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Čl.I 
 

Všeobecné údaje 
 

(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky:  
 
a) identifikačné údaje ÚJ zostavujúcej účtovnú závierku k 31.12.2020:  
 
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 predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky:  
 
Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia  

53,80 

z toho počet riadiacich zamestnancov 11 
  
Mená a priezviská vedúcich predstaviteľov: Funkcia: 
Ing. Radoslav Vazan  Primátor mesta 
-    Prednosta úradu  
Ing. Adrián Macko do 30.6.2020 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 
-  Vedúca oddelenia sociálnych vecí  

Ing. Mária Šulcová  Vedúca Spoločnej obecnej úradovne 
a stavebného úradu  

 
Poz.: Od 1.7.2020 do 31.12.2020 bola funkcia hlavného kontrolóra neobsadená. K dátumu 
zostavenia poznámok bol stav nezmenený.  Dôvodom neobsadenia funkcie je prebiehajúce 
objasnenie dodržania zákonnosti volieb, ktoré sa uskutočnili dňa 26.8.2020 s výsledkom 
a prijatým uznesením č. 196/2020-MsZ. Kontrolný systém je tým narušený a len čiastočne ho 
nahrádza vypracovanie stanoviska vedúcej ekonomického oddelenia ku konkrétnemu 
prípadu ako bolo prijatie návratných zdrojov financovania z dôvodu výpadku podielových 
daní ako dôsledku opatrení v boji proti novému koronavírusu COVID-19 alebo k prijatiu 
úverového rámca v rámci schvaľovania nového rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 
2022 a 2023. Proti uzneseniu č. 196/2020-MsZ podal  okresný prokurátor Okresnej prokuratúry 
Zvolen protest. Napriek podanému protestu MsZ napadnuté uznesenie nezrušilo. Mesto 
o uvedenej veci informovalo OP Zvolen s návrhom na podanie žaloby. K dátumu zostavenia 
poznámok žaloba Mestu Krupina  bola doručená. Mesto Krupina môže v danej veci konať až 
po rozhodnutí súdu a to v zmysle vydaného súdneho rozhodnutia. 
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(3) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej 
jednotky: 
 
P.č. Názov účtovnej 

jednotky 
Právna 
forma  

Sídlo účtovnej 
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 

  

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 

  

10. SVETLO Krupina,, 
n.o. 

Nezisková 
organizácia 

29. augusta 630/25, 
963 01  Krupina 

  

 
 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných 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 2020 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 2020 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 
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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,  
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 - 
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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 

 
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.   
Nakoľko v priebehu roku 2020 vznikla potreba zaradiť majetok obstaraný s nižšou hodnotou 
ako hovorí zákon o účtovníctve (1 700 €) a dobou používania viac ako jeden rok do 
dlhodobého hmotného majetku a tým aj potreba ho odpisovať, vyžiadalo si to úpravu 
v platnej Smernici. Úprava spočívala vo vytvorení novej odpisovej skupiny s príslušnou dobou 
odpisovania. V roku 2020 sa jednalo tak o majetok obstaraný cez projekty pre základné školy 
a to školský nábytok, učebné pomôcky a výpočtovú techniku.  K 31.12.2020 neboli zaradené 
do užívania.  
 
 (6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 
ÚJ postupuje  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, konkrétne: 
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• Opravné položky sa v ÚJ  tvoria k dlhodobému hmotnému majetku (DHM), 
k dlhodobému finančnému majetku (DFM) a  k pohľadávkam. OP k DHM sa tvoria 
z dôvodu predpokladu zníženia hodnoty majetku. OP k DFM sa tvoria na základe  
predpokladanej výšky vlastného imania, o čom informujú ÚJ v zakladateľskej 
pôsobnosti Mesta Krupina listom, ktorý slúži na zaúčtovanie tejto OP. Pohľadávky 
z daňových a nedaňových príjmov sú všetky  pre účely zostavenia poznámok k IUZ 
po splatnosti.  A  OP k týmto pohľadávkam  sa tvoria v  100 % hodnote týchto 
pohľadávok nasledovne: v informačnom systéme si  pracovníčky oddelenia daní 
a poplatkov vytvoria zostavy nedoplatkov a vo výške týchto nedoplatkov spracujú 
podklad pre učtáreň k vytvoreniu OP. V prípade, že v priebehu roku nejaký subjekt či 
už FO alebo PO uhradil časť alebo celú pohľadávku (poplatok za komunálny odpad, 
daň z nehnuteľností, daň za psa), spracujú o tom podklad, ktorý slúži na zaúčtovanie 
zníženia OP. K zrušeniu OP by došlo jedine v prípade, že by boli uhradené všetky 
nedoplatky, teda by došlo k zníženiu OP na nulu. Pohľadávky z daňových 
a nedaňových príjmov sú všetky  pre účely zostavenia poznámok k IUZ po splatnosti.  

• Rezervy tvorí ÚJ dlhodobé a krátkodobé. Dlhodobé rezervy tvorí na základe 
podkladov, ktoré predloží na učtáreň právnička Mesta  Krupina napríklad hroziace 
súdne spory a pod.  a krátkodobé rezervy tvorí na základe odhadovanej skutočnosti 
napr. ak nejaký zamestnanec Mesta Krupina  plánuje odchod do dôchodku, alebo 
v prípade životného jubilea a pod. Podklad pre učtáreň vyhotoví pracovníčka 
zodpovedná za mzdy a personalistiku.  Jubilejná odmeny sa vypláca v súlade 
s Kolektívnou zmluvou Mesta Krupina uzatvoreniu na  nasledujúci rok, v zmysle ktorej  
majú nárok na vyplatenie odmeny vo výške jednomesačného funkčného platu 
zamestnanca  pri príležitosti životného jubilea (50, 55 a 60 rokov) len tí zamestnanci, 
ktorí odpracovali u zamestnávateľa nepretržite 10 rokov.   

 
 
(7) Zásady pre vykazovanie transferov.   
ÚJ   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. 
ÚJ účtuje o bežných a kapitálových transferoch.  Pri účtovaní bežných transferov (ďalej len 
BT)  postupuje nasledovne: 

• BT prijatý od cudzích subjektov zaúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi,  

• BT prijatý v RO od zriaďovateľa -  Mesto Krupina  - zaúčtuje RO  do výnosov vo vecnej 
a časovej súvislosti s výdavkami 

• BT poskytnutý cudzím subjektom sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok napr. 
predloženie zúčtovania  

• BT poskytnutý vlastným subjektom sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu.  
Pri účtovaní kapitálových transferov (ďalej len KT) postupuje ÚJ nasledovne: 

• KT prijatý od cudzích subjektov zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou  
vyradeného dlhodobého majetku). 

• KT prijatý v RO od zriaďovateľa – Mesto Krupina – zaúčtuje RO do výnosov vo vecnej 
a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou 
hodnotou vyradeného dlhodobého majetku) 

• KT poskytnutý cudzím subjektom zúčtuje do nákladov po splnení podmienok  
• KT poskytnutý vlastným subjektom zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti 

s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
 
(8) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.   
ÚJ nemá v roku 2020  obsahovú náplň pre transakcie v cudzej mene.  ÚJ  postupuje pri 
prepočte údajov v cudzích menách na menu euro nasledovne: 
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• Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného 
prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným 
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Na ocenenie prírastku 
cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena 
nakúpená.  

• Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých 
preddavkov) sa ku dňu, ku  ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na 
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným  Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  

• Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného 
v tejto cudzej  mene sa prepočítavajú na  menu  euro referenčným výmenným 
kurzom určeným a vyhláseným Európskou  centrálnou bankou alebo  Národnou 
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na  účet zriadený v eurách a z účtu  
zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro  kurzom, za ktorý boli tieto  
hodnoty nakúpené, alebo predané.  

 
 
 
  

Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 
 

A Neobežný majetok 
 
(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
 
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku Mesta Krupina k 31.12.2020 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  Najvýznamnejšie prírastky a úbytky boli 
evidované v roku 2020 na majetku:  úbytok v sume 61 385,45 € - odovzdanie  
zrekonštruovanej podlahy v telocvični ZŠ JCH do správy tejto RO;   prírastok  - revitalizácia 
a osadenie herných prvkov na detskom ihrisku na Špitzerovej ulici v sume 13 194 €; prírastok – 
rekonštrukcia bariérovej chodníkovej zábrany pri Evanjelickom kostole v sume 13 475 €, 
prírastok – výstavba zavlažovacieho systému v areáli štadióna MFK Strojár v sume 13 787,52 €, 
prírastok a zároveň úbytok – modernizácia odborných učební v ZŠ JCH v celkovej sume 
11 297,87 €; prírastok - technické zhodnotenie – uzatvorenie vodného zdroja    Fitzberg v sume 
12 247,03 €,  prírastok a zároveň úbytok majetku - vybudovanie prístavby MŠ na ulici I. Krasku  
v sume 216 380,90 € a jej  následné odovzdanie do správy tejto RO a úbytok majetku  - 
vyradenie strojov a zariadení v celkovej hodnote 135 074,38 € na základe uznes. č. 340/2020-
MsZ  zo dňa 9.12.2020 na základe vykonanej fyzickej inventúry majetku inventarizačnou 
komisiou. Najväčší podiel na vyradení má majetok v budove nemocnice, v budove kina 
a v budove MsÚ. Vyradený majetok stratil svoju funkčnosť a neslúžil viac na účely, na ktorý 
bol určený z dôvodu opotrebenia, dlhodobého používania a morálneho zastarania.  Čo sa 
týka pozemkov, tam najvýznamnejší podiel na prírastku majetku malo získanie pozemkov na 
základe darovacej zmluvy s TJ – športové kluby Krupina – bezodplatným prevodom majetku 
a odovzdaním pozemkov od SPF – pozemok pod cestou.     Na úbytok majetku malo najväčší 
vplyv  čiastočné vyradenie majetku – lesné pozemky.  Na prírastok dlhových CP mal vplyv 
nákup akcií od spol. FIN.M.O.S. a.s.  -  verejné osvetlenie -  v sume 77 184 €. V sume 862 484,17 
€ bolo zrealizované preúčtovanie  medzi analytickými účtami 063, s tým, aby boli zavedené 
samostatné AÚ na jednotlivé ÚJ.  
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b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku      
 
 

Spôsob poistenia Majetok poistený do 
výšky v EUR  

Výška poistenia na 
rok 2020 v EUR  

Nehnuteľný majetok  32 904 991,32 6 251,95 
Hnuteľný majetok okrem dopravných prostriedkov 
so ZP a HP  

1 297 217,53 415,11 

Materiál a zásoby 28 727,78 9,19 
Umelecké diela a zbierky 162 162,04  51,89 
Podsúvahová evidencia drobného majetku  502 928,17 960,93 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  122 215,32 237,57 
Poistenie motorových vozidiel  - ZP  669,64 
Poistenie motorových vozidiel – HP  3 546,63 
Poistenie motorových vozidiel – miliónové 
poistenie osôb 

 
148 282,96 

260,90 

 
Poz.: Majetok je podľa dodatku č. 31 s Komunálnou poisťovňou a. s.  poistený na  celkovú 
sumu  35 018 242,16 €  pri  ročnej výške poistenia  7 926,64 €.   Reálna úhrada z rozpočtu 
mesta bola k 31.12.2020 vo výške 7 718,77 € za poistenie majetku Mesta Krupina a vo  5 307,89 
€ za poistenie motorových vozidiel (ZP, HP a poistenie posádky vozidla), pričom ide čisto 
o poistenie majetku Mesta Krupina. Poistné za majetok odovzdaný do správy RO 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina si hradia RO z vlastných rozpočtov.           
 
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. 
 
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky ukazuje v EUR 
nasledovná tabuľka: 
 

Majetok, ku ktorému má ÚJ vlastnícke právo 
Suma k 31.12.2020 

v EUR 

Pozemky  30 372 146,46 
Umelecké diela, zbierky 174 638,04 
Budovy, stavby 6 769 117,30 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 85 393,07 

Dopravné prostriedky 12 040,00 
 
e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo:   
 

Majetok, ku ktorému nemá ÚJ vlastnícke právo Obstarávacia cena 
Zostatková cena 

k 31.12.2020 

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

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu 16 684,46 12 644,41 
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Poz.: na základe leasingovej zmluvy s UniCredit Leasing Slovankia, a.s. bol obstaraný osobný 
automobil Kia Cee ´d. Posledná splátka bude uhradená vo výške 4 040,05 € v júli 2021.  
 
f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku: 
 

Inventárne číslo Konkrétny druh DM 
Suma 

k 31.12.2020 
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 31.12.2020. 
 
(2) Dlhodobý finančný majetok 
 
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku Mesta Krupina k 31.12.2020 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.  
 
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému 
majetku:  
 

Zvýšenie, zníženie,  zrušenie  OP 
Konkrétny druh DFM 

Suma k 31.12.2020 v EUR Dôvod 

Mestský bytový podnik, s. r. o. 41 496,00 
zníženie OP z dôvodu 

predpokladu zvýšenia hodnoty VI 
SPOLU  41 496,00  
 
 
(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach 
 
Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (účet 061) 
podáva detailne v EUR nasledovná tabuľka:  
 

Názov 
spolo čnosti 

Právna 
forma 

Podiel  
ÚJ na 

ZI 
spol. 
v% 

Podiel 
ÚJ na 

hlasov. 
právach  

v % 

Základné 
imanie 

spolo čnosti 
v EUR 

k 31.12.2019 

Základné 
imanie 

spolo čnosti 
v EUR 

k 31.12.2020 

Hodnota VI 
spolo čnosti  k 

31.12.2019 

Hodnota VI 
spolo čnosti  
31.12.2020 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná v 
súvahe ÚJ k 
31.12.2019 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná v 
súvahe ÚJ k 
31.12.2020 

Mestské 
lesy, s.r.o. 
(PO) 

100 100 6 638,78 6 637,78 152 063,21 90 996,78 6 638,78 6 638,78 

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

100 100 40 959,00 40 959,00 -81 532,00 - 167 650,00 0,0 0,00 
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Poz.: Významný pokles hodnoty vlastného imania zaznamenala k 31.12.2020 ÚJ  MsPS, s.r.o. 
V roku 2021 je predpoklad zrušenia spoločnosti. Bližšie viď v článku X. týchto poznámok.  
 
(4) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný 
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 
realizovateľných CP (účet 063) 

Suma  k 31.12.2020 Suma  k 31.12.2019 

Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

1 533706,00 1 533 705,87 

FIN.M.O.S. 862 484,17 785 300,30 

Spolu:  2 396 190,17 2  319 006,17 
 
 
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.  
 
 
(2) Pohľadávky 
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy v EUR: 
 
 

Pohľadávky  
Suma poh ľadávok 
k 31.12.2020 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: 

23 374,65  

drobný stav. odpad 59,55  
poplatok za alkoholické a 
tabakové výrobky 

0,00  

komunálny odpad 13 873,76  
nájomné za pozemky a nebytové 
priestory  

7 475,99  

splátky za byty  1 121,03  
odberateľské faktúry 360,54  

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

100 100 149 373,00 149 373,00 27 778,00 69 274,00 27 778,00 69 274,00 

Spolu     196 970,78 196 970,78 98 309,21 - 7 379,22 34 416,78 75 912,78 
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Kúpne zmluvy  0,00  

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

0,00  

Lokalizačný poplatok  
483,78  

SOcÚ – pohľad. súvisiace 
s poskyt. opatrovat. služby  

0   

Daňové poh ľadávky (319) z 
toho: 52 158,98  

Daň za psa  490,00   

Daň z nehnuteľnosti  51 566,98  

Daň za užívanie ver. priestran. 0,00  

Daň za ubytovanie  102,00  
Pohľadávky vo či 
zamestnancom (335) 279,95                 

Zálohy voči zamest. 299,80  

COOP Jednota -  kredit  -19,85  

Iné poh ľadávky (378) 10 650,00          
priestupky 150,00  

MsBP, s.r.o.  BD  Maj.rad 78,79 10 500,00  

Spojovací ú čet (396) 0,00   
Spolu 86 463,58  
 
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v EUR ukazuje v tabuľkovej časti poznámok tabuľka 
č.3  
Opravné položky ÚJ tvorila k pohľadávkam, ktoré boli po splatnosti. U opravných položiek 
vytvorených v predchádzajúcich rokoch pokiaľ došlo k uhradeniu pohľadávky, tak tieto ÚJ 
na návrh zodpovedného pracovníka znížila alebo zrušila.   
 
c) pohľadávky podľa doby splatnosti v EUR ukazuje nasledovná tabuľka: 

 
Pohľadávky podľa doby splatnosti  Suma v EUR   k 31.12.2020 Suma v EUR   k 31.12.2019 

Pohľadávky v lehote splatnosti  4 500,00 16 522,70 
Pohľadávky po lehote 
platnosti    

192 381,32 186 293,63 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 
060) 

196 881,32 164 349,35 

 
 
d) opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti ukazuje v tabuľkovej časti 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) Finančný majetok 
 
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek 
súvahy v EUR: 
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Krátkodobý finančný 
majetok 

Suma v EUR k 
31.12.2019 

Prírastky + Úbytky - 
Suma v EUR k 

31.12.2020 
Ceniny (213) 774,00 54 778,50 55 179,00 373,50 

Bankové účty (221+/-
261)         z toho: 

1 233 701,36 12 633 378,51 11 660 192,98 2 117 525,49 

ZBÚ-20020412/0200 203 751,17 5 323 371,65 5329 115,00 198 007,82 
ZBÚ-1408554001/5600 268 652,17 3 322 191,51 3 168 290,70 422 552,98 
ZBÚ-1408559005/5600 4 766,35 7 447,38 11 120,80 1 092,93 
ZBÚ-1589925851/0200 11 745,81 1 880 596,24 1 886 477,19 5 864,86 
ZBÚ-1931569451/0200 35 934,86 161 162,80 120 501,02 76 596,64 
Sociálny fond                        
1169-20020412/0200 300,69 9 673,62 9 562,93 411,38 

Rezervný fond    
1408556007/5600 348 422,83 446 503,31 39 570,63 755 355,51 

Fond rozvoja bývania  
10030-20020412/0200 152 250,27 34 555,11 3 042,11 183 763,27 

Depozit 1687358459/0200 92,65 233,52 233,52 92,65 
VÚB Dane a poplatky          
3637722557/0200 

140 743,75 879 945,14 736 782,36 283 906,53 

SLSP 5120011727/0900   
26 279,45 274 959,90 211 117,14 90 122,21 

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

35,48 0,00 35,48 0,00 

VÚB Popora tried. Zberu 
KO 3761125557/0200 

39,88 0,00 39,88 0,00 

BÚ-ty SOcÚ  vo VÚB 40 318,47 210 323,68 102 053,75 59 227,00 

VÚB Revitalizácia 
Majerského radu  

44,57 100,00 75,16 69,41 

VÚB DDI rok 2019  58,07 0,00 58,07 0,00 
Rekonštrukcia požiarnej 
zbrojnice VÚB-
3855750257/0200 

35,20 29 950,00 74,40 29 910,80 

VÚB Modernizácia ZŠ 
JCH 

43,23 21 582,47 11 138,79 10 486,91 

VÚB Moderniz. ZŠ EMŠ 44,53 13 169,39 13 149,33 64,59 

VÚB Zvýšenie 
bezpečnosti účastníkov 
cestnej premávky v 
meste  

44,05 0,00 44,05 0,00 

VÚB kamerový systém 6. 
etapa 

59,39 0,00 59,39 0,00 

VÚB Rekonštrukcia 
podlahy telocvične a 
náraďovne v ZŠ JCH 

38,49 50,00 88,49 0,00 

VÚB Svetlana Ďuricová  0,00 17 562,79 17 562,79 0,00 

Spolu (účet 213, 221) 
1 234 475,36 12 688 157,01 11 715 371,98 2 117 898,99 

                                                                                           
b) ÚJ nemá zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok ani obmedzenie právo 
s ním nakladať 
 
(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
ÚJ nemá náplň v tomto bode.  
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(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 
31.12.2019 

Prírastky     + Úbytky            - 
Suma v EUR k 

31.12.2020 

Náklady budúcich 
období spolu z toho: 

8 417,59 8 260,59 8 417,59 8 260,59 

Údržba MIS 2 336,27 2 448,61 2 336,27 2 448,61 
Predplatené poistné 4 286,52 4 346,56 4 286,52 4 346,56 
Predplatné novín, 
časopisov 

192,60 600,52 192,60 600,52 

Ostatné 1 602,20 864,90 1 602,20 864,90 
Príjmy budúcich období 
spolu z toho: 

557,70 655,53 557,70 655,53 

Vyšlé faktúry 557,70 655,53 557,70 655,53 
Spolu (účty 381 a 385)  8 975,29 8 916,12 8 975,29 8 916,12 
 
Poz.: z toho SOcÚ vykazuje  k 31.12.2020 na účte 381 NBO spolu 273,21 €, pričom ide 
o poistenie motorového vozidla Dacia Duster.  
 
(6) Pohľadávky z poskytnutých transferov v rámci konsolidovaného celku Mesta Krupina  k 31.12.2020 
v EUR podľa jednotlivých položiek súvahy ukazujú nasledovné tabuľky: 
 

Popis zostatku účtu 351 
(pohľadávka) 

Suma pohľadávky v EUR k 
31.12.2020 

Suma pohľadávky v EUR k 
31.12.2019 

 ZŠ J.C.Hronského 0,00 0,00 
 ZŠ E.M.Šoltésovej  0,00 37,00 
ZUŠ 0,00 0,00 
CVČ -Domček 0,00 0,00 
MŠ  0,00 0,00 
KCaMAS 0,00 0,00 

Spolu: 0,00 37,00 
 
 

Názov zostatku  v 
členení pod ľa 
štruktúry súvahy 
/riadky súvahy 043 a 
044) 

Druh 
transf. 

(BT, 
KT 

Suma poh ľadávky 
v EUR  k 

31.12.2019 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 
31.12.2020 z 

dôvodu 
poskytnutých 

transferov 

účtovanie transferov 
rozpo čtu obce (355) z 
toho: 

  3 236 305,11 285 975,80 129 523,39  3 392 757,52 

CVČ -do správy  BT,KT  146 247,86  5 808,00  140 439,86 

ZŠ JCH -do správy  BT,KT  596 186,36 72 299,66 27 516,00  640 970,02 

ZŠ EMŠ -do správy  BT,KT  1 787 438,44  64 229,80  1 723 208,64 

ZUŠ -do správy  BT,KT  25 645,39  1 818,00  23 797,39 

KCaMAS -do správy  BT,KT  6 502,54  468,00  6 034,54 

MŠ -do správy  BT,KT  674 284,52 213 676,14 29 653,59  858 307,07 
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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 

Ocenenie metódou vlastného imania v dcérskych účtovných 
jednotkách - zvýšenie (zníženie) hodnoty podielu  (414)  

 

 
Text 

 
MD 

 
D 
 

   
Opravy význam. chýb min. rokov (428) 

   

 
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 31.12.2019 

Presun Tvorba Použitie Zrušenie Stav 
k 31.12.2020 

Rez. na nevyfaktur. 
dodávky 

      

Rez. na audit IÚZ a KUZ  2 760,00    2 760,00 0,00 

Rez. na odchodné  1 775,67    1 775,67 0,00 
Rez. SOcU  1 043,91    1 043,91 0,00 
Spolu rezervy 
krátkodobé 
zákonné 

5 579,58 0   5 579,58 0,00 

Rez. na jubileá) 0,00  9 106,67   9 106,67 
Rez. na audit IUZ a KUZ  0,00  2 550,00   2 550,00 
Spolu rezervy 
ostatné 
krátkodobé  

0,00  11 656,67   11 656,67 

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

398 115,27     398 115,27 

Spolu rezervy 
ostatné  dlhodobé  

398 115,27 0    398 115,27 

Rezervy spolu          
súčet r. súvahy 128 až 
131 

403 694,85 0 11 656,67  5 579,58 409 771,94 
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Pozn:. ÚJ tvorila v roku 2020 len rezervy  ostatné krátkodobé  a ostatné dlhodobé. Predpokladaný rok 
použitia krátkodobých    rezerv je  2021.  
 
(2) Záväzky podľa doby splatnosti 
 
a) záväzky podľa doby splatnosti  udáva v EUR nasledovná tabuľka: 
  

Záväzky podľa doby splatnosti  
Suma v EUR   

   k 31.12.2020 
Suma v EUR   

   k 31.12.2019 
Krátkodobé záväzky (r. 151) spolu  
z toho:  

603 903,85 505 361,89 

Záväzky v lehote splatnosti  603 903,85 505 361,89 

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

2 449 038,43 2 673 510,28 

Záväzky v lehote splatnosti  2 449 038,43 2 673 510,28 

Záväzky po lehote splatnosti    

Spolu (súčet r. 140 a 151)  3 052 942,28 3 178 872,17 
 
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: 
 

Záväzok 
Suma v EUR 
k 31.12.2020 Poznámka 

Ostatné dlhodobé záväzky  (účet 479)  2 667 457,36 

súčet dlhodobých aj krátkodobých záväzkov bližšie 
sú rozpísané  v bode e) ostatné dlhodobé záväzky           
V tom aj zábezpeky: 99 052,02 € 

Záväzky  zo soc. fondu (účet 472) 1 195,28  

Iné záväzky (účet 379)  46 568,60  

Dodávatelia (účet 321) 125 878,63  

Prijaté preddavky (účet 324) 16 020,01  

Ost. krátkodobé záväzky (účet 325) 55,00 týka sa SOcU (Tatry Sympatia a služ. tel.) 

Nevyfakturované dodávky (účet 326)  43 288,30  

Zaväzky z nájmu   (účet 474) 4 104,02  

Zamestnanci  (účet 331) 56 115,75  

Zúčtovanie s org. SP  ZP (účet 336) 41 725,57  

Ostatné  priame dane (účet 341) 46,80 predpis DzP za rok 2020 

Ostatné  priame dane (účet 342) 10 160,99  

Transfery a zúčt. s  ostat. subjektmi 
mimo VS (účet 372) 2 020,86 

v tom: 520,86 €   zbierka na rekonštrukciu  kríža na 
Majerskom rade a 1 000 €  sponz. H. Mladonice 
a 500 € sponz. H. Badín na výskum dejín obce   

Spojovací účet pri združení (účet 396) 38 305,11 týka sa SOcÚ 
 
Záväzky spolu  
 

3 052 942,28 
 

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

Rok 2020 Rok 2019 

Stav k 1. januáru 
 

642,54 582,51 

Tvorba sociálneho fondu 
 

29 280,58 28 585,71 

Čerpanie sociál. fondu 
 

28 727,84 28 525,68 

 
Stav  k 31. decembru 
 

 
1 195,28 

 
642,54 

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

Záväzok 
Suma v EUR k 

31.12.2020 
Suma v EUR k 

31.12.2019 
DZ -zábezpeky  99 052,02 98 552,02 
DZ-SFRB Majerský rad 78,79 397 380,38 424 212,28 
DZ -SFRB Hviezdoslavova ul.  100 962,57 107 847,31 
DZ-SFRB Spitzerova 2701/2 142 016,48 150 933,43 
DZ-SFRB Spitzerova 2702/4 133 220,81 140 990,42 
DZ-SFRB Spitzerova 2703/6 133 220,81 140 990,42 
DZ-SFRB Spitzerova 2704/8 204 713,32 215 925,92 
DZ-SFRB Spitzerova 2705/11a 2706/9 315 664,54 332 971,35 
DZ-SFRB Soltésovej 64/1 66 914,66 70 152,71 
DZ-SFRB Spitzerova 2708/5 247 425,44 253 775,90 
DZ-FRB Záhradná 720/42 360 811,86 369 743,70 
DZ-FIN.M.O.S. a.s. Bratislava 23 952,00 53 028,00 
DZ-obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácii 222 508,26 307 833,90 
Dlhodobé záväzky spolu  (r. súvahy 141) 2 447 843,15 2 666 957,36 
KZ-SFRB Majerský rad 78,79 26 831,90 25 792,95 
KZ-SFRB Hviezdoslavova ul.  6 884,74 6 815,30 
KZ-SFRB Spitzerova 2701/2 8 916,95 8 827,01 
KZ-SFRB Spitzerova 2702/4 7 769,61 7 691,24 
KZ-SFRB Spitzerova 2703/6 7 769,61 7 691,24 
KZ-SFRB Spitzerova 2704/8 11 212,60 11 099,51 
KZ-SFRB Spitzerova 2705/11a 2706/9 17 306,81 17 132,25 
KZ-SFRB Soltésovej 64/1 3 238,05 3 205,39 
KZ-SFRB Spitzerova 2708/5 6 350,46 6 286,41 
KZ-SFRB Záhradná 720/42 8 931,84 8 841,75 
KZ-FIN.M.O.S. a.s. Bratislava 29 076,00 78 780,00 
KZ-obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácii  85 325,64 85 325,64 
 
Ostatné dlhodobé záväzky spolu (sú čet) 
 

2 667 457,36 2 934 446,05 

 
f)  Záväzky z nájmu – majetok prenajatý formou finančného prenájmu ÚJ má k 31.12.2020 
záväzok vo výške 4 104,02 € za osobný automobil KIA   
 
 
(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci 
 
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery sú uvedené v tabuľkovej časti 
poznámok v tabuľke č. 9 .  
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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 eviduje k 31.12.2020 nasledovné prijaté návratné finančné výpomoci: 

• Krátkodobé – zostatok vo výške 9 000 € poskytovateľ  Audiovizuálny fond na 
Modernizáciu interiérového vybavenia kina a  

• Dlhodobé – zostatok vo výške 173 692 € poskytovateľ MF SR na krytie bežných 
výdavkov v dôsledku výpadku podielových daní – COVID-19 (splácať v 4. 
rovnomerných splátkach od roku 2024) 

 
    
 (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 
31.12.2019 

Prírastky               + Úbytky                    - 
Suma v EUR k 

31.12.2020 

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: 

3 982 686,32 669 318,04 751 099,80 3 900 904,56 

Kapitálové transfery  3 923 689,22  731 015,48 3 192 673,74 

COOP Jednota - NZ 9 998,69  1 611,14 8 387,55 

Ostatné 3 879,17  413,22 3 465,95 

Nájomné - plat. vopred 9 814,92 10 110,99 9 814,92 10 110,99 

Granty 30 567,43  3 508,15 27 059,28 

Dane a poplatky  4 736,89 4 173,22 4 736,89 4 173,22 

Odpisy majetku z CZ  v RO  0,00 626 121,68  626 121,68 
Zostatok FP zo ŠJ v RO  0,00 28 912,15  28 912,15 
Spolu 3 982 686,32 669 318,04 751 099,80 3 900 904,56 

 
b) informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 Výnosy 
budúcich období 
 

Kapitálový transfer 

Suma 
záväzku 

v EUR 
k 31.12.2019 

Príjem 
kapitálového 

transferu 

Zúčtovanie do 
výnosov bežného 

účt. obdobia 

Presun  výnosov 
budúcich období 

do RO 

Suma záväzku 
v EUR k 31.12.2020 

Odpisy cudzie zdroje – 
ostatné  

3 923 689,22  140 844,40 626 121,68 3 156 723,14 

rekonštr. kamenného 
kríža na ul. Majerský rad 

 7 476,00   7 476,00 

herné prvky na detskom 
ihrisku na Špitzerovej 
ulici 

 8 000,00   8 000,00 

závlahový systém na 
štadióne MFK 

 10 000,00   10 000,00 

modernizácia učební v 
ZŠ 

 10 474,60   10 474,60 

Spolu 3 923 689,22 35 950,60  140 844,40 626 121,68 3 192 673,74 
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(5)  Záväzky z prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy k 31.12.2020 v EUR ukazujú 
nasledovné tabuľky: 
 

a) vývoj záväzkov na účte 351  
 

Popis zostatku účtu 
(záväzkov) 351  

jednotlivých 
podriadených RO 

 Suma 
záväzku  
v EUR  k 

31.12.2019 

V bežnom 
účt.období 
uhradené 

odvody príjmov 
minulých 

účtovných 
období                 

- 

Odvody 
príjmov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

zúčtované do 
nákladov 

 RO a výnosov 
Mesta    

  + 

Uhradené odvody 
príjmov bežného 

účtovného obdobia 
RO Mestu  

  - 

 Suma záväzkov  v EUR  k 
31.12.2020 z dôvodu 
neprijatých odvodov 

príjmov  

 ZŠ J. C. Hronského 0,00 0,00 60 341,90 60 341,90 0,00 

 ZŠ E.M.Šoltésovej  37,00 0,00 147 217,02 147 254,02 0,00 

ZUŠ 0,00 0,00 11 196,39 11 196,39 0,00 

CVČ -Domček 0,00 0,00 38 140,89 38 140,89 0,00 

MŠ  0,00 0,00 146 714,74 146 714,74 0,00 

KC a MAS 0,00 0,00 2 802,69 2 802,69 0,00 

Spolu 37,00 0,00  406 413,63 406 450,63 0,00 

 
 
b) vývoj záväzkov na účte 357    
 

Názov zostatku v 
členení podľa 

štruktúry (riadky 
súvahy 134 až 139) 
zostatok účtu 357 

(záväzok) 

Druh 
transferu 
(BT,KT) 

Suma  záväzku 
v EUR  k 

31.12.2019 

Príjem bežného, 
kapitálového 

transferu               
+ 

Zúčtovanie do 
výnosov 
bežného 

účtovného 
obdobia  

RO aj Mesto                
- 

Zúčtovanie 
do výnosov 
budúcich 

období (účet 
384)                       

- 

Suma záväzku 
v EUR  k 

31.12.2020 z 
dôvodu prijatých 

transferov 

KŠÚ-
normat.fin.prost. 

 BT  3 354,31 1 706 222,65 1 704 576,96  5 000,00 

Vých.a 
vzdel.žiakov so SZP 

 BT  0,00 4 150,00 4 150,00  0,00 

Odchodné BT 0,00 1 559,00 1 559,00  0,0 

Asistent učiteľa  BT  0,00 80 630,00 80 630,00  0,00 

Vzdelávacie 
poukazy 

 BT  0,00 24 513,00 24 513,00  0,00 

Dopravné  BT  341,31 1 511,65 1 852,96  0,00 

630,80 

HN-školské potreby 
 BT  0,00 996,00 

365,20 
 0,00 

HN-stravné 
a obedy zadarmo  

 BT  35 860,80 160 066,80 113 778,00  82 149,60 

Matrika  BT  0,00 13 684,09 13 684,09  0,00 

ŠFRB  BT  0,00 4 756,15 4 756,15  0,00 

REGOB  BT  0,00 2 707,49 2 707,49  0,00 

MŠ-vých. a 
vzdeláv. 

 BT  0,00 13 237,00 13 237,00  0,00 

Vojnové hroby  BT  0,00 416,63 416,63  0,00 

Voľby do NR SR   BT  -14,00 7 693,30 7 679,30  0,00 

MV SR dotácia na 
COVID-19 

BT 0,00 10 430,87 10 430,87  0,00 

MV SR dotácia na 
rekonstr. Garáže 
pre hasičské auto 
DHZ  

KT 0,00 29 900,00   29 900,00 

TSP  IV.  BT  0,00 14 065,10 14 065,10  0,00 
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Rodinné prídavky  BT  0,00 1 834,54 1 834,54  0,00 

HN-osob.príjemca  BT  0,00 6 084,60 6 084,60  0,00 

SOcÚ  BT  0,00 35 517,77 35 517,77  0,00 

MPSVaR SR  dot. 
na zabezpečenie 
poskyt. soc. služieb   

BT 0,00 206 398,00 206 398,00  0,00 

DHZ Krupina-
dotácia    

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

Letná škola   BT 0,00 2 500,00 2 500,00  0,00 

Učebnice  BT 0,00 19 845,14 19 845,14  0,00 

Lyžiarske kurzy  BT 0,00 10 200,00 10 200,00  0,00 

Škola v prírode BT 0,00 8 600,00 8 600,00  0,00 

Knihy – projekt v ZŠ  
Čítame radi  

BT 0,00 1 600,00 0,00  1 600,00 

MK SR - Kultúrne 
poukazy   kino 

BT 0,00 542,00 542,00  0,00 

MK SR - Kultúrne 
poukazy  múzeum 

BT 0,00 322,00 322,00  0,00 

Audiovizuálny fond 
– podpora 
návštevnosti kina    

BT 0,00 1 061,00 1 061,00  0,00 

MŠVVaŠ SR – proj. 
V MŠ Pomáhajúce 
profesie 
v edukácii...   

BT 0,00 3 419,32 3 419,32  0,00 

MIRRI SR  na 
modernizáciu 
odborných učební 
v ZŠ JCH    

KT 0,00 10 474,60 0,00 10 474,60 0,00 

Slov. futbal. zväz  
na vybudovanie 
závlahovového 
systému 

KT 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 

Enviromentálny 
fond – príspevok 
na nákup nádob 
na bioodpad  

BT 0,00 13 676,30 13 676,30  0,00 

UV SR  det. Ihrisko 
na Špitzerovej ulici 

KT 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 

ŠÚ SR  na SODB   KT 0,00 13 504,00 8 761,57  4 742,43 

Opatrovateľská 
služba 

BT 0,00 5 495,52 5 495,52  0,00 

Zostatok účty 357 
spolu  

  47 542,42 2 430 614,52 2 326 290,31 28 474,60 123 392,03 

 
Poz. k účtu 357 -  k  sume zúčtovanej do výnosov bežného účtovného obdobia bolo zo sumy 2 326 290,31 €  zúčtovaných vo 
výnosoch Mesta Krupina na účte 693 spolu 466 313,13 €  a vo výnosoch podriadených RO – školstvo 1 859 977,18 € ZŠ,  
CVČ, ZUŠ a MŠ označené v tabuľke vyššie  farebne. 
c) vývoj záväzkov na účte 359  

 
Názov zostatku v 
členení podľa 
štruktúry (riadky 
súvahy 134 až 139) 
zostatok účtu 359 
(záväzok) 

Druh 
transferu 
(BT,KT) 

Suma záväzku 
v EUR  k 

31.12.2019 z 
dôvodu prijatých 

transferov 

Príjem bežného, 
kapitálového 

transferu               
+ 

Zúčtovanie do 
výnosov 
bežného 

účtovného 
obdobia                

- 

Zúčtovanie 
do výnosov 
budúcich 

období (účet 
384)                       

- 

Suma záväzku 
v EUR  k 

31.12.2020 z 
dôvodu prijatých 

transferov 

Transfery pre CVČ 
od iných obcí 

BT 982,68 4 545,18 5 416,65  111,21 

Zostatok účty 359 
spolu  

  982,68 4 545,18 5 416,65  111,21 
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Čl. V 
Informácie o výnosoch a nákladoch 

 
(1) Výnosy 
 
Popis a výšku významných položiek výnosov k 31.12.2020  v EUR ukazuje nasledovná tabuľka: 
 

Druh Výnosov 
Popis  (číslo účtu 

a názov) 
Suma v EUR 
k 31.12.2020 

Suma v EUR 
k 31.12.2019 

Tržby za vlastné 
výkony a tovar  

602 - Tržby z predaja 
služieb  

0,00 383,93 

  604 - Tržby za tovar 2 375,92 14 357,58  
Zmena stavu 
vnútroorgan. zásob   

0,00 0,00 

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

3 826 000,37 3 887146,15 
Daňové a colné 
výnosy a výnosy 
z poplatkov 

633 - Výnosy z 
poplatkov 

363 247,25 321 184,14 

  
641 - Tržby z predaja DN 
a HM 

51 187,89 93 974,11 

644 Zmluvné pokuty, 
penále, úroky 

0,00 0,00 

  645 Ostatné pokuty 2 840,00 2 925,00 

  
648 - Ostatné výnosy z 
prevádz. čin. 

508 356,07 451 945,79 

653 - Zúčtovanie 
ostatných rezerv 

4 535,67 5 592,00 

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

14 234,75 158 284,34 

 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.  41 496,00 6 493,00 

Finančné výnosy  661-Tržby z predaja CP 0,00 0,00 

 662 - Úroky 172,80 1 508,79 

  663 - Kurzové zisky 0,00 0,00 

  665 - Výnosy z DFM 0,00 0,00 

  
668 - Ostatné finančné 
náklady 

0,00 0,00 

Mimoriadne výnosy 
699 - Výnosy samospr. z 
odvodu RP 

377  501,48 437 513,14 

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 

384 257,29 341 078,64 

 
694 - Výnosy samospr. z 
KT zo ŠR 

140 844,40 142 894,51 

 
697 - Výnosy samospr. z 
BT od VÚV 

19 070,44 1 290,00 

Spolu    5 736 120,33 5 866 571,12 
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Poz.: Porovnaním rokov sa výnosy znížili  celkovo o 130 450,79 €. K významnému poklesu došlo 
u tržieb za predaný tovar. A to až o 11 981,66 €.  Hlavným dôvodom bolo odovzdanie bufetu 
kina  a amfiteátra do nájmu FO, čím takto došlo k zníženiu tržieb o 11 870,36 €.  V rámci 
daňových výnosov samosprávy došlo k poklesu o 61 145,78 €, pričom  € to bolo zapríčinené  
poklesom podielových daní  o 88 521,20 € a nárastom príjmov  daní  z nehnuteľností a to 
o sumu 26 510,37 € pričom najväčší podiel na náraste mala daň zo stavieb (kolaudačné 
rozhodnutia).  V rámci výnosov z poplatkov došlo k zvýšeniu o 42 063,11 €, pričom najväčší 
podiel na náraste výnosov malo odpadové hospodárstvo a o to až o 39 952,01 €, kým 
v rámci poplatku za odvoz a skladovanie komunálneho odpadu došlo k poklesu o 41 342,63 
€, avšak zavedením množstevného zberu došlo k nárastu o 81 495,03 €. V rámci tržieb 
z predaja DNM a DHM došlo k poklesu o 42 786,22 € z dôvodu menšieho objemu predaja 
pozemkov.  V ostatných výnosoch z prevádzkovej činnosti došlo k nárastu o 56 410,28 €, 
hlavne z dôvodu vyššieho nájomného od MsL, s.r.o.  o 25 tis. € oproti predchádzajúcemu roku 
a  výrazný nárast bol evidovaný na majetku získanom darovaním a to o sumu 66 686,52 € na 
základe  darovacej zmluvy s TJ – športové kluby Krupina  - bezodplatným prevodom majetku 
a odovzdaním pozemkov od SPF  - pozemok pod cestou.  Pokles bol aj  vo finančných 
prostriedkoch získaných na základe zmluvy o reklame. Hlavným dôvodom poklesu bolo 
neorganizovanie tradičných Dní Mesta Krupina z dôvodu dodržiavania prísnych proti 
pandemických opatrení v roku 2020. Výrazný pokles bol v tržbách za premietanie filmov či už 
v kine alebo na amfiteátri a tiež za rôzne divadelné predstavenia a koncerty a to o 37 398,70 
€. Dôvodom tohto poklesu bola tiež nemožnosť organizovať tieto podujatia z dôvodu šírenia 
COVID-19.  Výrazný nárast zaznameli tržby v múzeu a to až o 21 163,37 €. Dôvodom bol 
predaj známok k výročiu narodenia básnika Andreja Sládkoviča významného rodáka. 
Významný pokles výdavkov evidujeme na účte 658 zúčtovanie ostatných OP z prev. činnosti  
a to až o 144 049,60. Bolo to spôsobené tým, že v roku 2019 došlo  k účtovaniu zmarených 
investícií na základe ich predchádzajúceho  schválenia   mestským zastupiteľstvom (MsZ) 
a tiež došlo k zníženiu opravných položiek k daňovým pohľadávkam z dôvodu uhradenia 
nedoplatkov. Významný nárast evidujeme na účte 659 zúčtovanie opravných položiek z fin. 
činnosti, kde došlo k zníženiu opravnej položky tvorenej v ÚJ  v zakladateľskej pôsobnosti 
Mesta Krupina MsBP, s.r.o. z dôvodu predpokladu zvýšenia hodnoty vlastného imania tejto ÚJ 
(rozdiel 35 003 €).  K výraznému poklesu došlo aj na účte 699 výnosy samosprávy z odvodu 
rozpočtových príjmov a to o sumu 60 011,66 €. Dôvodom toho je skutočnosť, že jednotlivé RO  
prijali nižšie poplatky či už od rodičov a stravníkov alebo  finančné prostriedky od sponzorov 
cez rôzne granty a projekty, nakoľko boli zavedené prísne opatrenia, aby sa zamedzilo šíreniu 
nového koronavírusu COVID-19 a teda tieto RO v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina 
boli zavreté. Nárast vlastných príjmov eviduje len jedna zo 6 RO  a to Materská škola, ktorá 
prijala od UPSVaR  FP vo výške 84 413,28 € na podporu udržania zamestnanosti. Na účte 693 
výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR vidieť, že bolo poskytnutých celkovo 
o 43 178,65 € FP viac oproti roku minulému, na čo mali značný podiel hlavne FP poskytnuté 
pre poskytovateľov sociálnych služieb, poskytnutie FP z Environmentálneho fondu na nákup 
nádob na zabezpečenie zberu kuchynského odpadu, FP zo ŠÚ SR  na zabezpečenie 1. etapy 
sčítania domov a bytov (SODB 2020-2021) a prijatie FP z MV SR na krytie výdavkov spojených 
so zamedzením šírenia COVID-19. Nárast výnosov je aj na účte 697 výnosy samosprávy 
z bežných transferov od ostatných subjektov VS a to o sumu 17 780,44 €, čo bolo spôsobené 
poskytnutím FP zo zrealizovanej zbierky medzi obyvateľmi Mesta Krupina pre rodinu, ktorú 
postihol požiar rodinného domu.  
 
i) ÚJ nemá členené výnosy podľa rozpočtových programov. 
 
 
 
(2) Náklady 
 
Popis a výška významných položiek nákladov k 31.12.2020 v EUR ukazuje nasledovná tabuľka: 
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Druh nákladov Popis (číslo účtu a názov) 
Suma v EUR 
k 31.12.2020 

Suma v EUR 
k 31.12.2019 

Spotrebované 
nákupy 501 - Spotreba materiálu 

141 866,72 124 797,60 

  502 - Spotreba energie 98 028,80 98 790,19 
  504 - Predaný tovar 1 897,87 8 207,36 
Služby 511 - Opravy a udržiavanie 223 597,43 324 747,21 
  512 - Cestovné 103,22 3 585,85 

  
513 - Náklady na 
reprezentáciu 

9 781,96 16 640,24 

  518 - Ostatné služby 696 387,27 765 486,15 
Osobné náklady 521 - Mzdové náklady 826 494,92 817 434,08 

  
524 - Zákonné sociálne 
poistenie 

285 225,81 297 361,07 

  
525 - Ostatné sociálne 
poistenie 

12 798,53 12 202,77 

  
527 - Zákonné sociálne 
náklady 

45 406,13 53 689,00 

Dane a poplatky  532 - Daň z nehnuteľnosti 74,88 61,20 

  
538 - Ostatné dane a 
poplatky 

1 393,99 1 356,74 

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

7 722,38 22 529,79 

  
545 - Ostatné pokuty a 
penále 

100,00 5 683,02 

  546 - Odpis pohľadávky 2 700,62 3 107,33 

  
548 - Ostatné náklady na 
prev.činnosť 

38 947,96 188 521,83 

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

516 701,51 513 512,89 

  
553 - Tvorba ostatných 
rezerv 

11 656,67 4  535,67 

558 – Tvorba zákonných 
opravných položiek 

15 660,48 14 113,90 

  559 – Tvorba ostatných OP 0,00 31 000,00 

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

 562 - Úroky 40 295,94 42 417,20 

  563 - Kurzové straty 0,00 0,00 

  
568 - Ostatné finančné 
náklady 

20 322,36 20 096,14 

Mimoriadne 
náklady  579 – Tvorba OP 

0,00 0,00 

Náklady na 
transfery a náklady 
z odvodu príjmov 

584 - Náklady na transfery z 
rozpočtu 

1 681 758,10 1 735 518,81 

  
586 - Náklady na transfery z 
rozpočtu 

375 602,73 349 781,98  

Dane z príjmov 591 - Splatná daň z príjmov 79,61 3 381,00 

Spolu    5 054 662,15 5 458 559,02 
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Poz.1.: V rámci nákladov na účte 518 Ostatné služby boli  náklady na audit – overenie 
účtovnej závierky k 31.12.2020 vo výške 2 810,00 €.  
Poz. 2.: Porovnaním rokov sa náklady znížili o 403 896,87 €. Významný nárast evidujeme na 
účte 501 spotreba materiálu, kde došlo k navýšeniu o 17 069,12 €, pričom najväčší podiel na 
náraste má spotreba kancelárskeho materiálu, nákup tlačív, vizitiek, pozvánok a pod. 
K navýšeniu došlo aj pri nákupe čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, pri nákupe nádob 
na bio odpad. K významnému zníženiu došlo na účte 511 opravy a údržba a to o 101 149,78 € 
pričom najväčší podiel na znížení mala opravy chodníkov a miestnych komunikácií. 
Významný pokles je na účte 518 ostatné služby a to o 69 098,88 €, pričom najväčší podiel na 
poklese majú náklady na premietanie filmov a na organizovanie kultúrnych podujatí nakoľko 
boli z dôvodu proti pandemických opatrení tieto inštitúcie zavreté, významne poklesli aj 
náklady na úpravu verejných priestranstiev, parkov a pohrebísk a ostatné služby. Došlo tiež 
k nárast  zákonného sociálneho poistenia o 12 135,26 € v dôsledku navýšenia mzdových 
nákladov, čo spôsobilo prijatie nových pracovníkov. K poklesu o 14 807,41 € došlo na účte 
541 zostatková cena predaného majetku z dôvodu menšieho objemu predaja. 
K významnému poníženiu nákladov o 149 573,87 € došlo na účte 548 ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť, pričom najväčší podiel na znížení až o 142 314,94 € malo zaúčtovanie 
zmarených investícií schválené MsZ uzneseniami č. 310/2019 zo dňa 25.9.2019 a č. 49/2020 zo 
dňa 20.2.2020. Významný pokles je evidovaný na účte 559 tvorba ostatných opravných 
položiek, kde v roku 2019 bola vytvorená OP vo výške 31 000 € z dôvodu predpokladu 
zníženia hodnoty vlastného imania v ÚJ v zakladateľskej pôsobnosti Mesta Krupina Mestský 
podnik služieb, s.r.o. Významný pokles zaznamenal aj účet 584 náklady na transfery, kde 
pokles nákladov o 53 760,71 € spôsobilo predovšetkým to, že RO v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Krupina prijali a následne minuli na svoju prevádzku nižšie FP prijaté od rodičov, 
stravníkov a tiež transfery z rozpočtu mesta. Významný nárast bol evidovaný len u RO  
Materská škola, ktorý bol spôsobený z dôvodu uvedenia novej triedy v alokovanom 
pracovisku na ulici I. Krasku do prevádzky a prijatím FP vo výške 84 413,28 €  z UPSVaR na 
podporu udržania zamestnanosti. Významný nárast je na účte 586 náklady na transfery a to 
o 25 820,75 € spôsobený hlavne nárastom podpory subjektov v sociálnej oblasti. Významný 
pokles bol zaznamenaný na úhrade straty SAD, kde na základe dohody štatutárnych 
zástupcov Ing. Antona Mazána predsedu predstavenstva SAD Zvolen, a.s. a Ing. Radoslava 
Vazana primátora Mesta Krupina sa od 1.1.2020 poskytnutie príspevku Mesta na úhradu časti 
vzniknutej straty nerealizuje, ale spoje zostávajú zachované. V roku 2020 boli  realizované už 
len úhrady za december 2019.  
 
j) ÚJ nemá členené náklady podľa rozpočtových programov 

 

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

 
 
 

Čl. VI 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 
 

(1)   Deriváty,  ÚJ nemá náplň v tomto bode 
 
(2)   Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, ÚJ nemá náplň v tomto bode 
 
(3) Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch v EUR: 
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Druh položky  Opis položky  
Suma v EUR 
k 31.12.202
0 

Suma v EUR 
k 31.12.201
9 

Účel 

Správa drobný nehmotný majetok 19 456,78 27 201,05   
Správa nábytok - trieda 1 105 882,93 104 708,19   
Správa hosp. stroje a zariad. -trieda 2 105 305,58 113 962,82   
Správa  knihy, CD, obrazy -trieda 4 16 300,66 16 211,34   
Správa kanc. stroje a pomôcky -trieda 5 2 726,06 3 089,63   
Správa ostatný drobný majetok - trieda 8 144 985,25 107 904,50   

PO hospodárske stroje a zariadenia 848,00 0,00  

Vodné hospodárstvo hosp. stroje a zariad. -trieda 2 5 089,72 4 234,78   

MsPS s.r.o. ostatný drobný majetok - trieda 8 766,43 766,43   
Nemocnica prístroje a tech. zariad. -trieda 2 7 516,96 15 650,13   
KCaMAS-RO nábytok a vnútorné zariadenia  17 397,95 20 799,15   
KCaMAS-RO  prístroje a zariadenia 23 589,92 26 916,45   

KCaMAS-RO ostatné 41 108,48 42 092,92 
  
  

SOcÚ ostatné 11 272,72 11 139,90  
Majetok na podsúvahových účtoch spolu: 
  

502 247,44 494 677,29  

 
 

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. 
Bližšie  zmluvná povinnosť viď v bode 2 pís. c týchto poznámok.  
 
 
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 31.12.2020 

DM100-1000001 
Budova MsÚ, Svätotrojičné nám.4/4 
,LV2952 236 708,80 1.1.1991 380 593,19 

DM100-1000026 
Mestská knižnica, Svätotrojičné 
nám.č.15 ,LV 445 157 137,19 1.1.1991 0,00 
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DM200-2000034 
Strážna veža - 
VARTOVKA,č.s.2670,LV 4578 17 925,83 24.4.2007 11 244,79 

DM100-1000085/1 
Budova múzea A. Sládkoviča súp. č. 
51 41 603,14 2.1.2014 59 815,94 

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 

 

 
(2) Ostatné finančné povinnosti 
 
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: 
 
Mesto Krupina má z titulu podpísania Rámcovej dohody s Doprastav Asfalt  a.s. zo dňa 
18.12.2017 evidovanej pod číslom 256/2017/OVZP uzavretej za účelom  realizácie stavby 
„Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina“ dohodnutý  splátkový 
kalendár, podľa ktorého by v prípade zrealizovania všetkých 3 etáp obnovy MK   malo Mesto 
Krupina  splácať v 120 anuitných splátkach od  februára 2019 do januára 2029 celkovú sumu 
diela vo výške 853 256,27 €. Z Rámcovej dohody vyplýva, že dátum 18.12.2021 je dátumom 
viazanosti Rámcovej dohody na 4 roky alebo do vyčerpania ceny rámca podľa tejto dohody 
a to aj v prípade, že lehota 4. rokov ešte neuplynula. Rámcová dohoda je platná do 
18.12.2021. 
Predpokladaný záväzok  vyplývajúci z podpísania Rámcovej dohody s Doprastav Asfalt a. s. 
zo dňa 18.12.2017 evidovanej pod číslom 256/2017/OVZP, ak by sa zrealizovali všetky 3 etapy 
obnovy MK,  je v  sume 381 880,36  €. Zatiaľ bolo  z  plánovaných 3 etáp zrealizovaných  1. 
etapa a časť 2. etapy (obnova cesty a chodníka na ulici J.C. Hronského), čomu zodpovedá 
aj zostávajúca suma celkového predpokladaného záväzku. 
Na základe Čiastkovej zmluvy o dielo č. 1 zo dňa 11.4.2018 došlo k realizácii diela  - v celom 
rozsahu 1. etapa -  v celkovej fakturovanej sume 379 138,25 € . Na  základe Čiastkovej zmluvy 
o dielo č. 2 zo dňa 1.7.2019  došlo k realizácii časti  druhej etapy, ktorá bola vyfakturovaná 
v sume 92 237,66 €.  Mesto Krupina  na základe vyššie uvedeného eviduje  k 31.12.2020 sumu 
záväzku  na účte 479 Ostatné dlhodobé záväzky vo výške 307 833,90 €.   Vychádzajúc z toho, 
že rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ktorý schválilo MsZ dňa 9.12.2020, 
obsahuje schválenú sumu potrebnú na splácanie už zrealizovanej 1. a časti druhej etapy 
obnovy MK, sa predpokladá v jej pokračovaní. V roku 2021 je naplánovaná druhá časť 
druhej etapy a síce  obnova ulice Kuzmányho, ktorá je však podmienená realizáciou 
rekonštrukcie vodovodnej siete na danej ulici. V prípade, že by nedošlo k realizácii a dôjde 
k ukončeniu platnosti Dohody, zostáva záväzok v rovnakej výške a upraví sa splátkový 
kalendár s tým, že záväzok vo výške 307 833,90 € bude splatený  pri mesačnej splátke vo 
výške 7 110,47 € v prvej polovici roka 2024 oproti predpokladanému roku 2029.   Nadväznosť 
na tabuľkovú  časť  poznámok tabuľka č. 10. 
 
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. 



 25 

Čl. VIII 
Informácie o spriaznených osobách 

a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb 
 
 

(1) Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 
a spriaznených osôb  
 
a) 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 podľa 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. 
 
V roku 2020 vykázalo Mesto Krupina voči svojej dcérskej ÚJ  Mestské lesy, s.r.o. nasledovné 
vzájomné vzťahy: 
 

• Uhradený poplatok za komunálny odpad  vo vzájomne odsúhlasenej  výške 288,00 €  
(týka sa účtu 633). 

• Uhradený poplatok za overovanie vo vzájomne odsúhlasenej výške 2,00 € (týka sa 
účtu 633). 

• Uhradenú daň z nehnuteľností vo vzájomne odsúhlasenej  výške 1 242,92 € (týka sa 
účtu 632).  Z toho: daň z pozemkov 751,19 €  a daň so stavieb 491,73 € 
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• Uhradenú daň za užívanie verejného priestranstva vo  vzájomne odsúhlasenej výške  
295,00 €  (týka sa  účtu 632). Vznikol tu časový rozdiel vo výške 22,00 €. 

• Uhradenú faktúru za dovoz palivového dreva  vo vzájomne odsúhlasenej výške  
111,42 € (týka sa účtu 501). 

• Uhradené nájomné – predpis -  za pozemky vo vzájomne odsúhlasenej výške 125 000 € 
(týka sa účtu 648). 

• Evidujeme 0,09 € ako preplatok na uhradenom nájomnom za pozemky a nebytové 
priestory (účet 318) 

 
V roku 2020 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 149,50 € 
(týka sa účtu 633). 

• Uhradené došlé faktúry okrem refundácií vo výške 712,45 €  (týka sa účtu 501), vo 
výške 9 942,50 € (týka sa účtu 511),   vo výške 8 859,35 € (týka sa účtu 518). 

• Uhradené nájomné – predpis -  za NP  vo vzájomne odsúhlasenej výške 12 000 € (týka 
sa účtu 648). 

 
V roku 2020 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 143,00 € 
(týka sa účtu 633). 

• Uhradené došlé faktúry  vo výške 794,82 € (týka sa účtu 501  za dovoz štrkov 
a dodanie rampy), 24 589,88 €  (týka sa účtu 511 za   opravu strechy na budove 
múzea, opravu MK, dovoz štrkov, výkon UDS, odvodnenie ulíc, za kosenie a údržbu 
miestnych komunikácií)  a 97 994,08 € (týka sa účtu 518 za dopravu, prenájom dopr. 
prostriedkov a za úpravu verejných priestranstiev, parkov a cintorínov).  

• Evidujeme k 31.12.2020 neuhradené nájomné – predpis -  za NP  vo vzájomne 
odsúhlasenej výške 2 750 € (týka sa účtu 318 a  648). 

 
 

Čl. IX 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu   

 
Rozpočet na rok 2020 bol schválený  dňa 11.12.2019 uznesením č. 414/2019-MsZ ako 
vyrovnaný rozpočet.  
 
Schválený  rozpočet bol v priebehu roku 2020  zmenený nasledovne: 
a) uzneseniami MsZ takto:  
 

• v januári 2020         uznesením č. 46/2020-MsZ     
• vo februári 2020     uznesením č. 47/2020-MsZ a uznes. č. 48/2020-MsZ 
• v marci 2020           uznesením č. 85/2020-MsZ  a uznes. č. 86/2020-MsZ 
• v apríli 2020             uznesením č. 150/2020-MsZ   
• v máji 2020              uznesením č. 151/2020-MsZ   
• v júni 2020                uznesením č. 152/2020-MsZ  a uznes. č. 154/2020-MsZ 
• v júli 2020                 uznesením č. 180/2020-MsZ   
• v auguste 2020       uznesením č. 181/2020-MsZ a uznes. č. 182/2020-MsZ 
• v septembri 2020    uznesením č. 251/2020-MsZ  a uznes. č. 252/2020-MsZ 
• v októbri 2020         uznesením č. 277/2020-MsZ  a uznes. č. č. 278/2020-MsZ 
• v novembri 2020    uznesením č. 308/2020-MsZ  a uznes. č. 309/2020-MsZ  
• v decembri  2020   uznesením č. 352/2020-MsZ  a uznes. č. 353/2020-MsZ a  

                                 uznesením č. 354/2020-MsZ  
                              
b) rozpočtovými opatreniami primátora mesta, ktoré vzalo MsZ na vedomie a to: 
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• v máji 2020            uznes. č. 155/2020-MsZ   
• v júli 2020               uznes. č. 183/2020-MsZ a 
• v decembri 2020  uznes. č. 355/2020-MsZ  (bez zmeny) 

 
 
Prehľad plnenia rozpočtu je  uvedený v tabuľkovej 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 výdavkové finančné operácie sú v tabuľkovej časti poznámok tab. č. 14 
 

f) výška dlhu je uvedená v tabuľkovej časti poznámok v tab. č. 15 
 
 
Zhodnotenie hospodárenia s rozpočtom k 31.12.2020 za Mesto Krupina bez RO 
 

Rozpo čet Schválený 
na rok  2020 

Upravený 
k 31.12.2020 

Čerpanie 
k 31.12.2020 

Príjmy bežného rozpočtu 7 043 766,68 6 826 467,64 7 048 099,07 
Výdavky bežného rozpočtu  3 453 263,17 3 558 860,97 2 949 917,99 
Hospodárenie bežného rozpo čtu   3 590 503,51 3 267 606,67 4 098 181,08 

Príjmy kapitálového rozpočtu 606 476,80 83 536,45 83 536,45 
Výdavky kapitálového rozpočtu 1 094 318,93 448 668,84 353 068,77 
Hospodárenie kapitálového rozpo čtu - 487 842,13 -365 132,39 -269 532,32 
Príjmové finančné operácie 510 570,20 484 707,40 558 137,96 
Výdavkové finančné operácie 284 079,48 285 554,38 302 920,86 
Hospodárenie finan čných operácií  226 490,72  199 153,02 255 217,10 
Príjmy celkom  8 160 813,68 7 394 711,49 7 689 773,48 
Výdavky celkom  4 831 661,58 4 293 084,19 3 605 907,62 
 
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  3 329 152,10  3 101 627,30 4 083 865,86 

 
 
 
Zhodnotenie hospodárenia s rozpočtom k 31.12.2020  za Mesto Krupina vrátane RO 
 
 
 

Rozpo čet Schválený 
na rok  2020 

Upravený 
k 31.12.2020 

Čerpanie 
k 31.12.2020 

Príjmy bežného rozpočtu 7 538 584,58 7 303 299,73 7 527 395,00 
Výdavky bežného rozpočtu  7 277 233,17 7 137 639,70 6 528 696,72 

Hospodárenie bežného rozpo čtu  261 351,41 165 660,03 998 698,28 

Príjmy kapitálového rozpočtu 606 476,80 83 536,45 83 536,45 
Výdavky kapitálového rozpočtu 1 094 318,93 448 668,84 353 068,77 
 
Hospodárenie kapitálového rozpo čtu 
 

-487 842,13 -365 132,39 -269 532,32 
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Príjmové finančné operácie 510 570,20 485 026,74 558 457,30 
Výdavkové finančné operácie 284 079,48 285 554,38 302 920,86 
 
Hospodárenie finan čných operácií  
 

226 490,72 199 472,36 255 536,44 

 
Príjmy celkom  8 655 631,58 7 871 862,92 8 169 388,75 
 
Výdavky celkom  8 655 631,58 7 871 862,92 7 184 686,35 
 
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  0,00 0,00 984 702,40 

 
 
 

Čl. X 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

 V ÚJ nastali 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) nastali iné mimoriadne skutočnosti a síce týkajúce sa: 

• Mestského podniku služieb, s.r.o., ktorého zakladateľom bolo Mesto Krupina 
a uvedená spoločnosť je súčasťou jeho konsolidovaného celku. Postupne došlo 
k zrušeniu pracovných pomerov všetkých zamestnancov tejto ÚJ, došlo k predaju 
majetku. Spoločnosť nemá v tomto čase konateľa a ani sídlo spoločnosti. V priebehu 
roku 2021 sa predpokladá zrušenie tejto spoločnosti na návrh spoločnosti súdnou 
cestou. Po odkúpení vozového parku z MsPS, s.r.o. potrebného na výkon údržby  MK, 
bolo nutné tento vozový park poistiť, čo si vyžiadalo schválenie  finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta. Uvedené sa zrealizovalo do dátumu zostavenia 
poznámok.  

• V roku 2021 naďalej pokračuje šírenie ochorenia COVID-19,čo môže mať negatívny 
vplyv na fungovanie mesta. Dopad uvedenej skutočnosti na hospodárenie a celkovú 
finančnú situáciu zahrnie ÚJ do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.  

 
–––––––––––––––––––––––- 
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 


