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Čl.I 
 

Všeobecné údaje 
 

(1) Identifika čné údaje ú čtovnej jednotky:  
 
a) identifikačné údaje ÚJ zostavujúcej účtovnú závierku k 31.12.2017:  
 
Názov ÚJ Mesto Krupina 
Sídlo ÚJ Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01  Krupina 
IČO 00320056 
Dátum zriadenia ÚJ 1.1.1991 
Spôsob zriadenia ÚJ Zákon SNR č. 369/1990 v znení neskorších predpisov 
 
b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna účtovná závierka 
 
 
(2) Informácie o vedúcich predstavite ľoch a o organiza čnej štruktúre ú čtovnej jednotky:  
 
Priemerný po čet zamestnancov po čas 
účtovného obdobia  

59,73 

z toho po čet riadiacich zamestnancov 11 
  
Mená a priezviská vedúcich predstavite ľov: Funkcia: 
Ing. Radoslav Vazan  Primátor mesta 
Ing. Eva Lukáčová    Prednosta úradu  
Ing. Adrián Macko  Hlavný kontrolór mesta 
Ing. Marta Murínová Vedúca ekonomického oddelenia 
Ing. Adriana Žabková  Vedúca školstva a organizačného oddelenia 
Ing.  Žaneta Maliniaková   Vedúca oddelenia správy majetku mesta 
Ing. Jaroslava Uramová  Vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia 
Ing. Dajana Belláková  Vedúca oddelenia projektového manažmentu 
Martin Gabera  Náčelník mestskej polície 
Ján Alakša Vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Mária Šulcová  Vedúca Spoločnej obecnej úradovne a stavebného 

úradu  

 
 
(3) Informácie o organizáciách v zria ďovate ľskej alebo zakladate ľskej pôsobnosti ú čtovnej 
jednotky: 
 
P.č. Názov 

účtovnej 
jednotky 

Právna forma  Sídlo ú čtovnej 
jednotky 

Zmeny (zriadenie, 
zrušenie, zmena 
právnej formy) 

Dôvody 
zmien 

1. ZŠ J. C.  
Hronského  

RO  Školská ul. 10,  963 01 
Krupina 

  

2. ZŠ  E. M. 
Šoltésovej  

RO M.R. Štefánika 3,    
963 01 Krupina 

  

3. ZUŠ RO Svätotrojičné nám. 7, 
963 01 Krupina 

  

4. Domček-CVČ RO M.R. Štefánika 33,  
963 01 Krupina 

  

5. Kultúrne 
centrum 
a múzeum A. 
Sládkoviča 

RO Sládkovičova 9,       
963 01  Krupina 

  

6. MŠ na ulici 
Malinovského  
č. 874 v Krupine  

RO Malinovského 874,  
963 01  Krupina 
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7. Mestské lesy, 
s.r.o. 

Obchodná 
spoločnosť 

Priemyselná 969/14, 
963 01 Krupina 

  

8. Mestský bytový 
podnik, s.r.o. 

Obchodná 
spoločnosť 

Svätotrojičné nám. 20, 
963 01 Krupina 

  

9. Mestský podnik 
služieb,    s. r.o. 

Obchodná 
spoločnosť 

Svätotrojičné nám 4,   
963 01  Krupina 

  

 
 

Čl. II 
Informácie o ú čtovných zásadách a ú čtovných metódach 

 
(1) Účtovná  závierka je  zostavená  za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 
pokračovať vo svojej činnosti a použila účtovné zásady a účtovné metódy spôsobom, ktorý vychádza 
z predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti a že u nej nenastáva žiadna 
skutočnosť, ktorá by ju obmedzovala alebo jej zabraňovala v tejto činnosti pokračovať aj v blízkej 
budúcnosti, minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavila riadna účtovná závierka.  
 
(2)  K zmenám  účtovných metód a účtovných zásad v priebehu roku 2017 v ÚJ nedošlo. ÚJ 
postupovala v zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 7 odst. 1 – 4, t.j.  účtovala tak, aby 
účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom 
účtovníctva  a o finančnej situácii ÚJ. Zobrazenie v účtovnej závierke je verné, t.j.  obsah položiek 
účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a 
účtovnými metódami. Zobrazenie v účtovnej závierke je pravdivé, t.j.  sú pri ňom použité účtovné 
zásady a účtovné metódy, ktoré vedú k dosiahnutiu verného zobrazenia skutočností v účtovnej 
závierke. ÚJ  používa v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady.  Ak ÚJ 
zmení doterajšie účtovné zásady a účtovné metódy v priebehu účtovného obdobia, nové účtovné 
zásady a účtovné metódy musí v zmysle citovaného zákona  používať od prvého dňa tohto účtovného 
obdobia. O zmene účtovných zásad a účtovných metód je účtovná jednotka povinná informovať v 
účtovnej závierke v poznámkach: V priebehu roku 2017 nedošlo k zmene účtovných metód 
a účtovných zásad. Ak účtovná jednotka zistí, že účtovné zásady a účtovné metódy použité v 
účtovnom období sú nezlučiteľné s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia skutočností, je 
povinná zostaviť účtovnú závierku tak, aby poskytla verný a pravdivý obraz skutočností. O tom je 
účtovná jednotka povinná informovať v účtovnej závierke v poznámkach.  ÚJ uvedené skutočnosti pri 
zostavovaní účtovnej závierky nezistila. ÚJ je povinná použiť účtovné zásady a účtovné metódy 
spôsobom, ktorý vychádza z predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti a že u nej 
nenastáva žiadna skutočnosť, ktorá by ju obmedzovala alebo jej zabraňovala v tejto činnosti 
pokračovať aj v blízkej budúcnosti, minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavila riadna 
účtovná závierka. V prípade, že účtovná jednotka má informáciu o tom, že u nej takáto skutočnosť 
nastáva, je povinná použiť tomu zodpovedajúci spôsob účtovania, pričom je povinná uviesť informáciu 
o použitom spôsobe v účtovnej závierke v poznámkach.  
 
    
(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku: 
 
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný je oceňovaný obstarávacou cenou, 
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený  vlastnou činnosťou, ÚJ nemá náplň v tomto bode, 
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný je oceňovaný obstarávacou cenou,  
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou; ÚJ nemá náplň v tomto bode, 
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne je oceňovaný 
reprodukčnou obstarávacou cenou,  
f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou,  v prípade bezodplatného  nadobudnutia 
reprodukčnou obstarávacou cenou,  
g) zásoby nakupované obstarávacou cenou, 
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, ÚJ nemá náplň v tomto bode, 
i) zásoby získané bezodplatne, ÚJ nemá náplň v tomto bode, 
j) pohľadávky menovitou hodnotou,  
k) krátkodobý finančný majetok  reálnou hodnotou,  
l) časové rozlíšenie na strane aktív menovitou hodnotou,  
m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitou hodnotou,  
n) časové rozlíšenie na strane pasív menovitou hodnotou,  
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o) deriváty, ÚJ nemá náplň v tomto bode, 
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, ÚJ nemá náplň v tomto bode, 
q) majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou,  
r) finančný prenájom menovitou hodnotou.  
 
 
 (4) Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 
sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. 
 
(5) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby 
odpisovania,  odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov. 
 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa v procese používania opotrebúva, čím stráca postupne  
svoju hodnotu. Opotrebenie majetku vyjadrené v peniazoch za určité obdobie /ročné, mesačné/ sa 
označuje ako odpisy. Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku. Oprávky sú  
kumulované odpisy evidované od začiatku používania až po súčasnosť. Dlhodobý majetok sa odpisuje  
na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov podľa § 22 postupov 
účtovania. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému  majetku. Dlhodobý majetok 
sa odpisuje počas predpokladanej doby používania odpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických 
úžitkov z majetku. Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpíše takým 
spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje. Účtovné odpisy sa počítajú 
z ceny, ktorou je dlhodobý  majetok ocenený v účtovníctve. Účtovné odpisy dlhodobého majetku 
v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho 
podielu. Účtovné odpisy zaokrúhlené podľa odpisového plánu na celé € hore  a účtujú v prospech 
účtov účtových skupín 07 - Oprávky  dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 - Oprávky 
k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti 
pričom sa predovšetkým zohľadňuje: 

a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia, 
b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, 
c) technické a morálne zastaranie, 
d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.  

Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková 
doba odpisovania alebo sadzby odpisovania. Neodpisujú sa pozemky, predmety z drahých kovov, 
umelecké diela a zbierky, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov a predmety múzejnej a galerijnej 
hodnoty a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi. Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný 
majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania 
zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú 
goodwill, aktivované zriaďovacie náklady a náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať 
najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Účtovná jednotka zostavuje odpisový plán v súlade so 
zákonom o účtovníctve. Účtovná jednotka odpisuje majetok metódou rovnomerného odpisovania. 
V zmysle § 7 ods. 3 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka môže zmeniť postup  odpisovania 
majetku v účtovníctve, ak sa tým dosiahne verný a pravdivý obraz skutočností. Ak účtovná jednotka 
zmení odpisový plán v priebehu účtovného obdobia, musí nový postup odpisovania použiť spätne od 
prvého dňa daného účtovného obdobia. O zmene odpisového plánu musí účtovná jednotka 
informovať  v poznámkach.  
 
Odpisový plán pre dlhodobý hmotný majetok 
ÚJ  Mesto Krupina  používa nasledovný odpisový plán: 

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročný odpis 
1 4 1/4 
2 6 1/6 
3 8 1/8 
4 12 1/12 
5 20 1/20 
6 40 1/40 
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Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín  podľa Vnútorného predpisu o evidovaní, 
odpisovaní a účtovaní majetku  č. 5/2010 v zmysle § 28 zákona o účtovníctve na základe plánu 
účtovných odpisov. Účtovná jednotka určí dobu odpisovaniu podľa predpokladanej doby používania. 
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé € hore.  Majetok sa začne odpisovať odo dňa jeho zaradenia 
do používania alebo prvým dňom nasledujúcim po uvedení dlhodobého majetku do užívania. 
  
 
(6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 
Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku ÚJ nemá vypracované, postupuje  preto podľa 
zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 26 odst. 3 a 4. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, je ÚJ povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v 
súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Ocenenie majetku sa upraví opravnými 
položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. 
Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia 
hodnoty. ÚJ účtuje o týchto opravných položkách v rámci uzávierkových prác  a postupuje v zmysle 
rozhodnutí príslušného orgánu .  
 
 
(7) Zásady pre vykazovanie transferov.   
ÚJ  nemá vypracované Zásady pre vykazovanie transferov, postupuje pri ich   účtovaní podľa  zák. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve a v zmysle účtovných  metód  a zásad  pričom využíva rámcovú účtovú 
osnovu pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné 
celky,  t.j. účtuje v rámci  účtových skupín 35 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy,  38 – 
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov,  58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov  a 69 
– Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou a VÚC.  
 
 
 
  

Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 
 

A Neobežný majetok 
 
(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný maj etok 
 
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku Mesta Krupina k 31.12.2017 zahŕňajúci prehľad o  pohybe 
obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa 
jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy poskytuje v tabuľkovej 
časti poznámok tabuľka č. 1 
 
 
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku             
 

Spôsob poistenia Suma uhradeného poistenia k 31.12. 2017 
v EUR  

Poistenie motorových vozidiel                (RÚ 634003) 4 102,75 
Poistenie majetku                                 (RÚ 637015)  8 668,64 
Spolu  12 771,39 
 
Pozn:  ide čisto o poistenie majetku Mesta Krupina, poistné za majetok  odovzdaný do správy 
podriadeným RO si platia z vlastných rozpočtov sami. Zvýšené poistenie motorových vozidiel je 
z dôvodu prechodu klubu Dobrovoľných hasičov pod MsÚ a tiež zvýšený počet vozidiel.  
 
 
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo 
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom. 
Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo ani obmedzenie nakladať s dlhodobým majetkom. 
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d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky ukazuje v EUR nasledovná 
tabuľka: 
 

Majetok, ku ktorému má ÚJ vlastnícke právo 
Suma k 31.12.2017 

v EUR 

Pozemky  30 320 257,00 
Umelecké diela, zbierky 125 747,55 
Budovy, stavby 16 057 207,82 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 634 769,12 

Dopravné prostriedky 168 447,70 
 
e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo:   
 

Suma k 31.12.2017 
v EUR Majetok, ku ktorému nemá ÚJ vlastnícke právo 

0 

Majetok v správe účtovnej jednotky (RO,PO) 0 
Majetok nezap.vkladom do kat.neh.,pričom ÚJ 
maj.užíva 0 
Maj.,pri kt.vlas.právo nad.veriteľ o zabez.prevode práva  0 
Maj.,ktorý využ.ÚJ na základe zmluvy o výpožičke 0 

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu 0 
 
f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku: 
 
 

Inventárne číslo Konkrétny druh DM 
Suma 

k 31.12.2017 
v EUR 

Dôvod zvýšenia, zníženia a 
zrušenia OP 

DM100-1000084 
Veľká zasadačka- adm. 
budova 

2 538,90 
predpoklad zníženia hodnoty 
majetku 

DM220-2200001 Studňa Šlajberka 140,87 
predpoklad zníženia hodnoty 
majetku 

 DM220-2200003 Studňa Čierne Blato 492,26 
predpoklad zníženia hodnoty 
majetku 

 DM220-2200005 Studňa Pijavice 408,82 
predpoklad zníženia hodnoty 
majetku 

DM220-2200010 
Šachta nad stanicou Č. 
Hora 156,01 

predpoklad zníženia hodnoty 
majetku 

DM220-2200017 Studňa Holý Vrch 1505,43 
 predpoklad zníženia hodnoty 
majetku 

Spolu   
  5 242,29   

  
  
Pozn.: Opravné položky  vytvorené v roku 2015 zostali   v rovnakej výške aj k 31.12.2017, neboli 
vytvorené žiadne nové.  
 
    
(2) Dlhodobý finan čný majetok 
 
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku Mesta Krupina k 31.12.2017 zahŕňajúci prehľad 
o pohybe obstarávacích cien, pohybe opravných položiek a pohybe zostatkových cien, podľa 
jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy poskytuje v tabuľkovej 
časti poznámok v tabuľke č. 1.  
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b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku:  
 

Zvýšenie, zníženie,  zrušenie  OP 
Konkrétny druh DFM 

Suma k 31.12.2017 v EUR Dôvod 

Mestský bytový podnik, s. r. o. - 5 756,00 
predpoklad zníženia 

hodnoty VI 

Mestský podnik služieb, s. r. o. 9 959,00 
predpoklad zvýšenia 

hodnoty VI 
SPOLU  4 203,00  
 
 
 
(3) Majetkové podiely ú čtovnej jednotky v iných spolo čnostiach 
 
Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (účet 061) podáva 
detailne v EUR nasledovná tabuľka:  

 
 
(4) Dlhové cenné papiere a realizovate ľné cenné papiere, dlhodobé pôži čky a ostatný dlhodobý 
finan čný majetok: 
 
a) dlhové cenné papiere účtovná jednotka nevlastní 
b) dlhodobé pôžičky účtovná jednotka nemá 
 
c) popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku  a realizovateľných CP 
vykázaných v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia 
a predchádzajúceho účtovného obdobia   
 
Významné položky 
realizovate ľných CP (ú čet 063) Suma  k 31.12.2017 Suma  k 31.12.2016 

Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

1 533 705,87 1 533 705,87 

FIN.M.O.S. 626 696,30 548 876,30 

Spolu:  2 160 402,17 2 082 582,17 
 
 
B Obežný majetok 
 
(1) Zásoby 
a)  vývoj opravnej položky k zásobám. ÚJ nemá náplň v tomto bode. 
b) výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má ÚJ obmedzené 
právo s nimi nakladať. ÚJ nemá náplň v tomto bode. 
c) spôsob a výška poistenia zásob . ÚJ nemá náplň v tomto bode.  
 
 

Názov 
spolo čnosti 

Právna 
forma 

Podiel  
ÚJ na 

ZI 
spol. 
v% 

Podiel 
ÚJ na 

hlasov. 
právach  

v % 

Základné 
imanie 

spolo čnosti 
v EUR 

k 31.12.2016 

Základné 
imanie 

spolo čnosti 
v EUR 

k 31.12.2017 

Hodnota VI 
spolo čnosti  k 

31.12.2016 

Hodnota VI 
spolo čnosti  
31.12.2017 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná v 
súvahe ÚJ k 
31.12.2016 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná v 
súvahe ÚJ k 
31.12.2017 

Mestské 
lesy, s.r.o. 
(PO) 

100 100 6 638,78 6 638,78 60 351,76 56 639,06 6 638,78 6 638,78 

Mestský 
podnik 
služieb, 
s.r.o. (PO) 

100 100 9 959,00 9 959,00 672,55 -4 885,00 9 959,00 9 959,00 

Mestský 
bytový 
podnik, 
s.r.o. (PO) 

100 100 149 373,00 149 373,00 12 460,81 50 631,00 149 373,00 149 373,00 

Spolu     165 970,78 165 970,78 73 485,12 102 385,06 165 970,78 165 970,78 
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(2) Pohľadávky 
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy v EUR: 
 
 

Pohľadávky  
Suma poh ľadávok 
k 31.12.2017 v EUR  Poznámka  

Odberatelia (311) 0,00  

Ostatné poh ľadávky (315) z 
toho: 0,00  

poplatok za výťažok z lotérií 0,00  

Nedaňové poh ľadávky       
(318) z toho: 

95 620,72 hod. pohľad. je 141 049,85 € 
a hod. OP je   45 429,13 € 

drobný stav. odpad 
-49,98 

hod. pohľad. je -49,98 € 
(záväzok) 

poplatok za alkoholické a 
tabakové výrobky 

0,00 
hod. pohľad. je 2 700,62 € 
a hod. OP je   2 700,62 € 

komunálny odpad 
11 976,20 

hod. pohľad. je 50 734,51 € 
a hod OP je 38 359,39 € 

a 398,92 € 
nájomné za pozemky a nebytové 
priestory  

75 347,27 
hod. pohľad. je 75 596,21 € 

a hod. OP je 248,94 €  

Splátky za byty  
3 043,71 

hod. pohľad. je 6 764,97 € 
a hod. OP je 3 721,26 €  

Odberateľské faktúry 2 594,16 hod. pohľad. je 2 594,16  
Kúpne zmluvy  0,00  

Poplatok za znečistenie ovzdušia  0,00  
Správne poplatky (parkovacie 
miesta, verej. priestran.  
a miestne komunikácie)   

0,00  

SOcÚ – pohľad. súvisiace 
s poskyt. opatrovat. služby  

2 709,36  hod. pohľad. je 2709,36 

Daňové poh ľadávky (319) z 
toho: 37 464,57 hod. pohľad. je 98 771,42 € 

a hod. OP je 61 306,85 € 

Daň za psa  
723,92  

hod. pohľad. je 723,92 €   
hoci hod. OP je 398,92 € 

Daň z nehnuteľnosti  
36 741,65 

hod. pohľ. je 98 048,50 € 
a hod. OP je 61 306,85 € 

Daň za užívanie ver. priestran. 
-1,00 

hod. pohľad. je -49,98 € 
(záväzok) 

Pohľadávky vo či 
zamestnancom (335) 40,12                 

Iné poh ľadávky (378) 0,00          

Spojovací ú čet (396) 0,00  súvisí s SOcÚ  

Spolu 133 125,41 z toho sa týka SocÚ 
2 709,36 € 

 
Pozn.: Pohľadávky vzniknuté na úseku SOcÚ ako predpis úhrad za poskytnuté  sociálne služby – 
opatrovateľská služba. Pohľadávky sú predmetom dedičského konania.   
 
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v EUR ukazuje v tabuľkovej časti poznámok tabuľka č.3  
 
 
Opravná položka k exekučným pohľadávkam bola vytvorená k takým pohľadávkam, u ktorých nie je 
predpoklad úspešného vymoženia z dôvodu ich premlčania, prípadne nemajetnosti dlžníkov. 
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c) pohľadávky podľa doby splatnosti v EUR ukazuje nasledovná tabuľka: 
 

Pohľadávky podľa doby splatnosti  Suma v EUR   k 31.12.2017 Suma v EUR   k 31.12.2016 

Pohľadávky v lehote splatnosti  40,12 24 266,25 

Pohľadávky po lehote platnosti    239 821,27 146 917,40 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 239 861,39 171 183,65 
 
d) opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti ukazuje v tabuľkovej časti poznámok  tabuľka č. 4  
e) Pohľadávky zabezpečené záložným právom. ÚJ nemá náplň v tomto bode.  
f)  Pohľadávky na ktoré bolo zabezpečené záložné právo. ÚJ nemá náplň v tomto bode.  
 
(3) Finan čný majetok 
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy 
v EUR: 
 
Krátkodobý finančný 
majetok 

Suma v EUR k 
31.12.2016 

Prírastky + Úbytky - 
Suma v EUR k 

31.12.2017 
Ceniny (213) 1 928,00 64 060,00 65 637,00 351,00 

Bankové ú čty (221+/-261)         
z toho: 

1 037 932,51 13 668 677,08 13 489 273,81 1 217 335,78 

ZBÚ-20020412/0200 190 091,67 8 079 386,37 8 096 191,23 173 286,81 
ZBÚ-1408554001/5600 157 662,16 2 541 139,38 2 609 879,57 88 921,97 
ZBÚ-1408559005/5600 51 274,60 10 027,65 58 132,96 3 169,29 
ZBÚ-1589925851/0200 23 312,54 1 542 172,37 1 548 270,03 17 214,88 

ZBÚ-1931569451/0200 28,25 9 201,40 9 172,63 57,02 
Sociálny fond                        
1169-20020412/0200 701,02 7 920,88 8 129,18 492,72 

Rezervný fond    
1408556007/5600 330 095,80 424 160,66 129 569,42 624 687,04 

Fond rozvoja bývania  
10030-20020412/0200 225 159,46 205 968,86 174 533,74 256 594,58 

Depozit 1687358459/0200 582,65 60,60 60,60 582,65 
VÚB Dane a poplatky          
3637722557/0200 

4 226,38 603 255,08 598 953,92 8 527,54 

SLSP 5120011727/0900   
540,51 9 163,45 66,10 9 637,86 

VÚB 3764711455/0200 
rozšír. kamer.sys. IV .  

-4,20 21 239,81 21 162,23 73,38 

VÚB Popora tried. Zberu 
KO 3761125557/0200 

-4,20 115,00 63,02 47,78 

BÚ-ty SOcÚ  vo VÚB 54 180,40 204 609,05 224 821,18 33 968,27 

LIFE FOR Krupina 
VÚB-3492058156/0200 

43,89 5 514,65 5 529,65 28,89 

Projekt DDI  pre CVČ  
VÚB-3841388453/0200 

0,00 4 621,87 4 621,87 0,00 

VÚB Likvidácia 
neleg.skládok  
3739840853 

35,00 50,00 63,00 22,00 

Dopravné ihriská 
VÚB-3687328355-
DDI2016 

6,58 20,00 26,58 0,00 

Rekonštrukcia požiarnej 
zbrojnice VÚB-
3855750257/0200 

0,00 50,00 26,90 23,10 

Spolu (ú čet 213, 221) 
1 039 860,51 13 732 737,08 13 554 910,81 1 217 686,78 
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b) ÚJ nemá zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok ani obmedzenie právo s ním 
nakladať 
 
 
(4) Poskytnuté návratné finan čné výpomoci 
ÚJ nemá náplň v tomto bode.  
 
 
(5) Časové rozlíšenie 
Popis významných položiek časového rozlíšenia: nákladov budúcich období a príjmov budúcich 
období podľa jednotlivých položiek súvahy v EUR ukazuje nasledovná tabuľka:  
 
 

Opis položky časového 
rozlíšenia 

Suma v EUR k 
31.12.2016 

Prírastky     + Úbytky            - 
Suma v EUR k 

31.12.2017 

Náklady budúcich období 
spolu z toho: 

8 550,41 6 187,40 8 550,41 6 187,40 

Údržba MIS 1 998,16 2 427,64 1 998,16 2 427,64 
Predplatené poistné 6 050,32 2 272,04 6 050,32 2 272,04 
Predplatné novín, 
časopisov 

291,66 291,66 291,66 291,66 

Ostatné 210,27 1 196,06 210,27 1 196,06 
Príjmy budúcich období 
spolu z toho: 3 698,67 3 375,91 3 698,67 3 375,91 

Vyšlé faktúry 3 698,67 3 375,91 3 698,67 3 375,91 
Spolu (ú čty 381 a 385)  12 249,08 9 563,31 12 249,08 9 563,31 
 
 
Poz.:   z toho SOcÚ vykazuje  k 31.12.2017 na účte 381 NBO spolu 308,49 €, pričom ide o poistenie 
motorového vozidla Dacia Duster  vo výške 90,16 zákonné poistenie a 183,06  havarijné poistenie 
a o údržbu IS-AVIS  vo výške 35,27 €.  

 
 
(6) Pohľadávky z poskytnutých transferov v rámci konsolidov aného celku Mesta Krupina  
k 31.12.2017 v EUR podľa jednotlivých položiek súvahy ukazujú nasledovné tabuľky: 
 
 

Popis zostatku ú čtu 351 
(poh ľadávka) 

Suma poh ľadávky v EUR k 
31.12.2017 

Suma poh ľadávky v EUR k 
31.12.2016 

 ZŠ J.C.Hronského 0,00 71,93 
 ZŠ E.M.Šoltésovej  0,00 384,60 
ZUŠ 0,00 115,02 
CVČ -Domček 0,00 827,32 
MŠ  0,00 0,00 
KCaMAS 0,00 158,88 

Spolu: 0,00 1 557,75 
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Názov zostatku  v 
členení pod ľa 
štruktúry súvahy 
/riadky súvahy 043 a 
044) 

Druh 
transf. 

(BT, 
KT 

Suma poh ľadávky 
v EUR  k 

31.12.2016 z 
dôvodu 

poskytnutých 
transferov 

Poskytnutie 
kapitálového 

transferu                  
+ 

Zúčtovanie transferu 
poskytnutého v 

bežnom ú čtovnom 
období do nákladov 
bežného ú čtovného 

obdobia  -         

Zúčtovanie 
transferu 

poskytnutého 
v minulých 
účtovných 

obdobiach do 
nákladov 
bežného 

účtovného 
obdobia                  

- 

Suma 
poh ľadávky 

v EUR  k 
31.12.2017 z 

dôvodu 
poskytnutých 

transferov 

účtovanie transferov 
rozpo čtu obce (355) z 
toho: 

  3 505 230,03 14 273,25 121 964,88  3 397 538,40 

CVČ-do správy  BT,KT  158 879,61  5 160,00  153 719,61 

ZŠ JCH-do správy  BT,KT  613 434,81  21 888,00  591 546,81 

ZŠ EMŠ-do správy  BT,KT  1 957 922,91  66 866,38  1 891 056,53 

ZUŠ-do správy  BT,KT  22 468,39 4 449,00 758,00  26 159,39 
KCaMAS(bývaléMsKS)-
do správy 

 BT,KT  
8 644,04  1 205,50  7 438,54 

MŠ-do správy  BT,KT  743 880,27 9 824,25 26 087,00  727 617,52 

 
 
 

Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A Vlastné imanie 
Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v EUR (pís. a až f čl. 
IV odst. A) ukazuje v tabuľkovej časti poznámok tabuľka č. 5.  
 
Vlastné imanie – opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného 
imania uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy 
významných chýb minulých rokov (pís. g čl. IV odst. a ukazuje nasledovná tabuľka:  
 

Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích 
rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov 

Názov položky  
Text EUR 

MsL s.r.o.-zvýšenie,zníženie hodnoty podielu 0 

MsPs s.r.o.-zvýšenie,zníženie hodnoty podielu 0 

MsBP s.r.o.-zvýšenie,zníženie hodnoty podielu 0 

Ocenenie metódou vlastného 
imania v dcérskych účtovných 
jednotkách - zvýšenie 
(zníženie) hodnoty podielu 
(414) S p o l u : 0 

 
Text 

 
MD 

 
D 
 

Nevysporiad. HV min.rokov   37 254,37 

Rezervný fond  0 - 147 404,22 

Fond rozvoja bývania 0 0 

Depozitný účet 0 - 96,15 

Výsledok hospodárenia 0 325 301,07 

MsL, s. r. o. 0 0 

MsBP, s. r. o. 0 110 246,00 

Opravy význam. chýb min. 
rokov (428) 

SOcÚ  - 886,89 
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B Záväzky 
 
(1) Rezervy 
 
Vývoj rezerv podľa jednotlivých položiek súvahy v členení na dlhodobé a krátkodobé a zákonné 
a ostatné v EUR udáva  v tabuľkovej časti poznámok tabuľka č. 6 a tabuľka č. 7.  
  
Detailnejší prehľad rezerv ukazuje nasledovná tabuľka: 
 
Položka rezerv  v 

EUR 
Stav 

k 31.12.2016 
Presun Tvorba Použitie  Zrušenie  Stav 

k 31.12.2017 
Rez. na nevyfatkur. 
dodávky 

6 260,00    6 260,00 0,00 

Rez. na audit IÚZ 
a KUZ  

2 760,00  2 760,00  2 760,00 2 760,00 

Rez. na súdne spory 
(Generix a. s. 
Bratislava) 

0      

Spolu rezervy 
krátkodobé 
zákonné 

9 020,00 0 2 760,00 0 9 020,00 2 760,00 

Rez. na súdne spory 
(Generix    a. s. 
Bratislava) 

277 876,14  120 239,13   398 115,27 

Spolu rezervy 
krátkodobé 
zákonné 

277 876,14  120 239,13   398 115,27 

Rezervy spolu         
súčet r. súvahy 128 
až 131 

286 896,14  122 999,13  9 020,00 400 875,27 

 
Pozn :. ÚJ tvorila v roku 2017 len rezervy krátkodobé zákonné  a ostatné dlhodobé. Predpokladaný rok použitia   
rezerv je  2018.  
 
 
(2) Záväzky pod ľa doby splatnosti 
 
a) záväzky podľa doby splatnosti  udáva v EUR nasledovná tabuľka: 
  

Záväzky pod ľa doby splatnosti  Suma v EUR   
   k 31.12.2017 

Suma v EUR   
   k 31.12.2016 

Krátkodobé záväzky (r. 151) spolu  
z toho:  

369 879,56 398 635,82 

Záväzky v lehote splatnosti  369 879,56 398 635,82 

Záväzky po lehote splatnosti    
Dlhodobé záväzky (r. 140) spolu 
z  toho:  

2 850 101,05 3 025 868,02 

Záväzky v lehote splatnosti  2 850 101,05 3 025 868,02 

Záväzky po lehote splatnosti    

Spolu (sú čet r. 140 a 151)  3 219 980,61 3 424 503,84 

 
 
b) opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti udáva v tabuľkovej časti poznámok tabuľka č. 8.  
 
 
 
c) popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy v EUR ukazuje 
nasledovná tabuľka: 
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Záväzok 
Suma v EUR k 

31.12.2017 Poznámka 

Ostatné dlhodobé záväzky  (účet 479)  2 847 215,20 

súčet dlhodobých aj krátkodobých záväzkov bližšie 
sú rozpísané  v bode e) ostatné dlhodobé záväzky           
V tom aj dlhodobé zábezpeky: 225 581,58 € 

Záväzky  zo sociálneho fondu 
(účet 472) 714,78 vývoj bližšie v bode d)SF 

Iné záväzky (účet 379)  2 171,07 zrážky zo mzdy  

Dodávatelia (účet 321) 20 740,11  

Prijaté preddavky (účet 324) 11 570,50  
Ostatné krátkodobé záväzky 
(účet 325) 176 247,70 zábezpeky, súťažné podklady 

Nevyfakturované dodávky (účet 326)  48 799,23  

Zamestnanci (účet 331) 42 116,13  

Zúčtovanie s org. SP  ZP (účet 336) 30 840,80  

Ostatné  priame dane (účet 341) 1 810,66 predpis DzP za rok 2017 

Ostatné  priame dane (účet 342) 7 202,56  

Transfery a zúčt. s  ostat. subjektmi 
mimo VS (účet 372) 8 460,84 

v tom:  6 000 € COOP Jednota, SD  a 2 060,84 € 
SAD Zvolen, a.s.  a 400 €  Nadácia Allianz na 
projekt  „Bezpečnejšie v meste“   

Spojovací účet pri združení (účet 396) 22 091,03 týka sa SOcÚ 
 
Záväzky spolu  
 

3 219 980,61 
 

 
d) záväzky zo sociálneho fondu ukazuje v EUR nasledovná tabuľka: 
  

Sociálny fond 
 

Rok 2017 Rok 2016 

Stav k 1. januáru 
 

1 617,37 1 704,53 

Tvorba sociálneho fondu 
 

24 076,58 20 476,85 

Čerpanie sociál. fondu 
 

24 979,17 20 564,01 

 
Stav  k 31. decembru 
 

 
714,78 

 
1 617,37 

 
 
e) Ostatné dlhodobé záväzky v EUR (účet 479 rozdelený na krátkodobú a dlhodobú časť)  sú uvedené 
v nasledovnej tabuľke: 
 

Záväzok 
Suma v EUR k 

31.12.2017 
Suma v EUR k 

31.12.2016 
DZ -zábezpeky  225 581,58 225 159,46 
DZ-SFRB Majerský rad 78,79 474 856,01 498 589,74 
DZ -SFRB Hviezdoslavova ul.  121 412,79 128 084,61 
DZ-SFRB Spitzerova 2701/2 168 503,43 177 143,99 
DZ-SFRB Spitzerova 2702/4 156 299,95 163 828,21 
DZ-SFRB Spitzerova 2703/6 156 299,95 163 828,21 
DZ-SFRB Spitzerova 2704/8 238 020,01 248 883,63 
DZ-SFRB Spitzerova 2705/11a 2706/9 367 073,91 383 842,07 
DZ-SFRB Soltésovej 64/1 75 533,42 79 670,26 
DZ-SFRB Spitzerova 2708/5 266 292,98 272 438,52 
DZ-FRB Záhradná 720/42 387 349,17 395 992,07 
DZ-FIN.M.O.S. a.s. Bratislava 208 992,00 284 520,00 
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Dlhodobé záväzky spolu  (r. súvahy 141) 2 847 215,20 3 021 980,77 
KZ-SFRB Majerský rad 78,79 23 733,73 22 912,77 
KZ-SFRB Hviezdoslavova ul.  6 671,82 6 611,15 
KZ-SFRB Spitzerova 2701/2 8 640,56 8 562,60 
KZ-SFRB Spitzerova 2702/4 7 528,26 7 460,84 
KZ-SFRB Spitzerova 2703/6 7 528,26 7 460,84 
KZ-SFRB Spitzerova 2704/8 10 863,62 10 767,02 
KZ-SFRB Spitzerova 2705/11a 2706/9 16 768,16 16 619,07 
KZ-SFRB Soltésovej 64/1 3 136,84 3 109,39 
KZ-SFRB Spitzerova 2708/5 6 145,54 6 098,12 
KZ-SFRB Záhradná 720/42 8 642,91 8 576,93 
KZ-FIN.M.O.S. a.s. Bratislava 75 528,00 83 076,00 
KZ-Digitalizácia kina  0,00 20 000,00 
KZ-Úroky Dacia Duster  0,00 0,02 
KZ-Úroky Dacia Dokker Van 0,00 0,02 
KZ-Havarijné poist.  Dacia Duster  0,00 96,15 
KZ-Havarijné poist.  Dacia Dokker  VAN 0,00 322,56 
 
Ostatné dlhodobé záväzky spolu (sú čet) 
 

3 022 402,90 3 223 653,65 

 
f)  Záväzky z nájmu – majetok prenajatý formou finančného prenájmu ÚJ nemá náplň v tomto bode  
 
(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finan čné výpomoci 
 
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok 
v tabuľke č. 9 .  
 
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru. Úvery sú 
zabezpečené blanko zmenkou.  
 
c) ÚJ nevlastní dlhodobé ani krátkodobé emitované dlhopisy 
 
d) ÚJ neprijala  dlhodobé ani krátkodobé návratné finančné výpomoci 
 
 (4) Časové rozlíšenie 
 
a) popis významných položiek časového rozlíšenia  výdavkov budúcich období a výnosov budúcich 
období podľa jednotlivých položiek súvahy v EUR ukazuje nasledovná tabuľka: 
 

Opis položky časového 
rozlíšenia  

Suma v EUR  k 
31.12.2016 Prírastky               + Úbytky                    - Suma v EUR k 

31.12.2017 

Výdavky bud. období          
(účet 383) z toho: 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Poplatky z účtov 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy bud. období           
(účet 384) z toho: 

4 183 424,80 151 390,30 174 725,12 4 160 089,98 

Transfery 4 107 609,92 34 000,00 138 093,11 4 003 516,81 

COOP Jednota - NZ 6 196,40 0,00 885,20 5 311,20 

Ostatné 20 118,83 0,00 15 413,22 4 705,61 

Nájomné - plat. vopred 17 898,43 2 462,89 10 398,43 9 962,89 

Granty 25 174,21 13 418,87 3 508,15 35 084,93 

Dane a poplatky  1 463,01 1 769,40 1 463,01 1 769,40 

Kúpne zmluvy   0,00 96  739,14 0,00 96 739,14 

Automaty  4 500,00 3 000,00 4 500,00 3 000,00 

Mestský ples 464,00 0,00 464,00 0,00 
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Spolu 4 183 424,80 151 090,30 174 725,12 4 160 089,98 

Pozn .: Mesto Krupina má v zmysle  KZ č.237242017(v centrálnej evidencii vedenej pod číslom 266/2017/OSMM) 
podpísanej dňa 20.12.2017 s Roffelesen Plastics Slovakia,s.r.o.  dojednané predkupné právo  na uvedené 
nehnuteľnosti.  
 
b) informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 Výnosy budúcich období 
 

Kapitálový transfer 

Suma záväzku  
v EUR k 
31.12.2016 

Príjem 
kapitálového 
transferu  

Zúčtovanie do 
výnosov 
bežného ú čt. 
obdobia 

Zúčtovanie do 
výnosov 
budúcich 
období 

Suma záväzku v EUR 
k 31.12.2017 

Odpisy cudzie zdroje – 
ostatné  

4 107 609,92  138 093,11  3 969 516,81 

Obnova múzea  statika 
a vlhkosť – 1. etapa  

0,00 15 000,00   15 000,00 

Lávka pre chodcov 
Bebrava 

0,00 4 000,00   4 000,00 

Rozšírenie kamerového 
systému  0,00 15 000,00   15 000,00 

Spolu 4 107 609,92 34 000,00 138 093,11  4 003 516,81 

 
 
(5)  Záväzky z prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy k 31.12.2017 v EUR 
ukazujú nasledovné tabuľky: 
 
a) vývoj záväzkov na účte 351  
 

Popis zostatku ú čtu 
(záväzkov) 351  

jednotlivých 
podriadených RO 

 Suma 
záväzku  
v EUR  k 

31.12.2016 

V bežnom 
účt.období 
uhradené 

odvody príjmov 
minulých 

účtovných 
období                 

- 

Odvody 
príjmov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

zúčtované do 
nákladov            

+ 

Uhradené odvody 
príjmov bežného 

účtovného obdobia  -  

 Suma záväzkov  v EUR  k 
31.12.2017z dôvodu 
neprijatých odvodov 

príjmov  

 ZŠ J.C.Hronského 71,93 0,00 34 692,46 34 764,39 0,00 

 ZŠ E.M.Šoltésovej  384,60 0,00 96 538,37 96 922,97 0,00 

ZUŠ 115,02 0,00 15 639,71 15 754,73 0,00 

CVČ-Domček 827,32 0,00 85 923,37 86 750,69 0,00 

MŠ  0,00 0,00 48 217,60 48 217,60 0,00 

KCaMAS 158,88 0,00 5 312,24 5 471,12 0,00 

Spolu 1 557,75 0,00  286 323,75 287 881,50 0,00 

 
b) vývoj záväzkov na účte 357  
 

Názov zostatku v 
členení pod ľa 

štruktúry (riadky 
súvahy 134 až 139) 
zostatok ú čtu 357 

(záväzok) 

Druh 
transferu 
(BT,KT) 

Suma  záväzku 
v EUR  k 

31.12.2016 

Príjem bežného, 
kapitálového 

transferu               
+ 

Zúčtovanie do 
výnosov 
bežného 

účtovného 
obdobia                

- 

Zúčtovanie 
do výnosov 
budúcich 

období (ú čet 
384)                       

- 

Suma záväzku 
v EUR  k 

31.12.2017 z 
dôvodu prijatých 

transferov 

KŠÚ-
normat.fin.prost. 

 BT  8 027,00 1 386 913,80 1 394 940,80  0,00 

Vých.a vzdel.žiakov 
so SZP 

 BT  0,00 3 207,00 3 207,00  0,00 

Odchodné BT 0,00 9 830,00 9 830,00  0,00 

Asistent učiteľa  BT  0,00 27 672,00 27 672,00  0,00 

Vzdelávacie 
poukazy 

 BT  0,00 23 578,00 23 578,00  0,00 
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Dopravné  BT  231,10 4 213,00 4 271,72  172,38 

1 311,40 

HN-školské potreby 
 BT  0,00 1 809,40 

498,00 
 0,00 

HN-stravné 
 BT  0,00 7 282,00 7 282,00  0,00 

Matrika  BT  0,00 9 883,29 9 883,29  0,00 

ŠFRB  BT  0,00 4 821,42 4 821,42  0,00 

REGOB  BT  0,00 5 129,45 5 129,45  0,00 

MŠ-vých. a vzdeláv.  BT  0,00 11 691,00 11 691,00  0,00 

Vojnové hroby  BT  0,00 312,50 312,50  0,00 

Voľby do VÚC  BT  0,00 3 908,71 3 908,71  0,00 

TSP  IV.  BT  0,00 20 949,12 20 949,12  0,00 

Rodinné prídavky  BT  0,00 5 302,72 5 302,72  0,00 

HN-osob.príjemca  BT  0,00 6 811,10 6 811,10  0,00 
Detské dopravné 
ihriská  v CVČ 

 BT  0,00 4 063,00 4 063,00  0,00 

Mimoridne výsledky 
žiakov  

 BT  0,00 200,00 200,00  0,00 

SOcÚ  BT  0,00 24 593,64 24 593,64  0,00 

Dobrovoľnícka 
a aktivačná činnosť 

BT 0,00 3 986,09 3 986,09  0,00 

DHZO Krupina-
dotácia    

BT 0,00 3 000,00 3 000,00  0,00 

Rozšírenie 
kamerového 
systému   

KT 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 

MK SR – Obnova 
múzea-statika a 
vlhkosť  

KT 0,00 30 000,00 0,00 15 000,00  15 000,00 

Pohrebné BT 0,00 159,34 159,34  0,00 

Učebnice  BT 0,00 334,20 334,20  0,00 

Audivizuálny fond na 
veľkoformátovú tlač 
plagátov pre Kino 
kultúra   

BT 0,00 311,00 311,00  0,00 

Projekt“Elimin. 
Negat. vplyvu 
geolog.zložky ŽP...“ 

BT 0,00 6 112,24 6 112,24  0,00 

Lyžiarske kurzy  BT 0,00 10 049,40 10 049,40  0,00 

Škola v prírode BT 0,00 7 800,00 7 800,00  0,00 

Fond na podporu 
umenia - Nákup 
knižničného fondu 
pre mes.knižnicu 

BT 0,00 3 000,00 3 000,00  0,00 

MK SR – 4. etapa 
opravy hrobky 
rodiny Plachých   

BT 0,00 12 100,00 12 100,00  0,00 

MK SR - Kultúrne 
poukazy   kino 

BT 0,00 1 339,00 1 339,00   0,00 

MK SR - Kultúrne 
poukazy  múzeum 

BT 0,00 116,00 116,00  0,00 

Fond na podporu 
umenia – obrazy    KT 0,00 10 000,00 10 000,00  0,00 

Fond na podporu 
umenia – HELI-
LETO-GÓNKA   

BT 0,00 1 000,00 1 000,00  0,00 

Oprava budovy 
klubu dôchodcov  BT 0,00 2 000,00 0,00  2 000,00 

Fond na podporu 
umenia – 
elektronizácia 
múzea 

BT  0,00 2 500,00 0,00  2 500,00 
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Zostatok ú čty 357 
spolu    8 258,10 1 670 978,42 1 629 564,14  30 000,00 19 672,38 

Poz. k účtu 357 -  k  sume zúčtovanej do výnosov bežného účtovného obdobia bolo zo sumy 1 629 564,14 €  
zúčtovaných vo výnosoch Mesta Krupina na účte 693 spolu 123 333,62 € a vo výnosoch podriadených RO - 
školstvo 1 506 230,52 € (ZŠ, CVČ, ZUŠ a MŠ označené v tabuľke vyššie  farebne). 
 
 
c) vývoj záväzkov na účte 359  
 
Názov zostatku v 
členení pod ľa 
štruktúry (riadky 
súvahy 134 až 139) 
zostatok ú čtu 359 
(záväzok) 

Druh 
transferu 
(BT,KT) 

Suma záväzku 
v EUR  k 

31.12.2016 z 
dôvodu prijatých 

transferov  

Príjem bežného, 
kapitálového 

transferu               
+ 

Zúčtovanie do 
výnosov 
bežného 

účtovného 
obdobia                

- 

Zúčtovanie 
do výnosov 

budúcich 
období (ú čet 

384)                       
- 

Suma záväzku 
v EUR  k 

31.12.2017 z 
dôvodu prijatých 

transferov  

Transfery pre CVČ 
od iných obcí 

BT 0,00 7 868,65 7 609,92  258,73 

Dotácia na Dni 
mesta BT 0,00 2 100,00 2 100,00  0,00 

Dotácia na 
Rekonštrukciu 
strážnej veže 
Vartovka 

 KT 0,00 0,00 0,00  0,00 

Zostatok ú čty 359 
spolu    0,00 9 968,65 9 709,92  258,73 

 
 

Čl. V 
Informácie o výnosoch a nákladoch 

 
 

(1) Výnosy 
 
Popis a výšku významných položiek výnosov k 31.12.2017  v EUR ukazuje nasledovná tabuľka: 
 

Druh Výnosov 
Popis  ( číslo ú čtu 

a názov) 
Suma v EUR 
k 31.12.2017 

Suma v EUR 
k 31.12.2016 

Tržby za vlastné 
výkony a tovar  

602 - Tržby z predaja 
služieb  7 786,52 7 411,85 

  604 - Tržby za tovar 10 989,19 8 163,29 
Zmena stavu 
vnútroorgan. zásob   

0,00 0,00 

Aktivácia   0,00 0,00 
632 - Daňové výnosy 
samosprávy 

3 260 322,03 3 121 564,57 Daňové a colné 
výnosy a výnosy 
z poplatkov 633 - Výnosy z poplatkov 267 851,22 288 057,13 

  
641 - Tržby z predaja DN 
a HM 

19 617,92 65 912,81 

644 Zmluvné pokuty, 
penále, úroky 

0,00 0,00 

  645 Ostatné pokuty 793,89 2 027,51 

  
648 - Ostatné výnosy z 
prevádz.činn. 

440 982,63 472 937,56 

653 - Zúčtovanie 
ostatných rezerv 

9 020,00 10 920,00 

657 - Zúčtovanie OP 0,00 0,00 
658 - Zúčtovanie 
ostatných OP z pvrev.č. 

40 181,42 20 940,48 

 655 , Zúčtovanie 
komplexných NBO 

0,00 0,00 

Zúčtovanie rezerv a 
opravných položiek z 
prevádzkovej a 
finančnej činnosti a 
zúčtovanie časového 
rozlíšenia 659 Zúčt. OP z fin. čin.  5 756,00 21 612,00 
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Finančné výnosy  661-Tržby z predaja CP 0,00 0,00 

 662 - Úroky 170,42 373,14 

  663 - Kurzové zisky 0,00 0,00 

  665 - Výnosy z DFM 3 148,76 3 000,00 

  
668 - Ostatné finančné 
náklady 

0,00 0,00 

Mimoriadne výnosy 
699 - Výnosy samospr. z 
odvodu RP 

286 323,75 212 604,60 

Výnosy z transferov a 
rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC, a v 
RO a PO zriadených 
obcou alebo VÚC 

693 - Výnosy samospr. z 
BT zo ŠR 

164 286,41 303 379,13 

 
694 - Výnosy samospr. z 
KT zo ŠR 

148 093,11 134 395,34 

 
697 - Výnosy samospr. z 
BT od VÚV 

1 711,00 1 400,00 

Spolu    4 667 034,27 4 674 699,41 
 
i) ÚJ nemá členené výnosy podľa rozpočtových programov. 
 
 
(2) Náklady 
 
Popis a výška významných položiek nákladov k 31.12.2017 v EUR ukazuje nasledovná tabuľka: 
   

Druh nákladov Popis ( číslo ú čtu a názov)  
Suma v EUR 
k 31.12.2017 

Suma v EUR 
k 31.12.2016 

Spotrebované 
nákupy 501 - Spotreba materiálu 

108 430,73 121 260,27 

  502 - Spotreba energie 115 126,83 99 900,90 
  504 - Predaný tovar 6 939,30 4 530,60 
Služby 511 - Opravy a udržiavanie 237 610,18 461 556,83 
  512 - Cestovné 2 975,66 1 694,68 

  
513 - Náklady na 
reprezentáciu 

13 667,63 11 749,50 

  518 - Ostatné služby 634 849,62 606 350,16 
Osobné náklady 521 - Mzdové náklady 709 993,34 655 937,36 

  
524 - Zákonné sociálne 
poistenie 

255 513,97 234 011,75 

  
525 - Ostatné sociálne 
poistenie 

10 229,21 9 382,36 

  
527 - Zákonné sociálne 
náklady 

48 144,46 41 801,93 

Dane a poplatky  532 - Daň z nehnuteľnosti 61,20 61,20 

  
538 - Ostatné dane a 
poplatky 

1 261,79 1 654,45 

Ostatné náklady na 
prevádzk. činnosť 541 - ZC predané DN a HM 

22 037,31 2 909,16 

  
545 - Ostatné pokuty a 
penále 

220,00 0,00 

  546 - Odpis pohľadávky 957,30 0,00 

  
548 - Ostatné náklady na 
prev.činnosť 27 799,42 28 288,27 

  549 - Manká a škody 73,50 0,00 
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Odpisy, rezervy a OP 
z prev. a finančnej 
činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 551 - Odpisy DN a HM 

483 066,42 466 372,35 

  
553 - Tvorba ostatných 
rezerv 

122 999,13 42 888,15 

558 – Tvorba zákonných 
opravných položiek 

0,00 52 836,79 

  559 – Tvorba ostatných OP 9 959,00 0,00 

Finančné náklady  561-Predané CP a podiely 0,00 0,00 

 562 - Úroky 47 578,81 48 531,56 

  563 - Kurzové straty 0,00 0,00 

  
568 - Ostatné finančné 
náklady 

21 012,82 21 058,75 

Mimoriadne náklady  579 – Tvorba OP 0,00 0,00 
Náklady na transfery 
a náklady z odvodu 
príjmov 

584 - Náklady na transfery 
z rozpočtu 

1 442 210,33 1 293 708,47 

  
586 - Náklady na transfery 
z rozpočtu 149 448,99 143 731,71 

Dane z príjmov 591 - Splatná daň z príjmov 3 246,58 68,03 

Spolu    4 475 413,53 4 350 285,23 

 

j) ÚJ nemá členené náklady podľa rozpočtových programov 

(3) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizác ií.  ÚJ nemá náplň v tomto bode 

 
Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových ú čtoch 
 
 

(1)   Deriváty ,  ÚJ nemá náplň v tomto bode 
 
(2)   Majetok a záväzky zabezpe čené derivátmi , ÚJ nemá náplň v tomto bode 
 
(3) Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových ú čtoch v EUR: 
 

Druh položky  Opis položky  Suma v EUR 
k 31.12.2017 

Suma v EUR 
k 31.12.2016 Účel 

Správa drobný nehmotný majetok 25 343,05 24 991,05    
Správa nábytok - trieda 1 98 207,19 97 431,90   
Správa hosp. stroje a zariad. -trieda 2 101 384,07 95 187,02   
Správa  knihy, CD, obrazy -trieda 4 13 202,94 13 202,94   
Správa kanc. stroje a pomôcky -trieda 5 3 217,57 3 184,08   
Správa ostatný drobný majetok - trieda 8 100 117,75 92 891,20   

Vodné hospodárstvo hosp. stroje a zariad. -trieda 2 1 831,86 1 831,86   

MsPS s.r.o. ostatný drobný majetok - trieda 8 766,43 766,43   
Nemocnica prístroje a tech. zariad. -trieda 2 15 650,13 15 650,13   
KCaMAS-RO nábytok a vnútorné zariadenia  19 438,25 19 018,25   
KCaMAS-RO  prístroje a zariadenia 22 125,32 19 937,72   

KCaMAS-RO ostatné 39 175,23 38 686,23 
  
  

SOcÚ ostatné 13  431,88 12 081,37  
Majetok na   453 891,67 434 860,18   
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podsúv.ú čtoch spolu : 
 
 
 

ČI. 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 ;týmito inými aktívami 
sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv. 
ÚJ nemá náplň v tomto bode.  
 
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, 
ÚJ nemá náplň v tomto bode. 
 
c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou je uvedený 
v tabuľkovej časti poznámok v tabuľke č. 11  
Nižšie uvedená tabuľka dopĺňa  detailnejšie údaje k tabuľke o nehnuteľných kultúrnych pamiatkach 
spravovaných ÚJ:   
 
Budovy a majetok mesta ktoré sú národné kultúrne pa miatky 
  
  
  

Inv. číslo Názov majetku 

Vstupná 
cena alebo 
zvýšená 
vstupná 
cena v EUR 

Dátum 
zaradenia  

Zostatková cena 
v EUR 
k 31.12.2017 

DM100-1000001 
Budova MsÚ, Svätotrojičné 
nám.4/4 ,LV2952 236 708,80 1.1.1991 58 825,46 

DM100-1000026 
Mestská knižnica, Svätotrojičné 
nám.č.15 ,LV 445 157 137,19 1.1.1991 0,00 

DM200-2000034 
Strážna veža - 
VARTOVKA,č.s.2670,LV 4578 17 925,83 24.4.2007 12 589,24 

DM100-
1000085/1 

Budova múzea A. Sládkoviča súp. 
č. 51 23 863,40 2.1.2014 22 706,68 

NEOD1-7000027 
Pamätník červenej armáde na 
Svätotrojičnom nám. 3 000,00 22.1.2010 3 000,00 

NEOD1-7000034 
Socha  Sládkoviča v parku A. 
Sládkoviča 8 000,00 1.4.2011 8 000,00 

 
Pozn.: V priebehu roku 2017 došlo k technickému zhodnoteniu  v sume 2 283,55 €   na historickej 
budove MsÚ  a  v sume  20 568 € na budove múzea A. Sládkoviča v rámci projektu Obnova múzea – 
statika, vlhkosť.  
 
(2) Ostatné finančné povinnosti 
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Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri 
každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb 
 
a) povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, ÚJ nemá náplň 
v tomto bode, 
b) povinnosti z opčných obchodov, ÚJ nemá náplň v tomto bode, 
c) zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo 
odberateľských zmlúv, ÚJ nemá náplň v tomto bode 
d) povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, 
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,  ÚJ nemá náplň v tomto bode 
e) iné povinnosti, ÚJ nemá náplň v tomto bode 
 
 

Čl. VIII 
Informácie o spriaznených osobách 

a o ekonomických vz ťahoch ú čtovnej jednotky a spriaznených osôb 
 
 

(1) Informácie o spriaznených osobách a o ekonomick ých vz ťahoch ú čtovnej jednotky 
a spriaznených osôb   
 
a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to 
 
1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, 
transféry, know-how, úver, pôžička, výpomoc a záruka,  
 
2. charakteristika významných obchodov, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo 
percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, 
informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom 
vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou a informácia o 
cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, 
 
b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane, 
 
c) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám. 
 
(2) Informácie pod ľa odseku 1 sa vykazujú za 
 
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo 
materskou účtovnou jednotkou, 
 
b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a 
za osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a 
ich blízke osoby, 
 
c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj 
sprostredkovane, 
 
d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom 
členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch 
účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv, 
 
e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické 
vzťahy s účtovnou jednotkou, 
 
f) osoby, s ktorými  realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá. 
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V roku 2017 vykázalo Mesto Krupina voči svojej dcérskej ÚJ  Mestské lesy, s.r.o . nasledovné 
vzájomné vzťahy: 

• Uhradený poplatok za komunálny odpad  vo vzájomne odsúhlasenej  výške 322,42 €  (týka sa 
účtov 318 a 633)  

• Uhradenú daň z nehnuteľností vo vzájomne odsúhlasenej  výške 1 218,56 € (týka sa účtov 
319 a 632) Z toho: daň z pozemkov 726,83 € a daň so stavieb 491,73 € 

• Uhradenú daň za užívanie verejného priestranstva vo  vzájomne odsúhlasenej výške  419,50 
€ (týka sa účtov 319 a 632).  

• Uhradené poplatky za overovanie vo vzájomne odsúhlasenej výške  43,50 € (týka sa účtov 
211 a 633) 

• Prijaté sponzorské na akcie spolu vo výške 500 €  (týka sa účtov 372 a 697) na organizovanie 
kultúrnej akcie  Heligónka  

• Okrem vyššie uvedeného splácajú MsL, s. r. o.  dlhodobé bankové úvery prijaté  na 
rekonštrukciu   ciest, pričom ich zostatok činí k 31.12.2017 262 276,35 €, z toho je 9 850 €  
zostatok úveru a cestu na Tanistravár  a 109 466,66 € na II. etapu cesty  na Dráhy.   

 
 
 
V roku 2017 vykázalo Mesto Krupina voči svojej dcérskej ÚJ Mestský bytový podnik, s.r.o.   
nasledovné vzájomné vzťahy:  

• Uhradený poplatok za komunálny odpad vo vzájomne odsúhlasenej výške 148,94 € (týka sa 
účtov 318 a 633). 

• Uhradený poplatok za overenie vo vzájomne odsúhlasenej výške 6 € (týka sa účtov  318 
a 633) 

• Uhradené faktúry spolu vo výške 51 924,17 €  (týka sa účtov 502, 511, 518 a 321) 
• Mesto Krupina zúčtovalo v roku 2017  voči MsBP, s.r.o. rezervu na nevyfakturované dodávky 

vo výške 3 760 €. (týka sa účtov 323 a 653) 
• Mesto Krupina eviduje k 31.12.2017  voči MsBP, s.r.o.  nevyfakturované dodávky vo výške 

125,21 €  (týka sa účtov  518 a 326)  Ide o spotrebu vody za mestskú knižnicu. 
• Mesto Krupina eviduje k 31.12.2017 voči MsBP, s .r. o.  na účte 384 Príjmy budúcich období 

za zrážkovú vodu.  
 
 

 
V roku 2017  vykázalo Mesto Krupina voči svojej dcérskej ÚJ  Mestský podnik služieb, s.r.o.  
nasledovné vzájomné vzťahy: 

• Uhradený poplatok za komunálny odpad vo vzájomne odsúhlasenej výške 92,12 € (týka sa 
účtov 318 a 633) 

• Uhradené záväzky spolu vo výške 193 490,51 € (týka sa účtov 501, 511, 518 a 321) Ide 
o osádzanie dopravných značiek v meste, nákup elektroinštalačného a vodoinštalačného 
materiálu, opravy chodníkov, zabezpečenie dopravy, kosenie cintorínov) 

• Použitie dotácie zo ŠR na úhradu  nákladov vynaložených o opravu a údržbu vojnových 
hrobov vo výške 312,50 € (týka sa účtov 357 a 693).  

• Použitie dotácie zo ŠR na úhradu nákladov vynaložených na vybudovanie  lávky pre chodov 
v pri VN Bebrava vo výške 4 000  € (týka sa účtov 372,  384) 
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Čl. IX 

Informácie o rozpo čte a hodnotenie plnenia rozpo čtu 
 

Rozpočet na rok 2017 bol schválený  dňa 7.12.2016 uznesením č. 315/2016-MsZ. Rozpočet bol 
zmenený nasledovne:  

• Uznes. č.  37/2017-MsZ   
• Uznes. č.  53/2017-MsZ 
• Uznes. č.  59/2017-MsZ 
• Uznes. č.  70/2017-MsZ 
• Uznes. č.  91/2017-MsZ 
• Uznes. č.  110/2017-MsZ 
• Uznes. č.  152/2017-MsZ a 153/2017-Msz 
• Uznes. č.  176/2017-MsZ a 177/2017-MsZ 
• Uznes. č.  181/2017-MsZ a 182/2017-MsZ 
• Uznes. č.  193/2017-MsZ a 194/2017-MsZ 
• Uznes. č.  222/2017-MsZ 
• Uznes. č.  223/2017-MsZ  a 224/2017-MsZ  
• Uznes. č.  245/2017-MsZ a 246/2017-MsZ 
• Uznes. č. 278/2017-MsZ a 279/2017-MsZ 
• Uznes. č. 325/2017-MsZ  a 326/2017-MsZ 
• Uznes. č. 327/2017-MsZ  
• 1 rozpočtovým opatrením primátora mesta  dňa 27.1.2017 
• 1 rozpočtovým opatrením primátora mesta dňa 23.3.2017 
• 8 rozpočtovými opatreniami primátora mesta dňa 311.3.2017 
• 3 rozpočtovými opatreniami primátora mesta dňa 12.4.2017 
• 3 rozpočtovými opatreniami primátora mesta dňa 21.4.2017 
• 2 rozpočtovými opatreniami primátora mesta dňa 17.5.2017 

 
Prehľad plnenia rozpo čtu je  uvedený v tabu ľkovej časti Poznámok v  nasledovnej štruktúre:  
 

a) príjmy bežného rozpočtu sú uvedené  v tabuľke č. 12.  
b) príjmy kapitálového  rozpočtu sú uvedené v  tabuľke č. 12.  
c) výdavky bežného rozpočtu sú uvedené v  tabuľke č. 13. 
d) výdavky kapitálové rozpočtu sú uvedené v  tabuľke č. 13. 
e) príjmové a výdavkov finančné operácie v EUR ukazuje v tabuľkovej časti poznámok tab. č. 14 
f) výška dlhu je uvedená v tabuľkovej časti poznámok v tab. č. 15 

 
Zhodnotenie hospodárenia s rozpo čtom k 31.12.2017 za Mesto Krupina bez RO 
 

Rozpočet Schválený 
na rok  2017 

Upravený 
k 31.12.2017 

Čerpanie 
k 31.12.2017 

Príjmy bežného rozpočtu 5 464 503,03 5 560 670,12 5 563 601,23 

Výdavky bežného rozpočtu  2 544 723,97 2 492 882,36 2 375 358,77 

Hospodárenie bežného rozpo čtu  z toho: 2 919 779,06  3 067 787,76 3 188 242,46 

bežné príjmy   bufetu 14 560,00 0,00 10 776,40 

bežné  výdavky   bufetu 11 403,60 0,00 6 492,23 

Príjmy kapitálového rozpočtu 1 182 863,20 164 521,88 170 521,88 

Výdavky kapitálového rozpočtu 2 028 112,26 389 612,15 267 726,17 
Hospodárenie kapitálového rozpo čtu -845 249,06 -225 090,27 -97 204,29 

Príjmové finančné operácie 753 008,00 93 456,10 142 807,62 

Výdavkové finančné operácie 331 920,00 346 825,69 394 695,09 

Hospodárenie finan čných operácií z toho: 421 088,00  -253 369,59 -251 887,47 
príjmové fin.op. za súťažné podklady a zábezpeky 0,00 0,00 49 351,52 
výdavkové fin.op. za súťažné podklady a zábezpeky 0,00 0,00 47 869,40 
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Príjmy celkom  7 414 934,23 5 818 648,10 5 887 707,13 

Výdavky celkom  4 904 756,23 3 229 320,20 3 037 780,03 
 
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  2 510 178,00 2 589 327,90 2 849 927,10 

Zhodnotenie hospodárenia s rozpo čtom k 31.12.2017 za Mesto Krupina vrátane RO 
 

Rozpočet Schválený 
na rok  2017 

Upravený 
k 31.12.2017 

Čerpanie 
k 31.12.2017 

Príjmy bežného rozpočtu 5 875 097,03 5 819 383,56 6 049 487,84 

Výdavky bežného rozpočtu  5 427 685,97 5 326 650,45 5 398 319,52 

Hospodárenie bežného rozpo čtu  z toho: 447 411,06  492 733,11 651 168,32 

bežné príjmy za   bufet a ŠJ 14 560,00 0,00 276 524,69 

bežné  výdavky  za   bufet a ŠJ 11 403,60 0,00 243 554,29 

Príjmy kapitálového rozpočtu 1 182 863,20 164 521,88 170 521,88 

Výdavky kapitálového rozpočtu 2 028 112,26 403 885,40 281 999,42 
Hospodárenie kapitálového rozpo čtu 
 -845 249,06 -239 363,52 -111 477,54 

Príjmové finančné operácie 753 008,00 93 456,10 142 807,62 

Výdavkové finančné operácie 331 920,00 346 825,69 394 695,09 
Hospodárenie finan čných operácií z toho: 
 421 088,00 -253 369,59 -251 887,47 

príjmové fin.op. (nerozpočtované) súťažné podklady, zábezpeky 0,00 0,00 49 351,52 
výdavkové fin.op. (nerozpočtované) súťažné podklady, zábezpeky 0,00 0,00 47 869,40 

 
Príjmy celkom  7 810 968,23 6 077 361,54 6 362 817,34 
 
Výdavky celkom  7 787 718,23 6 077 361,54 6 075 014,03 
 
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  23 250,00 0,00 287 803,31 

 
 

Čl. X 
Informácie o skuto čnostiach, ktoré nastali po dni, 

ku ktorému sa zostavuje ú čtovná závierka do d ňa zostavenia ú čtovnej závierky 
 

 V ÚJ nenastali žiadne skutočnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa 
zostavenia účtovnej závierky 
 
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ÚJ neeviduje 
 
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek nenastali 
 
c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku, nenastali 
 
d) neboli vydané dlhopisy ani  iné cenné papiere, 
 
e) nebola uskutočnená zmena  právnej formy účtovnej jednotky, 
 
f) nenastali mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky,   živelné pohromy, 
 
g) nenastali iné mimoriadne skutočnosti. 
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–––––––––––––––––––––––- 
5) Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Použité skratky:  
 
ÚJ                    Účtovná jednotka 
ZŠ                    Základná škola 
ZUŠ                 Základná umelecká škola    
RO                   Rozpočtová organizácia 
s.r.o.                 spoločnosť s ručením obmedzeným 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


