

ZŠ Veľkomoravská,   Trenčín, Veľkomoravská č. 12 1.7.2002  

ZŠ Dlhé Hony Trenčín,  Dlhé Hony č. 1 1.7.2002  
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ZŠ Bezručova Trenčín, Bezručova č.66 1.7.2002  

ZŠ Hodţova Trenčín, Hodţova č.37 1.7.2002  

ZŚ Laca Novomeského Trenčín, L. Novomeského č.11 1.7.2002  

ZŠ Východná Trenčín, Východná č.9 1.7.2002  

ZŠ Na dolinách Trenčín, Na dolinách č.27 1.7.2002  

ZŠ Kubranská Trenčín,  Kubranská č.80 1.7.2002  

 

5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  - Mesto Trenčín 

nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 

 

6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   

 
 

Právna forma 

Názov 

 právnickej osoby 

Sídlo 

 právnickej osoby 

Zmena  

/zmena 

formy 

právnickej 

osoby/ 

 

Dôvod 

zmeny 

Akciová spol. Trenčianska parkovacia 

spoločnosť, a.s. 

Trenčín, Farská č. 44/1  

1.1.2008 

 

Obchodná 

spoločnosť 

Trenčín INVEST, s.r.o. Trenčín,  Farská č. 44/1 25.10.2004 

 

 

Nezisková 

organizácia 

Kultúrno-informačné 

censtrum (KIC), n.o. 

Trenčín, Mierové nám.č.2 

 

 

1.2.2009 

 

+ 

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  
 
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretrţitého pokračovania Mesta Trenčín vo 

svojej činnosti.                                                                                       

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Mesto Trenčín zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu 

v súlade so zavedením novej metodiky účtovníctva – akruálne účtovníctvo, zmeny nemali finančný 

dopad: 

 

 zásady pre členenie,  oceňovanie a zaraďovanie dlhodobého majetku s použitím možnosti 

určenia vlastnej doby užívania, nielen podľa zákona o dani z príjmov – podľa internej 

smernice na vedenie účtovníctva 

 zásady pre účtovanie o časovom rozlíšení 

 zásady pre tvorbu rezerv na nevyčerpanú dovolenku a iné náklady za obdobie r. 2008 

 zásady pre účtovanie o opravných položkách k dlhodobému  majetku a k pohľadávkam    
            

3. Úpravy pri prechode na novú metodiku účtovania od 1.1.2008  
Účty k 31.12.2007 Suma v Sk Účty k 1.1.2008 Suma v Sk 

Účet 901 - Fond dlhodobého 

majetku 

3 634 139 437 Účet 428 - Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

- majetok obstaraný     

  z vlastných prostriedkov 

3 601 264 524 

  Účet 384 - Výnosy budúcich období 

- majetok obstaraný z cudzích  

   prostriedkov 

32 874 913 

  ÚS 35 - Zúčtovanie medzi subjektami 

verejnej správy  

0 

Účet 902 - Fond  obežného 0 Účet 428 - Nevysporiadaný výsledok 0 



 3 

majetku hospodárenia minulých rokov 

    

Účet 903 - Fond podnikateľskej 

činnosti 

0 Účet 428 - Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

0 

Účet 909 - Oceňovacie rozdiely 

z precenenia majetku a záväzkov 

29 410 689 Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z 

precenenia majetku a záväzkov 

0 

  Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z 

kapitálových účastín 

29 410 689 

    

959 – ostatné dlhodobé záväzky 22 538 138 ÚS 35 - Zúčtovanie medzi subjektami 

verejnej správy  

0 

  ÚS 37 - Iné pohľadávky a iné záväzky  0 

Účet 917 - Peňažné fondy obce 

alebo VÚC 

90 063 403 Účet 428 - Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov  

- prevod rezervného fondu 

- prevod .......................... 

90 063 403 

    

951 – Dlhodobé záväzky, 

bankové úvery a pôžičky 

299 486 459   

952 – Záväzky sociálneho fondu 112 490 472 – Záväzky zo sociálneho fondu 112 490 

Účet 932 - Nerozdelený zisk, 

neuhradená strata minulých 

rokov 

0 Účet 428 - Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov  

0 

Účet 933 - Prevod zúčtovania 

príjmov  a výdavkov 

90 428 298 Účet 428 - Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

- prevod rozpočtového    

   hospodárenia  

80 938 144 

Účet 964 - Saldo výdavkov 

a nákladov rozpočtového 

hospodárenia 

1 160 271 424 Účet 428 - Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia 

1 381 327 529 

Účet 965 - Saldo príjmov 

a výnosov rozpočtového 

hospodárenia  

1 291 942 722 Účet 428 - Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia 

1 334 469 242 

  Účet 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov RO 

do rozpočtu zriaďovateľa  

 

Účtovné prípady k 1.1.2008    

Časové rozlíšenie    

428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia 

 

 Účet 381 - Náklady budúcich období 

 

 

1 595 694 

  Účet 384 - Výnosy budúcich období (cudzie 

prostriedky)  

0 

 

 

 

 Účet 383 - Výdavky budúcich období 

 

5 659 871 

 

  Účet 384 - Výnosy budúcich období 

 

0 

 

 

 

 Účet 385 - Príjmy budúcich období 

 

448 984 

Opravné poloţky    

Opravné položky k dlhodobému 

majetku 

0 ÚS 09 - Opravné položky k dlhodobému 

majetku 

333 

    

Opravné položky k zásobám 0 ÚS 19 - Opravné položky k zásobám 0 

  )  

Opravné položky k 

pohľadávkam 

0 Účet 391 - Opravná položka k 

pohľadávkam 

1 872 732 

Rezervy    

Rezerva na nevyčerpanú 

dovolenku vrátane poistenia 

 Účet 323 - Krátkodobé rezervy  4 314 508 
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Ostatné    

Pohľadávka voči rozpočtovej 

organizácii z neodvedených 

rozpočtových príjmov 

- oznámenie rozpočtovej  

   organizácie zriaďovateľovi 

 Účet 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov 

rozpočtových organizácií do rozpočtu 

zriaďovateľa 

1 917 133 

 

Pohľadávka voči rozpočtovej 

organizácii z majetku - majetok 

obstaraný z prostriedkov 

zriaďovateľa, prevod správy 

z prostriedkov zriaďovateľa,   

prevod správy z cudzích 

prostriedkov  

 Účet 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu 

obce a VÚC  

 

 

1 015 104 747 

    

Nevyčerpané prostriedky 

z predchádzajúcich rokov  

- § 8 ods. 4 a 5  

- osobitný predpis 

 

 Účet 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu 

obce a VÚC 

6 191 517 

Nespotrebovaný materiál 

obstaraný z prostriedkov cudzích  

 Účet 384 - Výnosy budúcich období (cudzie 

prostriedky) 

 

 

Nespotrebované ceniny 

obstarané z prostriedkov cudzích 

  

Účet 384 - Výnosy budúcich období (cudzie 

prostriedky) 

 

 

4. Spôsob ocenenia jednotlivých poloţiek   

a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý 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 

  iné   

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

  úroky  

  realizované kurzové rozdiely, 

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. 

Mesto Trenčín v roku 2008 neoceňovalo majetok vlastnými nákladmi. 

       Dlhodobý   majetok   získaný   darovaním   alebo   delimitáciou   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.   

       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje 

vytvorením opravnej položky. 

 
b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

 

c) Zásoby  

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 

  montáž 

  iné   

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. 

Vlastné náklady obsahujú: 

  priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 
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  časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť  

Mesto Trenčín v roku 2008 neoceňovalo zásoby vytvorené vlastnou činnosťou. 

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. 

určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). 

       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje 

vytvorením opravnej položky. 

 

d) Pohľadávky 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje 

vytvorením opravnej položky. 

 

e) Peňaţné prostriedky a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady 

budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 

vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

g) Záväzky 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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.  

 

h) Rezervy 

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady 

opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 

Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.  

 

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. 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) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.  

 

l) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným 

Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. V účtovnej závierke sú 

vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové 

straty  účtujú  do nákladov a kurzové zisky do výnosov. 

 

m) Mesto Trenčín nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia   sú platiteľmi 

DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 

 

5. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa 

vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať 

sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom 

nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú 

stanovené takto: 
Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 

1 4 roky 25% 

2 6 rokov 16,67% 

3 12 rokov 8,33% 

4 20 rokov 5% 
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5 2 roky 50% 

6 16 rokov 6,25% 

7 40 rokov 2,5% 

 
Drobný nehmotný majetok od 5001 Sk do 50000 Sk, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 

dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby 

a eviduje sa na podsúvahových účtoch. 

Drobný hmotný majetok od 5001 Sk  do 3000 Sk Sk, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 

dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásob a eviduje sa na podsúvahových účtoch.  

 

Čl. III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 
A  Neobeţný majetok  

I.   Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v tis. Sk/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA  

Názov Účet Riadok 

súvahy 

OC  

 k 31.12.2007 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OC  

k 31.12.2008 

Aktivované N na vývoj 012 004 0    0 

Softvér 013 005 28009 1328 611  28726 

Oceniteľné práva 014 006 0 125 0  125 

Drobný DNM              018 007 801 68 221  648 

Ostatný DNM 019 008      

Spolu   28810 1521 332  29499 

 

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŢKY 

Názov Účty Riadok 

súvahy 

Oprávky, OP  

k 31.12.2007 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

Oprávky, OP 

 k 31.12.2008 

Oprávky a OP k 

aktivovaným N na vývoj 

072 

091 

004 0    0 

Oprávky a OP  

k softvéru 

073 

091 

005 23773 1650 611  24812 

Oprávky a OP k 

oceniteľným právam 

074 

091 

006 0 3 0  3 

Oprávky a OP k drobnému 

DNM              

078 

091 

007 712 85 221  576 

Oprávky a OP k ostatnému 

DNM 

079 

091 

008 0    0 

Spolu   24485 1738 832  25391 

 

c) ZOSTATKOVÁ HODNTA 

Názov Účty Riadok 

súvahy 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2007 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2008 

ZH aktivovaných N na vývoj /012/ -/072+091/ 004 0 0 

ZH softvéru /013/ -/073+091/ 005 4236 3914 

ZH oceniteľných práv /014/ -/074+091/ 006 0 122 

ZH drobného DNM              /018/ -/078+091/ 007 89 72 

ZH ostatného DNM /019/ - /079+091/ 008 0 0 

Spolu   4325 4108 

 

 
NEHMOTNÝ  MAJETOK - v roku 2008 bol zakúpený software do výpočtovej techniky určenej pre 

zabezpečenie vzdelávania zamestnancov, v rámci prechodu na novú menu € boli vykonané zmeny v 

programoch pre majetkovú a účtovnú evidenciu a boli vykonané a zapracované zmeny do programu MIS 

AIS v zmysle legislatívnych zmien. V roku 2008 boli na základe odporúčania likvidačnej komisie a 

rozhodnutia primátora vyradené technicky zastaralé softwa.  
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2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v tis. Sk/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet Riadok 

súvahy 

OC  

 k 31.12.2007 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OC  

k 31.12.2008 

Pozemky 031 012 2385243 241858 274030  2353071 

Umelecké diela a zbierky 032 013 1154 214 150  1218 

Predmety z drahých kovov 033 014 0    0 

Stavby 021 015 1147974 579316 86033  1641257 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. 

vecí 

022 016 120459 12421 6602  126278 

Dopravné prostriedky 023 017 13485 2474 1442  14517 

Pestovateľské celky trvalých porastov 025 018 0    0 

Základné stádo a ťažné zvieratá 026 019 0    0 

Drobný DHM 028 020 0    0 

Ostatný DHM 029 021 0    0 

Spolu   3663315 836283 368257  4136341 

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŢKY 

Názov Účty Riadok 

súvahy 

Oprávky, OP  

k 31.12.2007 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

Oprávky, OP 

 k 31.12.2008 

OP k pozemkom 092 012 0    0 

OP k umeleckým dielam a zbierkam 092 013 0    0 

OP k predmetom z drahých kovov 092 014 0    0 

Oprávky a OP k stavbám 081 

092 

015 269627 

0 

331307 

333 

86033 

0 

 514901 

333 

Oprávky a OP k samostatným hnuteľným 

veciam a súb.hn.v. 

082 

092 

016 69771 16168 6602  78337 

Oprávky a OP k dopravným  prostriedkom  083 

092 

017 10825 2045 1442  11428 

Oprávky a OP k pestovateľs. celkom 

trvalých porastov 

085 

092 

018 0    0 

Oprávky a OP k základnému stádu 

a ťažným zvieratám 

086 

092 

019 0    0 

Oprávky a OP k drobnému DHM 088 

092 

020 0    0 

Oprávky a OP k ostatnému DHM 089 

092 

021 0    0 

Spolu   349223 349853 94077  604999 

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Riadok 

súvahy 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2007 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2008 

ZH pozemkov /031/ - /092/ 012 2385243 2353071 

ZH umeleckých diel a zbierok /032/ - /092/ 013 1154 1218 

ZH predmetov z drahých kovov /033/ - /092/ 014 0 0 

ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015 878347 1126356-333 

ZH samostatných hnuteľných veci 

a súborov hnuteľných. vecí 

/022/ - /082+092/ 016 51688 47941 

ZH dopravných prostriedkov /023/ - /083+092/ 017 2660 3089 

ZH pestovateľských celkov trvalých 

porastov 

/025/ - /085+092/ 018 0 0 

ZH základného stáda a ťažných zvierat  /026/ - /086+092/ 019 0 0 

ZH drobného DHM /028/ - /088+092/ 020 0 0 

ZH ostatného DHM /029/ - /089+092/ 021 0 0 
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Spolu   331902 3531342 

 
STAVBY - investičné akcie súvisiace s etážovaním a rekultiváciou skládky TKO, ukončenie investičných 

akcií na úseku vodovodov a kanalizácií, zaradenie majetku na úseku mestských komunikácií - tento majetok 

bol vyňatý zo správy MHSL m.r.o., nakoľko prevádzku tohto majetku je zabezpečované dodávateľským 

spôsobom. V úbytkoch zohralo významnú úlohu zverenie zrealizovaných investičných akcií do správy 

jednotlivým mestským organizáciám ( rekonštrukcie školských zariadení, športových areálov ) ako i predaj 

bytov a majetku na úseku STL plynovodov.  

  

POZEMKY - najvýraznejší vplyv na prírastky ako aj úbytky je z titulu zabezpečenia pozemkov pre 

významné akcie realizované Mestom Trenčín - priemyselný park, juhovýchodný obchvat a modernizácia 

železničnej trate ako aj majetkoprávne vysporiadania pozemkov. 

  

STROJE,  INVENTÁR - v roku 2008 bola zakúpená zvuková technika pre zabezpečenie ozvučenia 

kultúrnych akcií realizovaných Mestom Trenčín, zariadenie kancelárií ako aj nábytku pre zriadenie zasadacej 

miestnosti pre rokovania v "sobášnej" miestnosti, nákup výpočtovej techniky a tlačiarní pre zabezpečenie 

plynulého chodu Mestského úradu ako aj nákup výpočtovej techniky pre poslancov MsZ, vybudovanie 

nového zabezpečovacieho zariadenia v objekte Zimného štadióna na Sihoti. V rámci úbytkov významný 

podiel tvorí zverenie výpočtovej techniky a didaktických pomôcok do správy mestských organizácií, najmä 

škôl a školských zariadení. V roku 2008 boli na základe odporúčania likvidačnej komisie a rozhodnutia 

primátora vyradené technicky zastaralé a nefunkčné zariadenia a výpočtová technika, na základe 

prebytočnosti bola odpredaná rolba na úpravu ľadu na zimnom štadióne. 

  

DOPRAVA - v roku 2008 boli zakúpené nové vozidlá pre zabezpečenie plynulého chodu mestského úradu ( 

Škoda Octavia, Škoda Fabia, Berlingo ), pre zabezpečenie programu na úseku sociálnych služieb bolo 

zakúpené vozidlo Fiat doblo a pre zabezpečenie činnosti Mestskej polície boli zakúpené vozidlá Suzuki a 

Opel Doblo. V roku 2008 bolo na základe odporúčania likvidačnej komisie a rozhodnutia primátora 

vyradené z majetku mesta a následne odpredané vozidlo užívané MsP z titulu jeho nefunkčnosti.  
  
3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v tis. Sk/ 

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU 

Názov Účty Riadok 

súvahy 

KZ  

k 31.12.2007 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

KZ  

k 31.12.2008 

Obstaranie DNM  041 009 0 2132 2132  0 

Obstaranie DHM 042 022 534678 349727 142918  741487 

Obstaranie DFM 043 032 43926 236 43926  236 

Spolu   578604 352095 188976  741723 

 
b) OPRAVNÉ POLOŢKY 

 

Mesto Trenčín v roku 2008 netvorilo opravné poloţky k obstaraniu dlhodobého majetku. 

 

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  
Názov Účty Riadok 

súvahy 

KZ  

k 31.12.2007 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

KZ  

k 31.12.2008 

ZH účtu obstarania DNM  /041/-

/093/ 

009 0    0 

ZH účtu obstarania DHM /042/-

/094/ 

022 734678    741437 

ZH účtu obstarania DFM /043/-

/096/ 

032 43926 236 43926  236 

Spolu   578604 236 43926  741723 

 
4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok /v tis. Sk/ 

Mesto Trenčín v roku 2008 neposkytovalo preddavky na dlhodobý majetok. 
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5. Spôsob a výška poistenia majetku 

 

POISTENIE MAJETKU - Mesto Trenčín má poistený hnuteľný, nehnuteľný majetok a zodpovednosť. 

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku je na škody vzniknuté živelnými udalosťami. Proti 

vandalizmu sú špeciálne poistené kamery kamerového systému v meste. Mesto Trenčín má uzatvorené 

zákonné poistenie vozidiel, havarijné poistenie a miliónové poistenie na vozidlá. Mesto Trenčín má 

uzatvorené poistenie zodpovednosti na škody vzniknuté prevádzkou zimného štadiónu ( napr. únik čpavku ) 

ako i zodpovednosť vyplývajúca zo zabezpečovania činnosti.  

 

6. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky /v tis. Sk/ 
Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo Suma v tis. Sk 

Pozemky 2353071 

Budovy, stavby 1641257 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 126278 

Dopravné prostriedky  14517 

Obstaranie dl.hm.majetku 741487 

 
7. Opis  a  hodnota  majetku,  ku  ktorému  nemá  účtovná  jednotka  vlastnícke  právo    

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo Suma v tis. Sk 

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO/ 

Zostatková cena dlhodobého majetku 

128537 

Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, pričom 

účtovná jednotka majetok užíva 
nemáme 

Majetok, pri ktorom vlastnícke právo  nadobudol veriteľ 

o zabezpečovacom prevode práva 
nemáme 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o 

výpožičke 
350 – DHM so SpOÚ 

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu nemáme 

 

8. Dôvody zvýšenia, zníţenia a zrušenia opravných poloţiek k dlhodobému nehmotnému  majetku 

a dlhodobému hmotnému majetku 
Inv. 

číslo 

Konkrétny druh DM  Suma OP v tis. Sk Dôvod zvýšenie, zníţenia a zrušenia OP 

I/801/6182 Budova s.č. 1052 na pozemku parc.č. 

217, k.ú. TN, pri kine Hviezda 

333 Určená na asanáciu 

 

II. Dlhodobý finančný majetok  

 

1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v tis. Sk/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA  

Názov Účet Riadok 

súvahy 

OC  

 k 31.12.2007 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OC  

k 31.12.2008 

Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ 061 025 200    200 

Podielové CP a podiely v spoločnosti 

s podstatným vplyvom 

062 026 342905 35800   378705 

Realizovateľné cenné papiere 063 027     0 

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 028     9 

Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku 066 029     0 

Ostatné pôžičky 067 030     0 

Ostatný DFM 069 031     0 

Spolu   343105 35800 0  378905 
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b) OPRAVNÉ POLOŢKY 

Mesto Trenčín v roku 2008 netvorilo opravné poloţky k dlhodobému finančnému majetku. 

 

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA 

Názov Účty Riadok 

súvahy 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2007 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2008 

ZH podielových CP a podielov v dcérskej ÚJ /061/ - /096/ 025 200 200 

ZH podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným 

vplyvom 

/062/ - /096/ 026 342905 378705 

ZH realizovateľných cenných papierov /063/ - /096/ 027 0 0 

ZH dlhových cenných papierov držaných do splatnosti /065/ – /096/ 028 0 0 

ZH pôžičiek ÚJ v konsolidovanom celku /066/ - /096/ 029 0 0 

ZH ostatných  pôžičiek /067/ - /096/ 030 0 0 

ZH ostatného DFM /069/ - /096/ 031 0 0 

Spolu   343105 378905 

 
2. Dôvody zvýšenia, zníţenia a zrušenia opravných poloţiek k dlhodobému finančnému  majetku /v 

tis. Sk/ 

 

Mesto Trenčín v roku 2008 nezniţovalo ani nevytváralo opravné poloţky k dlhodobému finannčému 

majektu. 

 

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v tis. Sk/ 

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 026 súvahy/:  

  
Názov spoločnosti Právna  

forma 

Základné 

imanie /ZI/ 

spoločnosti 

v tis. Sk 

Podiel ÚJ na 

ZI  

Spoločnosti 

 v % 

Podiel ÚJ  

na hlasovacích  

právach 

v % 

Hodnota  

vlastného 

imania 

 spoločnosti 

k 31.12. 

2008 

Hodnota  

vlastného imania 

spoločnosti  

k 31.12. 

2007 

Hodnota 

k 31.12. 

2008 

Hodnota 

k 31.12. 

2007 

Trenčín INVEST, s.r.o.  200 100% 100% 200  200  

TVK, a.s.  956155 39,59% 39,59% 956155  378605  

AS Trenčín, a.s.  1000000 10%  1000000  100  

Spolu       378905  

 
IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôţičky a ostatný dlhodobý 

finančný majetok /v tis. Sk/ 

 

1. Dlhové cenné papiere drţané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v tis. Sk /riadky 027 až 

028 súvahy/:   

 

Mesto Trenčín o tomto majetku neúčtovalo. 

 

2. Dlhodobé pôţičky v tis. Sk /riadky 029 až 030 súvahy/:   

 

Mesto Trenčín o dlhodobých pôţičkách neúčtuje. 

 

3. Významné poloţky ostatného dlhodobého finančného majetku v tis. Sk /riadok 031 súvahy/:   

 

Mesto Trenčín nevykazuje významné poloţky ostatného dlhodobého finančného majektu. 

 

B Obeţný majetok  
I.   Zásoby 
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1. Opravné poloţky k zásobám v tis. Sk /riadky 035 až 039 súvahy/:   
Položka zásob Riadok 

súvahy 

Hodnota 

v tis. Sk 

k 31.12. 

2007 

Tvorba 

+ 

Zníženie  

- 

Zrušenie 

-  

Hodnota 

v tis. Sk 

k 31.12. 

2008 

Opis dôvodov tvorby, 

zníženia, zrušenia OP k 

zásobám 

Materiál na sklade 035 0 0 0  0  

Spolu        

2. Zásoby, na ktoré je zriadené záloţné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať /v tis. Sk/ 

 

Mesto Trenčín nemá zriadené záloţné právo na zásoby. 

 

3. Spôsob a výška poistenia zásob /v tis. Sk/ 

 

Mesto Trenčín má majetok poistený ako celok., viď bod 5 tohoto článku. 

  

II.  Pohľadávky 

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v tis. Sk/ 
Pohľadávky Riadok 

súvahy 

Hodnota pohľadávok 

v tis. Sk  

314-poskytnuté prevádzkové preddavky 065 36 

318-pohľadávky z nedaňových príjmov 068 29756 

319-pohľadávky z daňových príjmov 069 13746 

374-pohľadávky z nájmu 078 9949 

378-iné pohľadávky 081 19 

Spolu  53506 

 
2. Pohľadávky - opravné poloţky /v tis. Sk/ 

Položka  

pohľadávok 

Riadok 

súvahy 

Hodnota  

v tis. Sk 

k 31.12. 

2007 

Tvorba 

+ 

Zníženie  

- 

Zrušenie 

-  

Hodnota  

v tis. Sk 

k 31.12. 

2008 

Opis dôvodov tvorby, 

zníženia, zrušenia OP  

k pohľadávkam 

318-391- 068 0 30 0  30 Odber. faktúry 

319-391 069 0 6602 1873  4729 Pohľ. z daň. Príjmov 

Spolu  0 6632 1873  4759  

 

3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v tis. Sk /riadky 048 a 060 súvahy/:   
Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v tis. Sk  

k 31.12.2008 

Pohľadávky v lehote splatnosti 1121 

Pohľadávky po lehote splatnosti  52349 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 53470 

 
4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v tis. Sk /riadky 048 a 060 súvahy/:   

Pohľadávky podľa zostatkovej 

 doby splatnosti 

Hodnota v tis. Sk  

k 31.12.2008 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 16432 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov 23673 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 12245 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 53470 

 
5. Pohľadávky zabezpečené záloţným právom alebo inou formou zabezpečenia    
 

Mesto Trenčín v roku 2008 o zabezpečení záloţným právom na pohľadávky neúčtovalo. 
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6. Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záloţné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná 

jednotka obmedzené právo s nimi nakladať  

 

Mesto Trenčín v roku 2008 o pohľadávkach na záloţné právo neúčtovalo. 

 

III. Finančný majetok  

1. Významné zloţky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v tis. Sk/ 
Krátkodobý  finančný  

majetok 

Riadok 

 súvahy 

Hodnota  

v tis. Sk  

k 31.12.2007 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota  

v tis. Sk  

k 31.12.2008 

213 - ceniny 086 150 5758 5593 315 

221 – bankové účty 088 34411 13966928 13952740 48599 

277 – f.v.tyz.osobám 109 0 410 25 385 

Spolu  34561 13973096 13958358 49299 

 
2. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záloţné právo a krátkodobý finančný majetok, 

pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /v tis. Sk/ 

 

Mesto Trenčín neúčtuje o záloţnom práve. 

 

3. Opravné poloţky ku krátkodobému finančnému majetku /v tis. Sk/ 

 

Mesto Trenčín v roku 2008 netvorilo opravné poloţky ku krátkodobému finančnému majetku. 

 

IV.  Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/:   

1.  Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov /v tis. Sk/ 

 

Mesto Trenčín neposkytlo v roku 2008 návratné finančné výpomoci. 

 

2. Opravné poloţky k poskytnutým návratným finančným výpomociam /v tis. Sk/ 

 

Mesto Trenčín neúčtovalo o opravných poloţkách v roku 2008.... 

 

V.  Časové rozlíšenie  

 

1. Významné poloţky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 

podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v tis. Sk/ 
Opis položky časového 

rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Hodnota 

k 31.12.2007 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota 

k 31.12.2008 

Náklady budúcich období 

spolu z toho: 

111 0 2522 1562 960 

Príjmy budúcich období  

spolu z toho:  

113 0 107 0 107 

Spolu  0 2629 1562 1067 

 

 

Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 
A Vlastné imanie  

I.  Vlastné imanie podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v tis. Sk/ 
Názov položky Hodnota  

v tis. Sk 

 k 31.12.2007 

Zvýšenie 

+ 

Zníženie 

- 

Presun 

+ / - 

Hodnota  

v tis. Sk 

k 31.12.2008 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  0    0 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 29411 8125   37536 

Zákonný rezervný fond 0    0 

Ostatné fondy 0    0 
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Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 3657248 963216 563878  4056586 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0 22371 0  22371 

Spolu 3686659 993712 563878  4116493 

 
B Záväzky 

I. Rezervy podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v tis. Sk/ 
Položka rezerv Výška  

v tis. Sk 

 k 31.12.2007 

Tvorba 

+ 

Zníženie 

- 

Zrušenie 

- 

Výška 

v tis. Sk 

k 31.12.2008 

Predpokladaný 

 rok použitia  

rezerv 

Rezervy zákonné dlhodobé 0    0  

Ostatné dlhodobé rezervy  0    0  

Rezervy zákonné krátkodobé       

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho 

zabezpečenia 

0 7152 2481 783 3888 2009 

Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky 0      

Odmeny a prémie 0      

Nevyfakturované dodávky a služby 0 2314   2314 2009 

Odstupné zamestnancom 0 1184   1184 2009 

Vyplácanie odchodného, vyplácanie - 

životné jubileá, pracovné jubileá a iné 

plnenia pre zamestnancov 

0 877 203 265 409 2009 

Náklady na zostavenie, overenie, 

zverejnenie účtovnej závierky a výročnej 

správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia 

0 233 83 0 150 2009 

Spolu 0 11760 2767 1048 7945  

Ostatné krátkodobé rezervy  0    0  

 
II. Záväzky  

1. Záväzky podľa doby splatnosti v tis. Sk /riadky 140 a 151 súvahy/:   
Záväzky podľa doby splatnosti Výška v tis. Sk  

k 31.12.2008 

Krátkodobé záväzky /r.140/ spolu z toho  95680 

Záväzky v lehote splatnosti 797946 

Záväzky po lehote splatnosti  1632 

Dlhodobé záväzky /r.151/ spolu z toho 363406 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 459335 

 
2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v tis. Sk /riadky 140 a 151 súvahy/:   

Záväzky podľa zostatkovej 

 doby splatnosti 

Výška v tis. Sk  

k 31.12.2008 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 95682 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 703896 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 799578 

 
3. Popis významných poloţiek záväzkov podľa jednotlivých poloţiek súvahy  

a) Záväzky zo sociálneho fondu  /v tis. Sk/  
Sociálny fond Rok 2008  Rok 2007  

Stav  k 1.januáru  112 68 

Tvorba sociálneho fondu 854 632 

Čerpanie sociálneho fondu 717 588 

Stav k 31.decembru 249 112 

 
b) Ostatné dlhodobé záväzky /v tis. Sk/ 
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 Názov položky 

 

Výška 

k 31.12.2008 

Výška  

k 31.12.2007 

Opis  

479-úver ŠFRB 363406 22538  

 
c) Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v tis. Sk/  

 

Mesto Trenčín nevykazuje v r. 2008 záväzky z nájmu 

 

III.  Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci  

1.  Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v tis. Sk/   
Druh bankového úveru  

podľa splatnosti  

/krátkodobý, dlhodobý/ 

Charakter  

bankového úveru 

/investičný, prevádzkový a pod./ 

Mena  Dátum  

splatnosti 

Výška 

v tis. Sk 

k 31.12.2008 

Výška  

v tis. Sk 

 k 31.12.2007 

DEXIA Banka, a.s. investičný € 25.4.2022 40303 44954 

DEXIA Banka,a.s. investičný € 25.7.2017 166117 185289 

Slov.sporiteľňa, a.s. Investičný € 31.10.2013 80000 0 

Tatra Banka, a.s. Investičný € 30.9.2015 5142 6582 

Tatra Banka, a.s. Investičný € 30.9.2015 7109 9105 

Tatra Banka, a.s. Investičný € 30.9.2015 7215 9240 

Tatra Banka , a.s. Investičný € 30.9.2015 34604 44316 

Spolu    340490 322025 

 
2. Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy /v tis. Sk/ 

 

Mesto neúčtovalo v roku 2008 o dlhodobých  a krátkodobých  emitovaných  dlhopisoch. 

 

3. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci /v tis. Sk/ 

 

Mesto Trenčín neúčtovalo v roku 2008 o finančných výpomociach. 

 

IV. Časové rozlíšenie  

 

1. Významné poloţky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období podľa jednotlivých poloţiek súvahy  /v tis. Sk/ 
Opis položky časového 

rozlíšenia 

Riadok  

súvahy 

Hodnota 

k 31.12.2007 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota 

k 31.12.2008 

Výdavky budúcich období 

spolu z toho: 

180 0 12556 13635 -1079 

Výnosy budúcich období spolu 

z toho: 

181 32875 9254 3414 38715 

Spolu  32875 21810 17049 37636 

 
2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v tis. Sk/ 

Kapitálový transfer Stav záväzku 

k 31.12.2007 

Príjem  

kapitálového 

transferu 

Zúčtovanie do výnosov 

bežného  

účtovného obdobia 

Zúčtovanie do výnosov 

budúcich období 

Stav záväzku 

 k 31.12.2008 

Dotácia pre DPD, SSmT 0 650 RO RO 0 

Dotácia na rek.zim.štad. 0 5000 17 17 4983 

Rain Drop 0 2355 0 0 2355 

Spolu 0 8005 17 17 7338 

 

Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
 

1. Výnosy  - popis a výška významných poloţiek /v tis. Sk/ 
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Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v tis. Sk  

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 4684 

   

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob   0 

Aktivácia    

   

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 – Daňové výnosy samosprávy 532569 

 633 – Výnosy z poplatkov  85384 

Ostatné výnosy 641 -  Tržby z predaja d.n.m. a d.h.m. 170171 

 644 -   Zmluv.pokuty a penále z omeškania 108 

 645 -   Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 3310 

 648 -   Ostatné výnosy z prevádz.činnosti 214852 

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  652 -   Zúčtov.zákon.rezerv z prevádz.činn. 3731 

z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie  657 -   Zúčtov.zák.opr.pol. z prevádz.činn. 1873 

časového rozlíšenia   

   

Finančné výnosy 662 -   Úroky 547 

 663 -   Kurzové zisky 30733 

Mimoriadne výnosy  678 -   Ostatné mimoriadne výnosy 12576 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov  693 -   V.samospr. z BT zo ŠR 23881 

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou  694 -   V.samospr. z KT zo ŠR 1482 

alebo VÚC 697 -   V.samospr. z BT od ost. Mimo v.s. 107 

 698 -   V. samospr. Z KT od ost. Mimo v.s. 16 

 699 -   V.samosrpr. z odvodu rozp. príjmov     44478 

Spolu  1 130 502 

 

 
2. Náklady  - popis a výška významných poloţiek /v tis. Sk/ 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v tis. Sk  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  9351 

 502 – Spotreba energie 12368 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie 63582 

 512 – Cestovné 720 

 513 – Náklady na reprezentáciu  2573 

 518 – Ostatné služby  135299 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  75729 

 524 -  Zákonné sociálne poistenie 23890 

 525 -  Ostatné sociálne poistenie 687 

 527 -  Zákonné sociálne poistenie 1610 

 528 -  Ostatné sociálne poistenie 2811 

Dane a poplatky  538 -  Ostatné dane a poplatky 671 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 -  Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m. 98649 

 545 -  Ostatné pokuty, penále a úroky z omeš.ania 25 

 546 -  Odpis pohľadávky 4760 

 548 -  Ost.nákl. na prevádz. Činn. 191792 

Odpisy, rezervy a opravné položky  551 -  odpisy 64105 
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z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie  

551 -  tvorba zák. rezerv z prevádz. Činn. 6714 

časového rozlíšenia   557 -  tvorba zák. oprav. Pol. Z prevádz.č. 4759 

 558 -  tvorba ostat.oprav.pol. z prevádz.č. 333 

Finančné náklady  562 -  úroky 19024 

 568 -  ostatné finančné náklady 2420 

 569 -  manká a škody na finančnom majetku 72 

Mimoriadne náklady   0 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov  

584 – náklady na T z rozp. Mesta pre RO 283629 

 585 -  náklady na T z rozp. Mesta ost. V.s. 4521 

 586 -  nákl. Na T z rozp. Mesta mimo v.s. 97948 

Dane z príjmov 591 – splatná daň z príjmov 75 

Spolu  1108131 

 
3. Osobitné náklady /v tis. Sk/ 

Názov poloţky Suma nákladov  v tis. Sk 

Overenie účtovnej závierky  83 

Iné uisťovacie služby 0 

Daňové poradenstvo 0 

Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom 

alebo audítorskou spoločnosťou 

0 

  
Názov poloţky Suma nákladov  v tis. Sk 

Opis a suma významných nákladov vzniknutých v súvislosti so 

zavedením meny eura 

Náklady neboli vyčíslené, boli v rámci 

prevádzky a čerpania rozpočtu roku 2008, 

neboli významné výškou. 

Suma kurzových strát a kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzniknutá v súvislosti so 

zavedením meny eura   

0 

 

 

Čl. VI 

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy  
 

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 

      (Pohľadávka účet 351) v tis. Sk 
 

Popis zostatku účtu 351 

/pohľadávka/ 

Stav  

pohľadávky  

k 31.12.2007 

V bežnom 

účtovnom období 

prijaté odvody 

príjmov minulých 

účtovných období 

- 

Odvody príjmov 

bežného 

účtovného 

obdobia zúčtované 

do výnosov 

+ 

Uhradené  

odvody 

príjmov 

bežného  

účtovného  

obdobia 

- 

Stav pohľadávky 

k 31.12.2008 

z dôvodu  

neprijatých  

odvodov príjmov 

MRO v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín 

0 3481 44478 5883 2402 

 
2. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 

      (Záväzok účet 351) v tis. Sk  
Popis zostatku účtu 351 

/záväzok/ 

Stav  

záväzku 

k 31.12.2007 

V bežnom 

účtovnom období 

uhradené odvody 

príjmov minulých 

účtovných období 

 

- 

Odvody príjmov 

bežného 

 účtovného  

obdobia 

 zúčtované do 

nákladov 

+ 

Uhradené  

odvody  

príjmov 

bežného  

účtovného 

 obdobia 

 

- 

Stav  

záväzku 

k 31.12.2008 

z dôvodu 

neodvedených  

odvodov 

príjmov 
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MRO – v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín 

0 3481 44478 5883 2402 

 

3. Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v tis. Sk/ 
Názov zostatku  v členení 

podľa štruktúry súvahy 

/riadky súvahy 042 až 047/ 

Stav  

záväzku  

k 31.12.2007 

Druh  

transferu 

/bežný,  

kapitálový/ 

Príjem   

bežného/ 

kapitálového 

transferu 

 

+ 

Zúčtovanie  

do výnosov 

bežného 

účtovného 

obdobia 

- 

Zúčtovanie  

do výnosov 

budúcich 

období  

/účet 384/ 

- 

Stav  

záväzku 

k 31.12.2008 

z dôvodu 

prijatých 

transferov 

Dotácie školstvo 0 Bežné 143715 143074 0 641 

Ostatné dotácie 0 Bežné 29521 28974 0 547 

Ostatné dotácie 0 kapitálové 8005 17 17 7338 

Predpis nepoukázanej 

dotácie Rain drop 

0 kapitálová 0 0 0 425 

Spolu  0  181241 172065 17 8951 

 
4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení  podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v tis. Sk/  

Názov zostatku  v členení podľa 

štruktúry súvahy 

/riadky súvahy 042 až 047/ 

Stav  

pohľadávky 

k 31.12.2007 

z dôvodu 

poskytnutých 

transferov 

Druh  

transferu 

/bežný, 

kapitálový/ 

Poskytnutie   

bežného/ 

kapitálového  

transferu 

 

 

 

 

 

 

+ 

Zúčtovanie 

transferu  

poskytnutého  

v bežnom 

účtovnom  

období do 

nákladov 

bežného 

 účtovného  

obdobia 

- 

Zúčtovanie  

transferu 

poskytnutého 

 v minulých  

účtovných  

obdobiach do  

nákladov 

 bežného  

účtovného  

obdobia 

- 

Stav  

pohľadávky 

k 31.12.2008 

z dôvodu 

poskytnutých 

transferov 

Dotácie na kultúrne podujatia 0 BT 3270 3270 0 0 

Dotácie na činnosť 0  500 500 0 0 

Dotácie na školstvo,výchovu a 

vzdelávanie 

0  520 520 0 0 

Dotácie na sociálne služby 0  437 437 0 0 

Dotácie v oblasti životného 

prostredia 

0  298 298 0 0 

Dotácie na telovýchovné 

a športové kluby 

0  1977 1977 0 0 

Dotácie na reprezentáciu 

a výnimočné akcie 

0  473 473 0 0 

       

Spolu  0 BT 7475 7475 0 0 

 

Čl. VII 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
 

1. Deriváty - opis významných poloţiek derivátov  

 

Mesto Trenčín v roku 2008 neúčtovalo o derivátoch. 

 

2.  Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  
Druh položky Opis položky  Hodnota Účet 

Prijaté depozitá a hypotéky  0  

Prenajatý majetok  0  

Majetok prijatý do úschovy   0  

Prísne zúčtovateľné tlačivá Pokutové bloky MsP 2054 Sk 7735104 

Materiál v skladoch civilnej ochrany Centrálne obstarávaný materiál CO 2964 Sk  

Odpísané pohľadávky Upustenie nedaňovej pokuty 14464 Sk 54618 
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 Odpísanie pohľ. za nájom 3634 Sk 5461801 

 Odpísanie pohľ. daňovej 4760 Sk 5461901 

 

Čl. VIII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 
 

I. Iné aktíva a iné pasíva  

1. Iné aktíva a iné pasíva /v tis. Sk/ 

 

Mesto Trenčín neúčtovalo v roku 2008 o iných aktívach a iných pasívach.  

 

2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v tis. Sk/ 
Inv. 

číslo 

Nehnuteľná kultúrna pamiatka Hodnota celkom – zostatková cena 

1/801/6163 Budova Farská č. 1 54 

1/801/61391 Budova Farská č. 10 1098 

1/801/6168 Trenčianske múzeum 81 

1/812/6182 Mierové námestie 16 21 

1/812/6183 Mierové námestie 22 129 

1/812/6184 Mierové námestie 22 16 

 Spolu 1399 

 
3. Ostatné finančné povinnosti /v tis. Sk/ 

 

Mesto Trenčín nemalo v roku 2008 ostatné finančné povinnosti. 

 

Čl. IX 

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,  

dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 
 

1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov 

      a iných orgánov účtovnej jednotky /v tis. Sk/  

 

Mesto Trenčín nemá informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov. 

 

 

Čl. X 

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 /v tis. Sk/ 
      Druh obchodu Hodnoty obchodu  

v tis. Sk 

Podiel obchodu na celkovom 

objeme obchodov v % 

Hodnota ešte neukončených 

obchodov (môže byť aj v %) 

Kúpa alebo predaj  0   

Poskytnutie služby 0   

Zmluvy o obchodnom zastúpení 0   

Licenčné zmluvy 0   

Transfery 0   

Know-how 0   

Úvery, pôžičky, výpomoci  0   

Záruky  0   
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Iné obchody  0   

 
Dcérske organizácie Mesta Trenčín – MRO nevykazujú vyššie uvedené skutočnosti. 

 

2. Spriaznenými osobami sú:  

- právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo 

materskou účtovnou jednotkou, 

- právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke  alebo je v nich vykonávaný 

podstatný vplyv účtovnou jednotkou, 

- fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, 

- zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby 

zodpovedné za riadenie a kontrolu   činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich 

blízke osoby, 

- právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný 

vplyv a to aj sprostredkovane, 

- osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej  jednotke prostredníctvom 

členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné 

ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj 

sprostredkovaný vplyv, 

- osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické 

vzťahy s účtovnou jednotkou, 

- osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky 

závislá. 

 

 

Čl. XI 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 
1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 

Rozpočet Mesta Trenčín bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 17.12.2007,  uznesením č.189/2007. 

Bol zmenený spolu 23 zmien:  

- prvá  zmena  schválená MsZ dňa 28.2.2008 uznesením č. 199/2008 

- zmena č. 2 až  č. 11 - zmena schválená primátorom v zmysle VZN č. 8/2006 Zásady nakladania 

s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je 

v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu. Zmeny rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci programu, zmeny rozpočtovaných prostriedkov určených na kapitálové 

výdavky medzi programami a zmeny rozpočtu v rovnakej výške v príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu v prípade realizovaných, resp. zazmluvnených nerozpočtovaných príjmov bez vplyvu na 

výsledok hospodárenia, schvaľuje primátor mesta. Ostatné zmeny schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

- Zmena č. 12  schválená MsZ dňa 28.8.2008, uznesením č. 322/2008 

- Zmena č. 13  a č. 14 – zmeny schválené primátorom  

- Zmena č. 15 schválená MsZ dňa 23.10.2008, uznesením č. 355/2008 

- Zmena č. 16. až č. 23 – zmeny schválené primátorom 

 

Príjmy beţného rozpočtu v tis. Sk  
Zdroj Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2008 

 Bežné príjmy 817755 861504 884825 

 

Výdavky beţného rozpočtu v tis. Sk  
Program Zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2008 

1   Plánovanie, manažment a kontrola 7085 10953 9933 

2  Propagácia a marketing 5060 5815 5647 

3  Interné služby mesta 25885 31625 26158 

4  Služby občanom 18690 19231 19331 
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5  Bezpečnosť, právo a poriadok 31060 30810 29433 

6  Odpadové hospodárstvo 65685 86960 83354 

7  Doprava 40050 45770 45770 

8  Komunikácie 46675 48305 47001 

9  Vzdelávanie 264610 282750 286320 

10  Kultúra 18600 18540 17675 

11  Šport 40155 45166 46544 

12  Prostredie pre život 61205 60016 59384 

13  Bývanie 9630 8395 7279 

14  Sociálne služby 55015 57586 55773 

16  Podporná činnosť 99150 100815 96618 

Spolu   788555 852737 836220 

 
Príjmy kapitálového rozpočtu v tis. Sk  

Zdroj Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2008 

 Kapitálové príjmy 365570 435117 183770 

 

Výdavky kapitálového rozpočtu v tis. Sk  
Program Zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2008 

1  Plánovanie, manažment a kontrola 30700 187965 98764 

2  Propagácia a marketing 0 593 543 

3  Interné služby mesta 7500 11207 6579 

4  Služby občanom 3550 1977 997 

5  Bezpečnosť, právo a poriadok 3650 3880 3788 

6  Odpadové hospodárstvo 4210 6905 4508 

8  Komunikácie 247532 172767 53369 

9  Vzdelávanie 23358 20668 17338 

10  Kultúra 2630 15823 10357 

11  Šport 10720 17465 16349 

12  Prostredie pre život 56410 36539 28370 

14  Sociálne služby 2600 5640 3991 

15  Modernizácia železničnej trate 125232 125232 46305 

16  Podporná činnosť 2170 2700 2791 

Spolu   520262 609361 294049 

 

Čl. XII 

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

účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

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

závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 

      NAPRÍKLAD:  

- 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, 

- dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, 

- zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku, 

- vydané dlhopisy a iné cenné papiere, 

- zmena právnej formy účtovnej jednotky, 
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- mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy, 

- iné mimoriadne skutočnosti 

 

Popis skutočností: 

25.2.2009 boli preplatené žiadosti na chránenú dieľňu v celkovej výške 7 591,39€.  

Odôvodnenie: Ku dňu účtovnej uzávierky neboli predložené doklady k zúčtovaniu. 

Dodávateľská faktúra int. Č. 5190201 – vyúčtovanie plynu v sume 5 537,09€ - nebola zahrnutá do  

tvorby rezerv, lebo nebola príslušným útvarom nahlásená potreba tvorby rezerv. 

Oprava istiny úveru ŠFRB - int. Dokl. Č. 1090032 – 12266,98€. Zmena splátkového kalendára. 

 

 

V Trenčíne  dňa 30.3.2009                                                   

 

 

 

Zodpovedná osoba za  vypracovanie : 

   

Ing. František Orolín, vedúci útvaru ekonomického 

 

  Eva  Drhová, špecialista metodiky účtovníctva 

 

 

 Štatutárny orgán  

 

Ing. Branislav  Celler, primátor mesta 


