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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKA!NÉ ÚDAJE SPOLO!NOSTI  

Obchodné meno Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. 

Sídlo spoloènosti Kvaèalova 2, 011 40 �ilina 

Registrácia èinnosti Výpis z OR Obchodného registra OS 

�ilina, Odd.: Sro,vl.è.3510/L 

Deò zápisu 01.08.1996 

IÈO 36007099 

IÈ DPH SK 2020447583 

Vý�ka vkladu 6 639,00,- �   

Spoloèníci Mesto �ilina 

 

 

Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. je kapitálová spoloènos� zalo�ená Spoloèenskou 

zmluvou o zalo�ení spoloènosti s ruèením obmedzeným zo dòa 08. 07. 1996 pod¾a § 105 a následne 

Obchodného zákonníka è. 513/1991 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.  

 

      

2. VEDENIE SPOLO!NOSTI V ROKU 2019 

 

  

Ing. Ján Barienèík, PhD. konate¾ spoloènosti 

Ing. Ján �imko dopravno-prevádzkový námestník 

Ing. Henrich Varecha, PhD. technický námestník 

 

    

2.1 MAJETKOVÁ Ú!AS" 

 

Spoloènos� bola zalo�ená peòa�ným vkladom do základného imania jediným spoloèníkom, 

ktorým je Mesto �ilina, vo vý�ke 6 639,00,-� (slovom: �es�tisíc�es�stotridsa�devä� Eur). Peòa�ný 

vklad bol splatený v plnej vý�ke. 
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2.2  �TATUTÁRNE ORGÁNY SPOLO!NOSTI 

 

Valné zhroma�denie (VZ) 

 

            VZ je najvy��í orgán spoloènosti, ktorý je oprávnený kona� v mene spoloènosti alebo 

rozhodova� o jej vnútorných zále�itostiach. Mesto �ilina, ako 100% spoloèník, vykonáva svoje práva 

na valnom zhroma�dení prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe písomného 

plnomocenstva. 

 

Konate# 

 

�tatutárny orgán spoloènosti, ktorý zabezpeèuje riadenie jej podnikate¾skej èinnosti, koná 

a podpisuje v jej mene a zároveò plní funkciu riadite¾a ako výkonného orgánu spoloènosti. 

 

 

Dozorná rada (DR) 

 

DR je najvy��í kontrolný orgán spoloènosti zriadený na základe Rozhodnutia jediného 

spoloèníka pri výkone pôsobnosti valného zhroma�denia zo dòa 22.02.2011. Dohliada na èinnos� 

konate¾a spoloènosti, nahliada do úètovných dokladov a iných dokladov, kde kontroluje údaje, ïalej 

skúma úètovnú závierku spoloènosti a podáva správy valnému zhroma�deniu.  

Zlo�enie dozornej rady v roku 2019: 

· Ing. Martin Kapitulík � predseda dozornej rady 

· Ing. Franti�ek Talapka � èlen dozornej rady 

· Mgr. Ján Pa�ický � èlen dozornej rady 
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3. PREDMET !INNOSTI  

 

Ø mestská autobusová doprava v �iline, 

Ø výroba, montá�, servis a opravy elektronických zariadení, 

Ø medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, 

Ø verejné prevádzkovane mestských trolejbusových dráh, 

Ø predaj cestovných lístkov, 

Ø nepravidelná osobná doprava, 

Ø údr�ba a oprava motorových vozidiel, trolejbusov, diagnostika a výroba náhradných dielov, 

Ø opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyvá�enie kolies, 

Ø poradenstvo v doprave a strojno-elektrotechnických èinnostiach, 

Ø nákup, predaj tovarov v rámci vo¾nej �ivnosti formou maloobchodu a ve¾koobchodu, 

Ø prevádzka autoumyvárne, 

Ø reklamná èinnos�, 

Ø ubytovacie slu�by, 

Ø prenájom motorových vozidiel, 

Ø sprostredkovanie obchodu, 

Ø prenájom odstavných plôch - parkovísk, 

Ø kovoobrábanie, èalunícke práce, 

Ø montá�, rekon�trukcia a údr�ba vyhradených technických zariadení elektrických. 
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4. ORGANIZA!NÁ �TRUKTÚRA K 31.12.2019 
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5. KOMENTÁR  K VÝSLEDKOM !INNOSTI  

 

Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. zostavuje úètovnú závierku v zmysle § 17 Zákona 

è.431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskor�ích predpisov.   

Primárnym cie¾om Dopravného podniku mesta �iliny s.r.o. bolo v roku 2019 naplnenie 

Zmluvy o výkone vo verejnom záujme è.191/2009 zo dòa 30.06.2009, jej Dodatku è.1 zo dòa 

28.12.2011, Dodatku è.2 zo dòa 21.12.2012 a Dodatku è.3 zo dòa 8.11.2018, príloh a zabezpeèenie 

prevádzky mestskej hromadnej dopravy v meste �ilina. 

Mesto �ilina poskytlo dopravnému podniku v roku 2019 príspevok na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy vo vý�ke 6 153 886,- �, ktorý bol schválený Mestským zastupite¾stvom 

a schváleným roèným objemom výkonov v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme 

è.191/2009 zo dòa 30.06.2009 a jej platných dodatkov a Prílohy è.18 zo dòa 14.12.2018.  

Dopravný podnik poskytuje aj slu�by spojené s prevádzkovaním a  údr�bou verejného 

osvetlenia. 

V roku 2019 boli dodaných ïal�ích 8 kusov nových trolejbusov, ktorých nákup bol 

spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu Operaèný program Integrovaná infra�truktúra.  

V personálnej oblasti, v roku 2019, nastal rast poètu zamestnancov z dôvodu uzatvorenia 

nových pracovno-právnych vz�ahov. K 31.12.2019 evidoval dopravný podnik fyzický poèet - 274 

zamestnancov.  

Prevádzka mestskej hromadnej dopravy fungovala poèas celého roka 2019 bez výrazných 

obmedzení na �tandardnej úrovni. Za to patrí poïakovanie zamestnancom spoloènosti, ako aj 

v�etkým obchodným partnerom.   

 

     

Ing. Ján Barienèík, PhD. 
                             konate¾ spoloènosti  
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5.1 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA SPOLO!NOSTI   

 

Preh#ad vybraných ukazovate#ov spolo$nosti 

Ukazovate#  Merná 

jednotka 

2019 2018 Porovnanie 

2019/2018 

(%) 

     

Výnosy spoloènosti   � 13 667 556 11 115 614 122,96 

Náklady spoloènosti  � 13 586 928 11 080 672 122,62 

Výsledok hospodárenia � 80 628 34 942 230,75 

     

Vyrovnanie straty z poskytovaných 
výkonov vo verejnom záujme 

� 6 153 886 4 981 240 123,54 

Investície spoloènosti � 4 299 575 16 630 854 25,85 

     

Fyzický poèet zamestnancov spoloènosti  osoby 274 268 102,24 

Poèet prepravených osôb MHD v tis. os.  12 241 12 053 101,56 

Poèet ubehnutých kilometrov MHD v tis. km  3 617 3 564 101,49 

 

EKONOMICKÉ   UKAZOVATELE 

                     

Výnosy spolo$nosti               

           Výnosy spoloènosti dosiahli k 31.12.2019 vý�ku 13 667 556,-�. Významnými polo�kami 

výnosov sú tr�by z predaja cestovných lístkov MHD v sume 2 677 115,- �, výnosy zo zmluvnej 

a zájazdovej dopravy vo vý�ke 399 778,-�, výnosy z reklamy v sume 133 908,-�, vyrovnanie straty 

z poskytovaných výkonov vo verejnom záujme (príspevok na prevádzku MHD) vo vý�ke 6 153 886,-

�, príspevok na prevádzku verejného osvetlenia vo vý�ke 1 080 000,-�, výnosy z pokút prepravnej 

kontroly v sume 65 122,-�, výnosy z kapitálových dotácií vo vý�ke 2 560 037 a ostatné výnosy vo 

vý�ke 597 710,-�.  

Náklady spolo$nosti  

Náklady spoloènosti boli k 31.12.2019 evidované vo vý�ke 13 586 928,-�. V medziroènom 

porovnaní rokov 2019 a 2018 sme zaznamenali nárast vynalo�ených nákladov na prevádzku 

spoloènosti o 22,62%, èo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 2 506 256,-�. Nárast 
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prevádzkových nákladov roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 bol spôsobený najmä nárastom 

v nákladových polo�kách ako sú: osobné náklady, odpisy a ostatné náklady. 

Ku koncu roka 2019 sa na spotrebe materiálu podie¾ali v najvy��ej miere náklady na nákup 

nafty, ktoré predstavovali sumu 698 910,-�. V porovnaní s rokom 2018 stúpla spotreba materiálu 

o 8,94%, èo v absolútnom vyjadrení predstavuje 95 306,-�. Uvedený nárast v spotrebe materiálu bol 

zapríèinený najmä nárastom spotreby materiálu vynalo�eného na opravy po haváriách a ostatného 

materiálu. Spotreba energie, v porovnaní s rokom 2018, klesla o 8,38%, èo v absolútnom vyjadrení 

predstavuje sumu 102 258,-� a pokles bol zaznamenaný najmä v polo�ke elektrická energia. 

V polo�ke Spotreba energie je zahrnutá okrem spotreby elektrickej a trakènej energie aj spotreba 

vody a plynu. Podstatnú polo�ku nákladov tvoria mzdové náklady vo vý�ke 3 971 746,-�, odvody do 

pois�ovní 1 444 270,-�, náklady na stravné 160 632,-�, náklady na rekreaèné príspevky 13 411,-� 

a ostatné nákladové polo�ky tvoriace osobné náklady, u ktorých nevznikli významné rozdiely 

v porovnaní s rokom 2018. Nárast nákladov bol zaznamenaný v polo�ke opravy a udr�iavanie, ktorá 

vzrástla v porovnaní s rokom 2018 o 12,80%, prièom dôvodom bolo zvý�enie externých opráv 

vozidiel vzniknutých z havárií. Nárast odpisov o 45,92% oproti roku 2018 bol spôsobený nákupom 

a zaradením nových vozidiel - trolejbusov do u�ívania, obstaraných z projektov EÚ. Nárast nákladov  

evidujeme aj v polo�ke ostatné slu�by, ktoré vzrástli v medziroènom porovnaní rokov 2019 a 2018 

o 65,85% najmä z dôvodu obstarania �túdie realizovate¾nosti � výstavba a  modernizácia údr�bovej 

základne trolejbusov a infra�truktúry trolejbusovej dráhy, meraní a obratísk, bola  zúètovaná  do  

nákladov  v sume 259 800,-� a následne v súlade s projektom na EÚ dotácie bol zúètovaný príspevok 

na jej krytie v sume 246 810� do výnosov. Èiastka vo vý�ke 5% z obstarávacej ceny �túdie v sume 

12 990�  bola krytá z príspevku Mesta �ilina. 

V polo�ke nákladové úroky sme zaznamenali v porovnaní s rokom 2018 pokles o 21,23%. 

V polo�ke ostatné náklady sú zahrnuté náklady na finanènú èinnos� a hospodársku èinnos� 

a v medziroènom porovnaní rokov 2019 a 2018 uvedené náklady vzrástli o 224,31%, èo bolo 

spôsobené najmä nárastom poistného nových vozidiel obstaraných z EÚ projektov a povinnos�ou 

úètova� o odlo�enej dani, ktorá bola vyèíslená ako odlo�ený daòový záväzok v sume 305 655�. 
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Vývoj nákladových polo�iek v roku 2019 a 2018      

Názov polo�ky 

Rok 2019 

(�) 
Rok 2018 

(�) 
Porovnanie 

2019/2018(%) 

Spotreba materiálu 1 161 537 1 066 231 108,94 

Spotreba energie 1 117 549 1 219 807 91,62 

Opravy a udr�iavanie 547 249 485 161 112,80 

Ostatné slu�by  673 239 405 932 165,85 

Osobné náklady 5 798 025 5 107 019 113,53 

Odpisy majetku 3 574 154 2 449 309 145,92 

Nákladové úroky 131 801 167 330 78,77 

Ostatné náklady  583 374 179 883 324,31 

Náklady spolu 13 586 928 11 080 672 122,62 

 

Graf vývoja nákladových polo�iek v porovnaní rokov 2019 a 2018 

 

5.2 VÝVOJ TR�IEB MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY 

 

V medziroènom porovnaní rokov 2019 a 2018 bol zaznamenaný, v súvislosti s vývojom 

tr�ieb, klesajúci trend vývoja. Znamená to, �e tr�by z MHD klesli o 0,61%. Predaj jednorazových 

cestovných lístkov a doplnkových slu�ieb v uvedenom období klesol o 0,99% a predaj predplatných 

cestovných lístkov vzrástol o 0,77%. Pokuty udelené cestujúcim bez platného cestovného dokladu 

mali v medziroènom porovnaní uvedeného obdobia klesajúci charakter, ktorý predstavuje 4,65%.     
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Vývoj tr�ieb z MHD v roku 2019 a 2018 

NÁZOV POLO�KY 2019 2018 POROVNANIE 

19/18 

 � � % 

Tr�by z MHD  2 742 237 2 759 200 99,39 

predaj cestovných lístkov 
a doplnkových slu�ieb 

2 677 115 2 690 901 99,49 

z toho predaj jednorazových 
CL a doplnkových slu�ieb              

1 937 379 1 956 848 99,01 

 predplatných CL 739 736 734 053 100,77 

pokuty prepravnej kontroly 65 122 68 299 95,35 

 

 

Financovanie prevádzky mestskej hromadnej dopravy z rozpo$tu Mesta �ilina    

         

 V priebehu roka 2019 bol zo strany Mesta �ilina poskytovaný príspevok na prevádzku 

mestskej hromadnej dopravy vo vý�ke 6 153 886,- �.        

Preh#ad poskytnutých finan$ných príspevkov zo strany Mesta �ilina v rokoch 2019 a 2018 

 

Názov 2019 

(�) 

2018 

(�) 

Porovnanie 

2019/2018 (%) 

Príspevok na poskytované dopravné 
výkony vo verejnom záujme 

6 153 886 4 981 240 123,54 

Spolu 6 153 886 4 981 240 123,54 

 

Podnikate#ská aktivita   

   

 Celkové výnosy z  podnikate¾skej èinnosti predstavujú 458 241,-�. V rámci podnikate¾skej 

aktivity poskytovala spoloènos� slu�by zmluvnej osobnej dopravy, ubytovacie slu�by, externé 

opravárenské a ostatné slu�by. Zmluvná osobná doprava sa podie¾a 62,11% na celkových výnosoch 

z podnikate¾skej aktivity uvedených v tabu¾ke rekapitulácia vybraných výnosových polo�iek 

z podnikate¾skej aktivity. Zmluvná osobná doprava vykonáva prepravu pre spoloènosti, s ktorými má 

Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. zazmluvnené výkony. Najvy��í podiel výkonov zmluvnej 

osobnej dopravy má spoloènos� KIA Motors Slovakia s.r.o.  

 

Rekapitulácia vybraných výnosových polo�iek z podnikate#skej aktivity    
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Výnosové polo�ky 2019 

(�) 

2018 

(�) 

Porovnanie 

2019/2018 

(%) 

Zmluvná osobná doprava 312 927 313 573 99,79 

Zájazdová doprava 86 851 74 337 116,83 

Ostatné výnosy 58 283 57 574 101,23 

Externé opravárenské slu�by 11 364 4 781 237,69 

Ubytovacie slu�by  7 871 7 976 98,68 

Spolu 477 296 458 241 104,16 

   

5.3 INVESTÍCIE A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY    

       

            Dopravný podnik zrealizoval v roku 2019 investície zamerané najmä na zabezpeèenie 

prevádzky mestskej hromadnej dopravy. Uvedené investície sa týkali obnovy vozidlového parku, 

konkrétne 8 ks trolejbusov a boli financované z fondov EÚ a �R a kapitálových dotácií Mesta �ilina. 

Mesto poskytlo na spolufinancovanie obnovy vozidlového parku, realizácie èasti projektu 

Informatizácia MHD v �iline v roku 2019 kapitálovú dotáciu vo vý�ke 312 770,37,-�.  

     Celkové investièné náklady predstavovali v roku 2019 sumu 4 299 575,- �.  

 

6. DOPRAVNO � PREVÁDZKOVÝ ÚSEK 

 

Poèas roka 2019 boli elektrobusy nasadzované na tzv. delené zmeny, kedy jazdili najmä poèas 

oboch prepravných �pièiek. Zároveò sa poèas roka 2019 vybudovala v depe nabíjacia stopa pre 

dobíjanie prostredníctvom pantografu. Podobné nabíjacie miesto je v pláne vybudova� aj v centre 

mesta, kde by práve toto dobíjacie miesto slú�ilo na priebe�né dobíjanie elektrobusu poèas prestávok 

v rámci pracovnej zmeny, èím sa predå�i jeho dojazd. Následne bude tak mo�né elektrobusy vyu�íva� 

vo väè�ej miere a mô�e dôjs� k náhrade dieslových autobusov týmito ekologickými vozidlami. 
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Zaèiatkom februára 2019 bol, na trase linky è. 31, zmenený dlhoroèný názov zastávky 

�Hviezdoslavova� na �Hviezdoslavova, Park Prosperity� a to na základe po�iadavky investora.  

 

V marci 2019 za vopred urèených podmienok bol opä� obnovený náborový príspevok vo 

vý�ke 2 000 � pre nových vodièov dopravných prostriedkov osôb s cie¾om vyplni� vo¾né pracovné 

miesta na predmetnú pozíciu. 

 

V polovici apríla 2019 bola ukonèená rekon�trukcia lávky v mestskej èasti Vranie a z toho 

dôvodu vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok na linke è. 30. 

 

V polovici mája 2019 Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. u� po �tvrtýkrát odovzdal ocenenie 

najlep�ím vodièom, ako poïakovanie za ich zodpovedný prístup k práci. Vzh¾adom na zmenu 

podmienok hodnotenia bola premenovaná aj kategória ocenenia na �Spo#ahlivý vodi$ DPM��. Na 

získanie spomínaného ocenenia museli vodièi splni� nasledovné podmienky: 

· odjazdi" 12 mesiacov v roku, 

· na vykonaných kontrolách nebol zaznamenaný �iadny oneskorený odchod z východiskovej 
zastávky a �iadny pred!asný odchod z okruhu ôsmich prestupových zastávok, 

· nezavini" nehodu z vlastnej viny, 

· nema" opodstatnenú s"a�nos", 
· spolupracova" s dispe!ermi a nadriadeným vedúcim. 

 

Koncom mája 2019 bol zavedený mimoriadny re�im trolejbusovej prevádzky MHD zo 

sídliska Hájik a spä� z dôvodu po�iaru a naru�enej statiky kruhového objazdu �Rondel�. Okrem 

dopravno-prevádzkových zmien zahàòal mimoriadny re�im aj bezplatnú prepravu cestujúcich poèas 

pracovných dní na linkách è. 6, 7 a 16 a to a� do úplného obnovenia dopravy po �Rondli� (1.6.2019). 
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Pri príle�itosti ukonèenia druhej fázy obnovy vozidlového parku trolejbusov, realizovanej 

prostredníctvom dvoch projektov spolufinancovaných Európskou úniou,  prijal 20.05.2019 pozvanie 

do �iliny aj minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek a osobne zagratuloval zástupcom DPM� a 

Mesta �ilina k zmodernizovanému vozidlovému parku. V tento deò boli uvedené do prevádzky 

posledné dodané kusy nízkopodla�ných trolejbusov �koda 26 Tr-Solaris a nízkopodla�ných 

(kåbových) trolejbusov �koda 27Tr-Solaris. A práve v poslednom menovanom type absolvoval 

minister Érsek okru�nú jazdu po �iline. Od tohto momentu mohli cestujúci vyu�íva�, v rámci MHD, 

27 kusov nových trolejbusov. Predmetné nové trolejbusy, spolu s novými autobusmi v poète 32 kusov 

(taktie� zakúpené cez projekt spolufinancovaný Európskou úniou), predstavovali pre DPM� 

kompletne obnovený vozidlový park, ktorý sa stal jedným z najmodernej�ích vozidlových parkov v 

rámci regiónu strednej Európy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.2019 vstúpili do platnosti zmeny cestovných poriadkov vybraných liniek MHD a to 

z dôvodu zvý�enia kvality prepravných slu�ieb, ako aj zefektívnenia prevádzky mestskej hromadnej 

dopravy. Samotné úpravy cestovného poriadku sa týkali predov�etkým zmeny intervalu na linkách è. 

3, 4 a 14 z 20 na 15 minút v èase od 8:00 do 13:00 hod. Nový cestovný poriadok dostali aj linky è. 1 

a è. 26 a zmenou zároveò pre�la aj zastávka ��ilinská univerzita�. Tá bola zaradená do kategórie 

zastávok �na znamenie�, ale iba v urèitom èasovom úseku resp. cez pracovné dni po 18:00 hod. a cez 

víkend a �tátny sviatok celého dòa. 

 

V polovici augusta 2019 sa konala slávnostná rozlú$ka s trolejbusmi �koda 14Tr a �koda 

15Tr, ktoré predstavovali symbol zavedenia trolejbusovej dopravy v �iline. Za týmto úèelom bola 

vytvorená nostalgická linka è. 94, ktorá premávala v polhodinových intervaloch cez najväè�ie 

�ilinské sídliská so zaèiatoènou a koneènou zastávkou v trolejbusovom depe. Súèas�ou rozlúèky bol 

aj sprievodný program vo forme prezentácie fungovania trolejbusovej výhybky, odbavovacieho 

a informaèného systému apod. Pre nad�encov dopravy boli odjazdy trolejbusov zo �elezniènej stanice 
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prispôsobené èasu príchodu historického vlaku �ahaného parným ru�òom radu 310.433, ktorý bol 

vypravený pri príle�itosti 120. výroèia otvorenia �elezniènej trate �ilina � Rajec. Vyvrcholením akcie 

bol slávnostný posledný zá�ah-odjazd trolejbusov v sprievode dispeèerského vozidla z obratiska 

�Kva!alova, dopravný podnik� do trolejbusového depa. Je vhodné poznamena�, �e typ 14Tr a 15Tr 

v�ak zo �iliny nezmizol úplne. Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. si ponechal dva trolejbusy 

s interným èíslom 213 a 228, ktoré budú slú�i� ako historické vozidlá. 

 

07.09.2019 sa pri príle�itosti 110. výroèia spustenia trolejbusovej dopravy v Bratislave konala 

sú%a� v jazde zru$nosti vodi$ov trolejbusov, na ktorej sa z podniku zúèastnili dvaja vodièi. 

Samotná sú�a� bola rozdelená na teoretickú èas�, zameranú na preverenie znalostí z vyhlá�ky, 

technológie a zo v�eobecného preh¾adu o trolejbusovej doprave a  na praktickú èas�. Praktická èas� 

sa skladala z viacerých jázd s trolejbusom, kedy vodièi mali za úlohu prejs� úzkym oblúkom, zacúva� 

do radu stojacich vozidiel èo najbli��ie k terèíku alebo absolvova� slalom. V celkovom hodnotení sa 

na prvom mieste umiestnil zástupca �ilinského tímu  a stal sa tak �najlep�ím vodi$om� MHD na 

Slovensku. Jeho tímový kolega sa v celkovom hodnotení umiestnil na bronzovom � tre�om mieste. 

Vïaka týmto dvom skvelým individuálnym umiestneniam získal Dopravný podnik mesta �iliny 

prvenstvo aj v kategórií �Najlep�í tím�.  

 

22.09.2019 sa Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. spolu s Mestom �ilina aktívne zapojili do 

kampane Európskeho tý�dòa mobility a to vo forme zavedenia bezplatnej mestskej hromadnej 

dopravy. Týmto spôsobom chcelo Mesto �ilina, spolu s dopravným podnikom, podpori� význam 

mestskej hromadnej dopravy ako ideálneho typu dopravy v mestskom priestore. 

 

Zaèiatkom októbra 2019, s cie¾om zvý�i� ponuku poskytovaných prepravných slu�ieb pre 

cestujúcich, vstúpili do platnosti zmeny v cestovných poriadkoch vybraných liniek MHD. 

Konkrétne, na trolejbusových linkách è. 3, 6, a 16 do�lo ku skráteniu intervalu z 20 na 15 minút. Na 

trolejbusovej linke è. 7 bol, kvôli harmonizácií grafikonu, v popoludòaj�ích hodinách predå�ený 

interval z 20 na 30 minút. Zmeny cestovného poriadku sa týkali aj linky è. 20, na ktorej bola zmenená 

èas� jej trasy a na linke è. 67 boli v �zimnom re�ime� pridané tri párové spoje. 

 

01.11.2019 zaèal plati� nový cestovný poriadok z dôvodu roz�írenia ponuky �kolských 

spojov a spojov pre pracujúcich. Konkrétne, zmeny sa týkali autobusových liniek è. 20, 22, 24 a 26, 

na ktorých do�lo k úprave èasov odchodov spojov, ako aj predå�enia a pridania nieko¾kých spojov. 
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17.11.2019 si dopravný podnik si pripomenul 25. výro$ie spustenia trolejbusovej dopravy 

a mimoriadne vypravil trolejbus, s interným èíslom 213, po trase spomienkovej linky èíslo 1.  

Po zotmení bola  pre prihlásených záujemcov pripravená aj druhá akcia nazvaná �Noc dopravákov�. 

I�lo o �peciálnu komentovanú prehliadku trolejbusového depa, kde náv�tevníci mali mo�nos� nazrie� 

do zázemia prevádzkovania MHD resp. mali mo�nos� nav�tívi� umyváreò, prevádzku vrchného 

vedenia, parkovisko trolejbusov a dopravný dispeèing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncom novembra 2019 nav�tívili Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. zástupcovia z 

po¾ského mesta Lublin. Konkrétne i�lo o generálneho riadite¾a tamoj�ieho dopravného podniku 

(MPK Lublin), riadite¾a spoloènosti, ktorá v Lubline organizuje mestskú dopravu (ZTM Lublin), a 

taktie� sa náv�tevy zúèastnil prorektor tamoj�ej univerzity "Politechnika Lubelska", ktorá má 

partnerské vz�ahy so �ilinskou univerzitou. Samotné stretnutie bolo sprostredkované dekanom 

fakulty PEDAS, ktorý sa náv�tevy v na�ich priestoroch taktie� zúèastnil. Úèelom náv�tevy bolo 

nadviaza� kontakty medzi dopravcami, prediskutova� podobné témy, ktoré sa v segmente dopravy v 

oboch �tátoch vyskytujú. V tejto súvislosti bol hos�om z Lublinu predstavený projekt Preferencie 

vozidiel MHD na svetlených kri�ovatkách, ako aj ïal�ie projekty, ktoré dopravný podnik, spolu s 

mestom �ilina, plánovalo zrealizova� z operaèných programov OPII a IROP.  

 

6.1  DOPRAVNÉ VÝKONY MHD A �TRUKTÚRA VOZIDLOVÉHO PARKU 

V roku 2019 opä� do�lo k miernemu navý�eniu objemu vykonaných kilometrov. Mierne vy��í 

objem kilometrických výkonov zabezpeèili autobusy, av�ak bolo to spôsobené najmä nieko¾kými 

celodennými výlukami trolejbusovej dopravy, resp. hradením spojov trolejbusových liniek namiesto 

trolejbusov.  

Kilometrické výkony autobusov a trolejbusov 
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Rok 2019 (km) 2018 (km) 2017 (km) 

Autobusy 1 869 250 1 839 620 1 836 000 

Trolejbusy 1 747 545 1 724 290 1 690 720 

Spolu 3 616 795 3 563 910 3 526 720 

 

�TRUKTÚRA VOZIDLOVÉHO PARKU 

Do autobusového vozidlového parku pribudli 2 nové elektrobusy, ktoré zabezpeèovali výkony 

najmä na delených slu�bách a poèas prestávky sa dobíjali v depe prostredníctvom pantografu. Poèas 

roka dochádzalo k postupnému vyradzovaniu autobusov (odpredajom alebo ekologickou 

likvidáciou). Niektoré zo star�ích vozidiel sa nepodarilo v roku 2019 odpreda�/zlikvidova�, preto boli 

doèasne odhlásené z evidencie.  

Vo vozidlovom parku trolejbusov nastala aj v roku 2019 výrazná obmena trolejbusov. Poèas 

prvých piatich mesiacov, postupne pribudlo 12 nových nízkopodla�ných trolejbusov v skladbe 6 sólo 

trolejbusov typu �KODA 26Tr Solaris a 6 kåbových trolejbusov typu �KODA 27Tr Solaris. Následne 

u� boli v�etky spoje na trolejbusových linkách výhradne zabezpeèované nízkopodla�nými 

trolejbusmi. 

Celkové poèty a typy jednotlivých vozidiel, ktoré sú ni��ie v tabu¾ke zobrazené, predstavujú 

prevádzkyschopný stav platný k 31.12.2019. Nie sú tam zahrnuté vozidlá doèasne vyradené 

z evidencie, resp. vozidlá, ktoré zostali vo vozidlovom parku ako historické vozidlá. Historické 

vozidlá budú udr�ované za úèelom prezentaèných jázd poèas rôznych �peciálnych príle�itostí Mesta 

�ilina alebo Dopravného podniku. Priemerný vek vozidlového parku k 31.12.2019 bol nasledovný: 

T-Bus: 3,35 r, A-Bus: 4,17 r.  

 

Rok 2019 (ks) 2018 (ks) 2017 (ks) 

Autobusy 47 70 41 

Karosa B 732 1 1 3 

Karosa B 932 - 3 4 

Karosa B 952 4 17 17 

Karosa B 961 � kåbový 3 3 3 

Renault City bus - 3 3 

Irisbus Citelis - 3 3 

Irisbus Citelis Line 1 1 1 
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Irisbus Citelis � kåbový 2 2 2 

Solaris Urbino 12 5 5 5 

Solaris Urbino 12 IV. gen. 14 14 - 

Iveco Urbanway 12 Hybrid 16 16 - 

�koda Perun 26 SH01 Elektrobus 2 2 - 

Trolejbusy 42 42 48 

�koda 14 Tr 1 6 9 

�koda 15 Tr 1 6 8 

�koda 15 TrM - - 8 

�koda Tr 26 Solaris 9 3 - 

�koda Tr 27 Solaris 18 12 8 

�koda 30 Tr SOR  7 7 7 

�koda 31 Tr � SOR 8 8 8 

Spolu 89 112 89 

 

 

 

 

 

Rok 2018 (ks) 2017 (ks) 2016 (ks) 

Autobusy - vyradené 23 0 1 

Karosa B932 3 - - 

Karosa B732 1 - - 

Karosa B952 13 - - 

Irisbus Citelis 3 - - 

Renault City bus 3 - - 

Trolejbusy - vyradené 10 0 1 

�koda 14 Tr 5 - - 

�koda 15 Tr 5 - 1 

Vyradené celkom 33 0 2 

 

6.2  DOPRAVNÉ NEHODY V MHD 
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�tatistika dopravných nehôd v MHD 

Rok 2019 2018 2017 

Celkom 122 81 65 

vlastné zavinenie 69 33 33 

cudzie zavinenie 43 36 21 

zranenie cestujúcich 10 12 11 

spoluvina 0 0 0 

 

 

6.3  PREH&AD ZAMESTNANCOV  SPOLO!NOSTI       

Ka 2019 

po$et 

2018 

po$et 

Porovnanie 

2019/2018 

(%) 

Vodi$i  145 138 105,07 

     z toho : vodièi autobusov  68 70 97,14 

                  vodièi trolejbusov 77 68 113,24 

Robotníci  79 79 102,60 

     z toho : dielenskí     40 40 108,11 

                  prevádzkoví 17 17 100,00 

                  ostatní 22 22 95,65 

Mana�ment  50 51 98,04 

    

Zamestnanci spolu : 274 268 102,24 

 

7. TECHNICKÝ ÚSEK 

 

Technický úsek má  v rámci organizaènej �truktúry nasledovné èlenenie: 

§ prevádzkáreò servisu A-bus, 

§ prevádzkáreò servisu T-bus, 

§ prevádzkáreò dopravnej infra�truktúry a energetiky, 

§ oddelenie techniky a nákupu. 
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7.1 ODDELENIE TECHNIKY A NÁKUPU 

Poènúc dòom 1.6.2019 do�lo k zmene organizaènej �truktúry technického úseku. Zlúèením  

oddelenia techniky s oddelením nákupu vzniklo oddelenie techniky a nákupu.  

Toto nové oddelenie zabezpeèuje kompletný nákup a dodávku tovarov v rámci celého 

dopravného podniku, vedie olejové a skladové hospodárstvo, prevádzkuje po�ièovòu náradia a 

èalúnnickú dielòu. Pripravuje podklady pre výber dodávate¾ov tovarov, prác a slu�ieb. Zabezpeèuje 

správu, opravy a údr�bu nehnute¾ného majetku dopravného podniku. 

Pre mesto �ilina zabezpeèuje správu verejného osvetlenia. V roku 2019 pripravovalo 

podklady k verejno-obchodnej sú�a�i na zabezpeèenie prevádzky a údr�by verejného osvetlenia 

mesta �ilina. 

 

7.2 PREVÁDZKÁRE' SERVISU A-BUS 

 Nachádzajúca sa na Ko�ickej ulici zabezpeèuje kompletný záruèný a pozáruèný servis, opravy 

a údr�bu autobusov a èiastkový servis trolejbusov, osobných motorových a technologických vozidiel 

dopravného podniku. Okrem uvedeného zabezpeèuje aj externé opravy a údr�bu autobusov 

zákazníkov. Servis je prevádzkovaný v pracovných dòoch vo dvoch zmenách od 6:00hod do 

22:00hod 

 

7.3 PREVÁDZKÁRE' SERVISU T-BUS 

Zabezpeèuje kompletný servis, opravy a údr�bu trolejbusov dopravného podniku, vrátane 

záruèných a pozáruèných opráv na trolejbusoch �koda 26Tr Solaris , �koda 27Tr Solaris, �koda 30Tr 

SOR, �koda 31Tr SOR a elektrobusoch �koda Perun 26SH01.  

Okrem toho vykonáva: 

· opravy a údr�bu informa!ných systémov v trolejbusoch a autobusoch, 

· nepretr�itý pneuservis pre vozidlá MHD, 

· opravu a údr�bu automatov na predaj cestovných lístkov MHD v �iline, 

· opravu a údr�bu automatov na predaj cestovných lístkov na �elezni!nej trati �ilina � Rajec.  

Servis je prevádzkovaný nepretr�ite. 

V súlade so zvy�ovaním kvality ponúkaných slu�ieb so zameraním na bezpeènos� cestujúcej 

verejnosti pri preprave vozidlami MHD na�a spoloènos� pou�íva systém mana�érstva kvality STN 

ISO 9001:2016 v oblasti : Vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel. 
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7.4 PREVÁDZKÁRE' DOPRAVNEJ INFRA�TRUKTÚRY A ENERGETIKY 

 Zabezpeèuje montá�, údr�bu a opravy trakèného vedenia, trakèných ståpov, meniarní a 

v�etkých súèastí, odborné prehliadky a odborné skú�ky elektrických zariadení VTZ a UTZ v rámci 

celého dopravného podniku pod¾a vyhl. 205/2010 MDPaT SR a 508/2009 MPSVaR SR.  

Kontroluje a zabezpeèuje reguláciu spotreby elektrickej trakènej energie, elektrickej energie, plynu a 

vody v dopravnom podniku. 

�truktúra prevádzky trak$nej siete: 

 

Poèet meniarní  3 ks  

In�talovaný výkon  7,41 MW  

Celková då�ka káblovej siete  40,846 km  

Celková då�ka dvojstopého trolejového vedenia  23,244 km  

 

Trak$né meniarne pre napájanie siete: 

                         MR1  Ve¾ká Okru�ná  

                         MR2  Bajzova 

                         MR3 Závodie 

Z trakènej siete je napájaných 13 predajných automatov na cestovné lístky. Smer jazdy 

trolejbusov zabezpeèuje 44 napä�ových výhybiek riadených pomocou �tvorkanálového dia¾kového 

ovládania z miesta vodièa trolejbusu. 

 

Rozdelenie trak$ných úsekov pod#a meniarní: 

            

MR - 1 Ve#ká Okru�ná    

   

U 1.1  obratisko Matice Slovenskej a� obratisko Ve¾ký diel - Vlèince 

U 1.2  Obchodná � sv. Cyrila a Metoda 

U 1.3  Po�tová � Vysoko�kolákov 

U 1.4  sv. Cyrila a Metoda � Ko�ická 

U 1.5  Predmestská � 1. Mája (po �tefánikovo námestie) 

U 1.6  1. Mája � Hviezdoslavova � Kálov (po hotel Slovan) 

U 1.7  Kálov � Hurbanova � Kuzmányho � Hálkova (po hasièov) 
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U 1.8  Komenského � Ve¾ká Okru�ná � Spanyolova � Vysoko�kolákov 

U 1.9  Tajovského 

 

MR � 2 Bajzova 

 

U 2.1  Centrálna � Tajovského 

U 2.2  Obvodová (medzi Limbovou a Smrekovou a� po MR-2) 

U 2.3  Hlinská (od Mostnej po Bajzovu) 

U 2.4  Hlinská (po kri�ovatku Ve¾ká okru�ná) 

U 2.5  obratisko Solinky � èas� Obvodovej (medzi zástavkami Limbová a Smreková) 

U 2.6  Pod Hájom 

U 2.7 Ve¾ký diel 

 

MR � 3  Závodie 

 

U 3.1  Priemyselná � Závodského 

U 3.2  Hálková � Závodského 

U 3.3 depo 

U 3.4 depo 

U 3.6 Závodského 

U 3.7 Hôrecká cesta 

U 3.8  Hájik 

 

Dia#kovo ovládané napä%ové výhybky : 

 

Na trakèných úsekoch MR � 1 23 ks. 

                                     MR � 2 7 ks. 

                                       MR � 3 14ks. 

                                       Spolu  44 ks. 

V roku 2019 bolo z prevádzky vyradené �peciálne technologické vozidlo na opravu a údr�bu 

trakèného vedenia � montá�na plo�ina LIAZ VNP 400 
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8. OCHRANA �IVOTNÉHO PROSTREDIA 

 Prevádzkovanie ekologických vozidiel má zásadný, pozitívny vplyv na pokles �kodlivých 

látok a emisií pri prevádzke, celkové zlep�enie environmentálnych dopadov MHD na �ivotné 

prostredie a bezpeènos� prevádzky. Dôvodom obstarania a zaradenia nových vozidiel do prevádzky 

MHD bolo aj zní�enie negatívnych ekologických dopadov na �ivotné prostredie.  

 Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. má vypracovaný v zmysle platnej legislatívy 

Prevádzkový poriadok a opatrenia pri nakladaní s nebezpeèným odpadom, ktorým sa riadi. Vozidlá, 

ktoré sú u� z h¾adiska veku, technického stavu nepou�ite¾né, sa vyraïujú na likvidáciu 

prostredníctvom spoloèností, ktoré sú oprávnené uvedené vozidlá likvidova� a prispievajú svojimi 

technológiami k zlep�eniu v enviromentálnej oblasti.  

 

9. RIZIKÁ A NEISTOTY VPLÝVAJÚCE NA HOSPODÁRENIE PODNIKU, NÁSLEDNÉ 

UDALOSTI 

· zatraktívnenie mestskej hromadnej dopravy na úkor individuálnej dopravy, èo je mo�né 

zlep�ením mobility v meste �ilina, ktorú je mo�né dosiahnu� prijatím opatrení Mestom �ilina 

a spoluprácou medzi DPM� a Mestom �ilina pri príprave projektov zameraných na 

preferenciu mestskej hromadnej dopravy pred individuálnou a ostatnou dopravou, ako aj 

prijatie opatrení Mesta �ilina v oblasti statickej dopravy a parkovacej politiky mesta. 

· výber pokút od cestujúcich, ktorí poru�ili prepravno-tarifné podmienky podniku.   

V súvislosti so situáciou týkajúcou sa COVID 19 identifikoval dopravný podnik riziká a zadefinoval 

si opatrenia zamerané na zmiernenie negatívnych dopadov, ktorými sú: 

· mo�né znehodnotenie finanèných a nefinanèných aktív z titulu nepriaznivej globálnej 

ekonomickej situácie, 

· preru�enie dodávate¾ských vz�ahov, resp. re�azcov alebo iné naru�enie obchodnej èinnosti, 

· preru�enie budúcich peòa�ných tokov a dopad na likviditu a finanènú situáciu spoloènosti, 

· ukonèenie úverov alebo zmeny v podmienkach úverov, 

· poru�enie zmluvných ustanovení, 

· mo�né zvý�enie zadå�enosti, 

· pozastavenie alebo ukonèenie obchodných zmlúv, èo v prípade ich ukonèenia alebo 

pozastavenia plnenia predstavuje zá�a� pre spoloènos�. 
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10. UDALOSTI  OSOBITNÉHO VÝZNAMU   

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Èíny o koronavíruse � COVID 19. 

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus roz�íril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol 

ve¾ké rozmery. Aj keï v èase zostavenia a zverejnenia úètovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 

vedenie úètovnej jednotky nezaznamenalo zrete¾ný/významný pokles predaja, nako¾ko sa v�ak 

situácia stále menila, nebolo mo�né presne predikova� budúce úèinky/dopady a bolo potrebné 

pripravi� opatrenia zamerané na zmiernenie negatívnych dopadov týkajúcich sa COVID 19. 

Mana�ment monitoroval potenciálne dopady a zrealizoval opatrenia na zmiernenie 

akýchko¾vek úèinkov na spoloènos� a jej zamestnancov. 

 

11. PREDPOKLAD VÝVOJA SPOLO!NOSTI   

V roku 2019 Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. obstaral dopravné prostriedky z projektov 

EÚ a vynalo�il významné úsilie v spolupráci s Mestom �ilina na prípravu ïal�ích projektov, ktoré sa 

budú realizova� v nasledujúcich obdobiach  

V�etci obyvatelia, náv�tevníci mesta �ilina, ako aj ¾udia prichádzajúci do mesta za prácou 

a do �kôl, ve¾mi citlivo vnímajú dopravnú situáciu v meste, ktorá nie je v�dy optimálna.  

Stavebné rie�enia ciest a kri�ovatiek v meste, ktoré boli budované v minulom tisícroèí, u� 

vôbec nevyhovujú súèasným dopravným po�iadavkám. Extrémnymi dopravnými zá�a�ami sú 

naru�ené prakticky v�etky kritériá pre kvalitné dopravné rie�enia v meste, zvlá�� verejnej dopravy.  

Neustále narastá nielen individuálna doprava, ale aj nákladná doprava, tranzitná doprava cez 

mesto a vnútromestská doprava. Týmto stavom je ohrozených ve¾a kritérií pre kvalitné riadenie a 

usmernenie dopravy v meste.  

Jedným z rie�ení je preferovanie verejnej dopravy, v tomto prípade mestskej, a to tak, aby 

cestujúci prirodzene preferovali prepravu mestskou hromadnou dopravou. K takémuto rozhodnutiu 

v�ak musia by� vytvorené podmienky pre cestujúcich.  

MHD musí by� spo¾ahlivá, prepravné èasy dostatoène rýchle a ponuka spojov �ir�ia a to 

v takom rozsahu, aby bola zabezpeèená kvalitná dopravná obslu�nos� v meste. Zároveò vozidlá 

musia by� komfortné a moderné a trakèné vedenie zmodernizované tak, aby nebolo príèinou 

pomalých jázd na�ich trolejbusov. 

Aj v oblasti tarify a vybavovania cestujúcich je potrebné prejs� na výrazne modernej�ie a 

pohodlnej�ie  spôsoby pre cestujúcich. Nezanedbate¾nou èas�ou, aj keï nevidite¾nou pre be�ného 

cestujúceho, sú aj podmienky pre údr�bu vozidiel a celé zázemie technickej základne výpravy 

vozidiel do prevádzky. 
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Projekty, ktoré sa postupne realizujú, ale aj ktoré sú v �tádiu príprav a rozpracovanosti, majú 

cie¾ zatraktívni� verejnú dopravu a konkurova� individuálnej doprave v meste, aby èo najviac 

cestujúcich zaèalo vyu�íva� MHD. 

Príprava takýchto projektov je èasovo a procesne nároèná. Dopravný podnik u� nieko¾ko 

rokov pripravuje v�etky zámery v pomenovaných oblastiach. 

U� v roku 2012 sme zaèali s postupnou obnovou vozidlového parku trolejbusov a autobusov. 

Z projektov EÚ sa nám odvtedy a� do konca roku 2019 podarilo obstara� ïal�ích 59 ks vozidiel, 

z toho 32 ks autobusov a 27 ks trolejbusov.  

Dopravný podnik zrealizoval v roku 2019 èas� obnovy z projektu �Informatizácia MHD 

v �iline�. V rámci toho projektu sa pripravuje, okrem mno�stva nových mo�ností, aj spustenie 

predaja predplatných cestovných lístkov cez internet, ako aj platby za jednorazové cestovné lístky 

priamo na oznaèovaèoch vo vozidlách prostredníctvom bankomatových kariet. DPM� následne 

zaène postupne vydáva� modernej�ie èipové karty vy��ieho �tandardu, ktoré bude mo�né vyu�íva� aj 

v iných oblastiach, ako je MHD. Príkladom vyu�itia je Mestská èipová karta (bike sharing, vstup do 

mestských organizácií, ako je plaváreò, divadlo, hokej a pod. a aplikovanie rôznych z¾avových 

systémov v obchodoch). 

Paralelne sú spoloène s Mestom �ilina pripravované projekty, ako sú komplexná 

modernizácia významných zastávok MHD, vrátane prístre�kov a spustenie preferencie MHD vozidiel 

na v�etkých  kri�ovatkách s cestnou svetelnou signalizáciou.  

Najnároènej�ie pripravované projekty sú projekty orientované na modernizáciu celej 

infra�truktúry trolejbusovej dráhy v meste. Tieto budú financované taktie� prostredníctvom fondov 

EÚ.  

Financovanie projektov je realizované z prostriedkov EÚ, �tátneho rozpoètu a rozpoètu Mesta 

�ilina. Mesto �ilina poskytuje dopravnému podniku spoluúèas� na financovaní projektov EÚ 

v objeme 5% z obstarávacej ceny investícií. Sme ve¾mi radi, �e Mesto �ilina podporuje takéto 

zámery, ktoré jednoznaène prispievajú k tomu, aby MHD v �iline bola jedna z najmodernej�ích na 

Slovensku. 

Za úèelom dosiahnutia hlavného strategického cie¾a spoloènosti, ktorým je realizácia 

modernizácie MHD v �iline a prevádzka MHD v �iline, musí spoloènos� plni� aj èiastkové 

strategické ciele. 

!iastkové strategické ciele spolo$nosti:  

 

§ získanie finanèných zdrojov z programov EÚ, 
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§ ekonomická a finanèná stabilita, 

§ plnenie stanoveného finanèného plánu a jeho vyhodnocovanie, 

§ controlling a optimalizácia prevádzkových nákladov, 

§ realizácia dopravy s oh¾adom na dopady na �ivotné prostredie, 

§ spokojnos� cestujúcej verejnosti, 

§ kvalita poskytovaných dopravných slu�ieb, 

§ spätná väzba zo strany cestujúcej verejnosti, 

§ efektívne riadenie dopravy, 

§ zmiernenie negatívnych dopadov súvisiacich so situáciou týkajúcou sa COVID 19. 

 

12. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  ROKA 2019 

Spoloènos� dosiahla úètovný zisk 80 628,-�. Zisk bude zaúètovaný na nerozdelený zisk minulých 

rokov.     

 

13. OBLAS" VÝSKUMU A VÝVOJA 

 

Spoloènos� nemá v predmete èinnosti výskum a vývoj a ani o òom neúètuje. 

 

14. ORGANIZA!NÁ ZLO�KA 

 

    Spoloènos� nemá �iadnu organizaènú zlo�ku v tuzemsku, ani v zahranièí. 

 

15. PODIELY A AKCIE 

     V úètovnom období roka 2019 spoloènos� nenadobudla �iadne vlastné ani cudzie podiely alebo 

akcie. 

 

PRÍLOHY  VÝRO!NEJ  SPRÁVY:   

16.  SPRÁVA  AUDÍTORA K ÚZ 

17. KOMPLETNÁ Ú!TOVNÁ ZÁVIERKA  V ZOSTAVE : 

· ÚZ : Súvaha Úè POD 1 � 01 

Výkaz ziskov a strát Úè POD 2 -01  

· Poznámky k úètovnej závierke 2019, ktorých súèas�ou je Cash flow 
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18. DODATOK  SPRÁVY  AUDÍTORA  O SÚLADE VÝRO!NEJ SPRÁVY S Ú!TOVNOU 

ZÁVIERKOU  

                                                                                                 

 

 

Ing. Ján Barienèík, PhD. 
                                                                                          konate#  spolo$nosti  
 
Vypracovala: Ing. Michaela Mravec, dòa 10.06.2020 
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POZNÁMKY K ÚÈTOVNEJ ZÁVIERKE 2019  

zostavené pod¾a Opatrenia è .MF/23377/2014-74 (FS è.12/2014) v znení opatrenia è. 
MF/19926/2015-74   

(FS è.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej úètovnej závierke a rozsahu 
údajov urèených z individuálnej úètovnej závierky na zverejnenie pre ve¾ké úètovné jednotky a 
subjekty verejného záujmu   

  

Èlánok I � V�EOBECNÉ INFORMÁCIE  

  

1) Základné informácie o úètovnej jednotke:  

  

Obchodné meno:  Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o.  

Sídlo:  Kvaèalova 2 , 011 40 �ilina  

Právna forma:  Spoloènos� s ruèením obmedzeným  

Dátum vzniku:  Zápis do obchodného registra: 01.08. 1996   

Hlavný predmet 
podnikania:  

Výkon slu�ieb vo verejnom záujme - MHD  

Subjekt verejného 
záujmu:  

Spoloènos� Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. nie je subjektom 

verejného záujmu (§ 2/14 ZoU).  

Úètovné obdobie:  Kalendárny rok 2019  

  

Test ve¾kostnej skupiny úètovnej jednotky (2 ZoU)  
(Do ve¾kostnej skupiny ve¾ká úètovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce úètovné 
obdobia spåòa aspoò dve z troch podmienok � suma netto aktív presiahla 4 000 000 eur, èistý obrat 
presiahol 8 000 000 eur a priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov poèas úètovného obdobia 
presiahol 50).    

  

Názov polo�ky  Be�né úètovné obdobie  Bezprostredne predchádzajúce 
úètovné obdobie  

Áno/Nie  

Netto aktíva celkom  31 108 800 29 658 799 áno  

Èistý obrat celkom  3 289 660 3 315 916 nie  

Poèet zamestnancov  274 264 áno  

  

Komentár: UJ spåòa ve¾kostné podmienky na zatriedenie do ve¾kostnej skupiny � ve¾ká úètovná 
jednotka, preto zostavuje úètovnú závierku pod¾a metodiky pre túto ve¾kostnú skupinu (Opatrenie 
è.MF/23377/2014-74).  

  

2) Informácie o inej úètovnej jednotke, v ktorej je úètovná jednotka neobmedzene ruèiacim 
spoloèníkom:  

 bez náplne  
  

3) Dátum schválenia úètovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie 
príslu�ným orgánom úètovnej jednotky:  

   ÚZ za rok 2018 schválená VZ dòa 06.05.2019 
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4) Právny dôvod na zostavenie úètovnej závierky:  
   riadna úètovná závierka  
  

5) Údaje o skupine úètovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou:  

   Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. je súèas�ou konsolidovaného celku. Konsolidovanú úètovnú 
závierku verejnej   správy  zostavuje materská  spoloènos� Mesto �ilina.   
  

  

a) Obchodné meno a sídlo úètovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úètovnú 
závierku za najväè�iu skupinu, ktorej súèas�ou je úètovná jednotka ako dcérska úètovná jednotka 
(najvy��í stupeò konsolidácie):   Mesto �ilina, Námestie obetí komunizmu 1 , 011 31 �ilina, IÈO: 
00321796  
b) Obchodné meno a sídlo úètovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úètovnú 
závierku za najmen�iu skupinu, ktorej súèas�ou je úètovná jednotka ako dcérska úètovná jednotka 
(bezprostredne vy��í stupeò konsolidácie), a ktorá je tie� zaèlenená do skupiny úètovných 
jednotiek na najvy��om stupni konsolidácie: bez náplne  
  

c) Adresa, kde sa mô�e vy�iada� kópia vy��ie uvedených konsolidovaných úètovných 
závierok:    - Mesto �ilina, Register úètovných závierok.  
  

d) Údaj, èi úètovná jednotka je materskou úètovnou jednotkou a údaj, èi je oslobodená od 
povinnosti zostavi� konsolidovanú úètovnú závierku a konsolidovanú výroènú správu pod¾a § 22 
zákona o úètovníctve, prièom sa uvádzajú:  bez náplne  

1. pri oslobodení pod¾a § 22 ods. 8 zákona o úètovníctve obchodné meno a sídlo materskej 

úètovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a osobitných predpisov 
(IFRS/EÚ):  
  

2. pri oslobodení pod¾a § 22 ods. 10 a 12 zákona o úètovníctve obchodné meno a sídlo 
dcérskych úètovných jednotiek:    
  

6) Priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov poèas úètovného obdobia:  

(vedúcim zamestnancom sa rozumejú èlenovia �tatutárneho orgánu a ich priami podriadení)   

Názov polo�ky  Be�né úètovné obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce úètovné  

obdobie  

Priemerný prepoèítaný poèet poèas úètovného obdobia                     270 268 

Poèet zamestnancov ku dòu, ku ktorému sa zostavuje 
úètovná závierka, z toho:  

                                                   
274    264 

- poèet vedúcich zamestnancov  17 17 

   
Èlánok II � INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH  

  

1) Informácia, èi je úètovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, �e úètovná jednotka 
bude nepretr�ite pokraèova� vo svojej èinnosti minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v 

zmysle § 7 ods. 4 zákona o úètovníctve. Ak by tento predpoklad nebol splnený, uvedie sa aj dopad 
do úètovnej závierky (napr. zru�enie dlhodobých rezerv):   - úètovná jednotka bude nepretr�ite 
pokraèova� vo svojej èinnosti  minimálne 12 mesiacov.  
  

2) Informácia o aplikácii úètovných zásad a úètovných metód, ktoré sú dôle�ité na posúdenie 
majetku, záväzkov, finanènej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách úètovných 
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zásad a zmenách úètovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na 

hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia. Ak v dôsledku zmeny 
úètovných zásad a úètovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce úètovné 
obdobie v jednotlivých súèastiach úètovnej závierky porovnate¾né, uvádza sa vysvetlenie v 
neporovnate¾ných hodnotách:   
  Úètovná jednotka sa riadi Zákonom o úètovníctve è. 431/2002 Z. z. v znení  neskor�ích predpisov 
a Opatrením MF SR zo dòa 16. decembra 2002, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
úètovania a rámcovej úètovnej osnove pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného 

úètovníctva v znení ïal�ích  opatrení.  
V úètovníctve neboli zmenené úètovné zásady a úètovné metódy oproti predchádzajúcemu 
úètovnému obdobiu.  
  

3) Informácie o charaktere a úèele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, prièom sa uvádza 
finanèný vplyv týchto transakcií na úètovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z 
týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na úèely 
posúdenia finanènej situácie úètovnej jednotky (napr. súdne spory, zmluvy, èasovo limitované 
licencie a oprávnenia, podnikové kombinácie, záväzky investova�, dopad legislatívy, celkový 
pokles v hospodárskom segmente):    bez náplne  

  

4) Spôsob a urèenie oceòovania majetku a záväzkov:  
a) Spôsob oceòovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU):  
  

È.  Názov polo�ky  Spôsob oceòovania  

1.  Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:  Obstarávacia cena  

2.  Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:  Vlastné náklady  

3.  Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):  Reprodukèná obstarávacia cena  

4.  Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:   Obstarávacia cena  

5.  Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:  Vlastné náklady  

6.  Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):  Reprodukèná obstarávacia cena  

7.  Dlhodobý finanèný majetok:   Obstarávacia cena  

8.  Zásoby obstarané kúpou:  Obstarávacia cena  

9.  Zásoby vytvorené vlastnou èinnos�ou:  Vlastné náklady  

10.  Zásoby obstarané inak (darom):  Reprodukèná obstarávacia cena  

11.  ZV a zákazková výstavba nehnute¾nosti urèenej na predaj:  Menovitá hodnota  

12.1.  Vlastné poh¾adávky:  Menovitá hodnota  

12.2  Kúpené poh¾adávky:  Obstarávacia cena  

13.  Krátkodobý finanèný majetok:  Obstarávacia cena  

14.  Èasové rozlí�enie na strane aktív súvahy:  Menovitá hodnota  

15.  Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pô�ièiek a úverov:  Menovitá hodnota  

16.  Èasové rozlí�enie na strane pasív súvahy:  Menovitá hodnota  

17.  Deriváty:   

18.  Majetok a záväzky zabezpeèené derivátmi:   Menovitá hodnota  

19.  Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe 
prenajatej veci:  

Obstarávacia cena  

20.  Splatná daò z príjmov a odlo�ená daò z príjmov:  Menovitá hodnota  
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b) Trvalé zní�enie hodnoty majetku nebolo úètované. Prechodné zní�enie hodnoty majetku je 
zaúètované formou opravnej polo�ky, stanovenej odborným odhadom bonity majetku.    

c) Záväzky úètovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy úètovná jednotka 

ocenila odborným odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.   

d) Urèenie ocenenia finanèných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finanèným nástrojom pri 
oceòovaní reálnou hodnotou: bez náplne  

e) Urèenie ocenenia finanèných nástrojov pri oceòovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými 
nákladmi: bez náplne  

[Vysvetlivky: Finanèné nástroje definuje § 5 zákona è.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení 
neskor�ích predpisov � sú to napr. cenné papiere (akcie, dlhopisy, doèasné listy), deriváty (opcie, 

futures, swapy, forwardy), nástroje peòa�ného trhu (pokladnièné pouká�ky, vkladové listy)]  

g) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zlo�ky 
majetku a ich ocenenie: Majetok bol v roku 2018 oceòovaný v obstarávacej cene.  

V roku 2019 boli firme poskytnuté nasledovné dotácie: ( úèet 346,347-) 

  

1/ Prevádzkové dotácie z prostriedkov Mesta �ilina:  
- MHD vo vý�ke                                                6 153 886,00  EUR   

  - VO    vo vý�ke                                                1 080 000,00 EUR     

2/ Kapitálové dotácie z prostriedkov EÚ:  
- na nákup T BUS, opcia 85 % z NC                 5 264 220,00 EUR  

- ostatné projekty- informatizácia  85%  z NC         52 876,37 EUR   

- �túdia realizovate¾nosti-85% z NC                      220 830,00 EUR 

 

3/ Kapitálové dotácie z prostriedkov �R:  
- na nákup T BUS, opcia 10 % z NC                    619 320,00 EUR  

- ostatné projekty- informatizácia  10 % z NC          6 220,75 EUR  

-  �túdia realizovate¾nosti-10% z NC                      25 980,00 EUR    

 

4/ Kapitálové dotácie z prostriedkov Mesta �ilina:  
- na nákup T BUS, opcia 5 % z NC:                     309 660,00 EUR  

- ostatné projekty- informatizácia   5 % z NC            3 110,37 EUR 

-�túdia realizovate¾nosti-5% z NC                           12 990,00 EUR 

 

Komentár k oceòovaniu majetku a záväzkov:   

Opravné polo�ky k majetku, okrem dlhodobej poh¾adávky a dlhodobej pô�ièky, stanovila UJ 
odborným odhadom bonity klienta.   

Opravnú polo�ku k dlhodobej poh¾adávke a opravnú polo�ku k dlhodobej pô�ièke UJ stanovila 
metódu odúroèenia na súèasnú hodnotu (§ 18/8 PU; § 21/6 PU). Bez náplne.  

Rezervy ocenila UJ kalkulaènou metódou kvalifikovaného odhadu ich menovitej hodnoty na 
pokrytie budúcich záväzkov.   

UJ poèas úètovného obdobia (§ 25 ZoU), ani k závierkovému dòu (§ 27 ZoU) nepou�ila ocenenie 
reálnou hodnotou � lebo nemala k tomu vecnú náplò.  

ÚJ nepou�ila dobrovo¾né oceòovanie obchodných podielov metódou vlastného imania (§ 27/9 

ZoU).  

ÚJ pou�íva pri oceòovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov � vá�ený 
aritmetický priemer (§ 25/5 ZoU; § 22/1 PU).  
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ÚJ pou�íva pri oceòovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový úèet � 

zmenárenský kurz konkrétnej banky (§ 24/3 ZoU).  

ÚJ pou�íva pri oceòovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového úètu � základné 
pravidlo (D-1), teda kurz zo dòa predchádzajúceho dòu úètovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 
ZoU).   

  
f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, prièom sa uvádza doba odpisovania, sadzby 
odpisov a odpisové metódy pre úètovné odpisy:  

Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný 
majetok  

èíslo  
úètu  

doba odpisovania 

(poèet rokov)  
odpisová sadzba  (%)  

Software  013  4    

Ostatný DNM   019  4    

Stavby  021  20-40    

Poèítaèe s príslu�enstvom  022.A  4    

Dopravné prostriedky  023  4-6-10    

Ostatné stroje, výrobné techn.  022.A  6-8    

Ostatný dlhodobý hmotný majetok  029  24  mesiacov    

   

Komentár k odpisovému plánu:   

UJ pou�íva  úètovné odpisy nezávisle na daòových odpisoch. Úètovné odpisy vychádzajú z 
predpokladanej doby pou�ívania majetku. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje poèas 4 
rokov od jeho obstarania.  

UJ pou�íva rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného 
majetku. Podrobný úètovný odpisový plán po polo�kách sa vedie v podsystéme Majetok s 
podporou softvéru (taktie� daòové odpisy pod¾a zákona o dani z príjmov).  

UJ odpisuje jednotlivé veci alebo relevantné súbory hnute¾ných vecí (napr. poèítaèová sie�, 
nábytková zostava). UJ nepou�íva komponentné odpisovanie (odpisovanie èastí majetku - 

komponentov).  

UJ nepou�ila jednorazový odpis dlhodobého majetku z dôvodu jednorazového trvalého zní�enia 
hodnoty majetku (§ 21/5 PU).  

ÚJ pou�íva  kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - polo�ky pod 2 400 eur 
jednotkovej ceny so �ivotnos�ou nad jeden rok (§ 13/2 PU).  

ÚJ pou�íva  kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - polo�ky pod 1 700 eur 
jednotkovej ceny so �ivotnos�ou nad jeden rok (§ 13/6 PU).  

ÚJ nepou�íva dobrovo¾né úètovanie podlimitného technického zhodnotenia do odpisovaného 
dlhodobého majetku � technické zhodnotenie pod 1 700 eur za úètovné obdobie (§ 21/3 PU; § 
29/2 ZDP).  

ÚJ nepou�íva dobrovo¾nú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého 
hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku (§ 34/1 PU; § 35/2/h PU).  

  

5) Informácie o oprave významných chýb minulých úètovných období úètovaných v be�nom 
úètovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na 
neuhradenú stratu minulých rokov. Úètovná jednotka mô�e uvies� aj informácie o oprave 
nevýznamných chýb minulých úètovných období úètovaných v be�nom úètovnom období s 
uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia be�ného úètovného obdobia:  bez náplne  



Poznámky Úè POD 3 � 01                                

  

6  

  

 IÈO: 36007099          
DIÈ:2020447583 

  

Èlánok III � INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVET¼UJÚ A DOPÅÒAJÚ POLO�KY SÚVAHY  

  

 

1) Informácie k polo�kám � AKTÍV SÚVAHY   

a.1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za be�né úètovné obdobie a za bezprostredne 
predchádzajúce úètovné obdobie v nadväznosti na èlenenie polo�iek súvahy:    

Dlhodobý nehmotný 
majetok  

  Predchádzajúce úètovné obdobie 
2018 

  

Náklady 
na  

vývoj  
(úèet 012)  

Softvér 
(013)  

Ocenite¾né 
práva  
(014)  

Goodwill 

(015)  

Ostatný  
DNM  

(018)  

Obsta- 
ranie  
DNM  
(041)  

Poskytnuté 
preddavky  
na DNM  

(051)  

SPOLU  

Prvotné ocenenie    +   

Stav na zaèiatku     287 230      11 278      298 508  

Prírastky                  

Úbytky    13 233            13 233 

Presuny                  

Stav na konci     273 997      11 278      285 275  

   Oprávky    

Stav na zaèiatku     287 230      10 883      298 113  

Prírastky           395     395 

Úbytky    13 233           13 233 

Presuny                  

Stav na konci     273 997      11 278      285 275  

Opravné polo�ky       

Stav na zaèiatku                   

Prírastky                  

Úbytky                  

Presuny                  

Stav na konci                   

Zostatková hodnota        

Stav na zaèiatku     0     395     395 

Stav na konci     0     0     0 
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Dlhodobý 
nehmotný majetok  

 Be�né úètovné obdobie 2019   

Náklady 
na  

vývoj  
(úèet 012)  

Softvér 
(013)  

Ocenite¾né 
práva  
(014)  

Goodwill 

(015)  

Ostatný  
DNM  

(018)  

Obsta- 
ranie  
DNM  
(041)  

Poskytnuté 
preddavky  
na DNM  

(051)  

SPOLU  

Prvotné ocenenie     

Stav na zaèiatku     273 997   11 278   285 275 

Prírastky       216 19 385  19 601 

Úbytky        216  216 

Presuny           

Stav na konci     273 997   11 494 19 169  304 660 

  Oprávky   

Stav na zaèiatku     273 997   11 278 0  
285 275 

Prírastky       111   111 

Úbytky           

Presuny           

Stav na konci     273 997   11 389 0  285 386 

  Opravné polo�ky   

Stav na zaèiatku                   

Prírastky                  

Úbytky                  

Presuny                  

Stav na konci                   

  Zostatková hodnota   

Stav na zaèiatku     0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci     0      105   19 169   19 274  

  
  

a.2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za be�né úètovné obdobie a za bezprostredne 

predchádzajúce úètovné obdobie v nadväznosti na èlenenie polo�iek súvahy:      
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Dlhodobý 
hmotný 
majetok  

 Predchádzajúce  úètovné obdobie   2018                                     

Pozemky  
(úèet 031)  

Stavby 

(021)  

Veci a  
súbory  
(022)  

Pestovate¾s
ké  

porasty  
(025)  

úèet 
(026)  Ostatný  

DHM  
(028,029,032)  

Obstaranie  
DHM  
(042)  

Predda
vky 
na   

DHM  
(052)  

SPOLU  

Prvotné ocenenie   

Stav na 

zaèiatku  
4 514  3 521 289  26 226 756      2 201 678 1 330 360  450 892  33 735 489 

Prírastky     15 128 869      12 953 15 957 414    31 099 236  

Úbytky      1 283 503      21 614  15 141 821   450 892 20 897 830  

Presuny                    

Stav na konci  4 514  3 521 289  36 072 122      2 193 017 2 145 953   43 936 895  

Oprávky   

Stav na 

zaèiatku  
  1 100 153  17 146 773     1 908 841     20 155 767  

Prírastky    176 676   2 131 768      140 469     2 448 913  

Úbytky       5 283 503      21 614     5 305 117  

Presuny                   

Stav na konci    1 276 829 13 995 038      2 027 696     17 299 563  

Opravné polo�ky   

Stav na 

zaèiatku   
                  

Prírastky                    

Úbytky                    

Presuny                    

Stav na konci                     

Zostatková hodnota    

Stav na 

zaèiatku   
4 514  2 421 136  9 079 983      292 837  1 330 360   450 892 13 579 722  

Stav na konci   4 514  2 244 460  22 077 084      165 321  2 145 953  0 26 637 332 
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Dlhodobý 
hmotný 
majetok  

 Be�né úètovné obdobie   2019                                    

Pozemky  
(úèet 031)  

Stavby 

(021)  

Veci a  
súbory  
(022)  

Pestovate¾s
ké  

porasty  
(025)  

úèet 
(026)  Ostatný  

DHM  
(028,029,032)  

Obstaranie  
DHM  
(042)  

Predda
vky 
na   

DHM  
(052)  

SPOLU  

Prvotné ocenenie   

Stav na 

zaèiatku  
4 514 3 521 289 36 072 122    2 193 017 2 145 953    43 936 895 

Prírastky          8 697    6 331 505    10 780 4 280 189  10 631 171 

Úbytky       2 489 688    19 474 6 353 005  8 862 167 

Presuny            

Stav na konci  4 514 3 529 986 39 913 939    2 184 323 73 137  45 705 899 

Oprávky  

Stav na 

zaèiatku  
 1 276 829 13 995 038   2 027 696 0  17 299 563 

Prírastky      176 787 3 326 461    68 773   3 572 020 

Úbytky    2 489 688    19 474   2 509 162 

Presuny            

Stav na konci    1 453 616 14 831 811    2 076 995 0  18 362 422 

Opravné polo�ky  

Stav na 

zaèiatku   
              

Prírastky                

Úbytky                

Presuny                

Stav na konci                 

Zostatková hodnota  

Stav na 

zaèiatku   
4 514 2 244 460 22 077 084   165 321 2 145 953 0 26 637 332 

Stav na konci   4 514 2 076 370 25 082 128     107 328 73 137 0 27 343   477 

  

  

Komentár: UJ nekapitalizovala �iadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého 
majetku.   

  

b) Informácie o dôvodoch úètovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá úètovná jednotka 

vlastnícke právo (napr. majetok obstaraný finanèným prenájmom, majetok pri ktorom vlastnícke 
právo nadobudol verite¾ zmluvou o zabezpeèovacom prevode práva, ale ktorý u�íva úètovná 
jednotka na základe zmluvy o výpo�ièke, cudzí majetok zverený do správy (napr. fond opráv pri 
správe bytov):  
- Leasing, ukonèený v júli 2019  

  

c.1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené zálo�né právo a dlhodobý 
nehmotný majetok, pri ktorom má úètovná jednotka obmedzené právo s ním naklada�:  bez 
náplne  

c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené zálo�né právo a dlhodobý hmotný 
majetok, pri ktorom má úètovná jednotka obmedzené právo s ním naklada�:  
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- nákup 10 ks trolejbusov  -  NC 4 831 763,60 EUR  

- nákup 5 ks trolejbusov �    NC 2 088 717,30 EUR  

Dlhodobý hmotný majetok  Hodnota za be�né úètovné obdobie  

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené zálo�né právo  

2 080 360,74 EUR � zostatok úveru k 
31.12.2019 na nákup IM , úèty SLSP 

Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním naklada�    

  

d) Majetok, ktorým je goodwill - dôvod jeho vzniku, spôsob výpoètu a prehodnotenie 
opodstatnenosti jeho vý�ky a odpisu jeho hodnoty: bez náplne  

   

e) Výskumná a vývojová èinnos� úètovnej jednotky za be�né úètovné obdobie (§ 37 PU), v 
èlenení na:  bez náplne  

1. Náklady na výskum vynalo�ené v be�nom úètovnom období:   
2. Neaktivované náklady na vývoj vynalo�ené v be�nom úètovnom období:   
3. Aktivované náklady na vývoj vynalo�ené v be�nom úètovnom období (úèet 012):   
  

f) Informácie o �truktúre dlhodobého finanèného majetku (DFM) a jeho umiestnení v èlenení 
v nadväznosti na polo�ky súvahy, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva v inej úètovnej 
jednotke rozhodujúci vplyv, spoloèný rozhodujúci vplyv, podstatný vplyv; uvádza sa aj  obchodné 
meno, sídlo, podiel na základnom imaní a podiel na iných zlo�kách vlastného imania, vý�ka 
vlastného imania a výsledok hospodárenia tejto inej úètovnej jednotky:  bez náplne  

  

g,i,j) Informácie o dlhodobom finanènom majetku v èlenení pod¾a jednotlivých polo�iek súvahy 

na zaèiatku be�ného úètovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku (zmeny) poèas 
be�ného úètovného obdobia a stav na konci be�ného úètovného obdobia:  bez náplne  
  

  

  

h) Ocenenie dlhodobého finanèného majetku ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka 
reálnou hodnotou (RH) alebo metódou vlastného imania (VI) pod¾a § 27 zákona o úètovníctve 
a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia alebo na vý�ku vlastného imania: bez 
náplne  

  

k) Dlhodobý finanèný majetok, na ktorý je zriadené zálo�né právo a o dlhodobom finanènom majetku, 
pri ktorom má úètovná jednotka obmedzené právo s ním naklada�:  bez náplne  

l) Informácie o podielových certifikátoch (konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo 

podobných cenných papieroch) - uvádza sa ich poèet a rozsah práv, ktoré predstavujú: bez náplne  
    
m) Opravné polo�ky k zásobám v èlenení v nadväznosti na polo�ky súvahy, prièom sa uvádza 

ich stav na zaèiatku be�ného úètovného obdobia, tvorba, zúètovanie opravných polo�iek poèas 
úètovného obdobia a stav na konci úètovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúètovania:  

zásoby  bez pohybu  
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Zásoby  

 Be�né úètovné obdobie   

Stav  OP 

na zaèiatku 
úètovného 
obdobia  

Tvorba   

OP  

  

Zúètovanie OP z 
dôvodu zániku 

opodstatnenosti  

Zúètovanie OP z 
dôvodu  

vyradenia majetku  

z úètovníctva  

Stav OP na 
konci  
úètovného 
obdobia  

Materiál  20 603    0   20 603  

Nedokonèená výroba , polotovary 

vlastnej výroby            

Výrobky            

Zvieratá             

Tovar            

Poskytnuté preddavky  na 
zásoby            

Zásoby spolu (R34 súvahy):  20 603   0   20 603  

  

Komentár: Dôvod tvorby opravnej polo�ky (OP) k zásobám � prechodné znehodnotenie na základe 
odborného odhadu budúceho predaja týchto zásob.  
  

n) Zásoby, na ktoré je zriadené zálo�né právo a zásoby, pri ktorých má úètovná jednotka obmedzené 
právo s nimi  naklada�:  bez náplne  

o) Zákazková výroba (§ 30 PU) a zákazková výstavba nehnute¾nosti urèenej na predaj (§ 30d 
PU):  bez náplne  

  

p) Najvýznamnej�ie polo�ky poh¾adávok, prièom sa tie� uvádzajú opravné polo�ky (OP) za úètovné 
obdobie, s uvedením stavu na zaèiatku úètovného obdobia, tvorba, zúètovanie opravných polo�iek 
a stav na konci úètovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a  

q) zúètovania:    

Poh¾adávky  

Be�né úètovné obdobie 2019  

Stav OP na 

zaèiatku 
úètovného 

obdobia  

Tvorba 

OP  

Zúètovanie OP z 
dôvodu zániku 

opodstatnenosti  

Zúètovanie OP z 
dôvodu vyradenia 

majetku  z 

úètovníctva  

Stav OP na 
konci  

úètovného 
obdobia  

Dlhodobé poh¾adávky 
celkom (R41 súvahy)  0 0 0 0 0 

- z toho:  

dlhé poh¾adávky z 
obchodného styku  

          

- z toho:   

ostatné dlhé poh¾adávky            

Krátkodobé poh¾adávky 
celkom (R53 súvahy)  110 622  3 644   26 629  87 637  

- z toho:   

krátke poh¾adávky z 
obchodného styku  

106 954  3 644   26 629  83 969  

- z toho:   

ostatné krátke poh¾adávky  3 668  0      3 668  
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Najvýznamnej�ie prechodne znehodnotené poh¾adávky a vý�ka opravnej polo�ky:  
Len nevýznamné v sume 87 637,45 EUR 

  

Dl�ník  

Menovitá hodnota  
poh¾adávky  

Opravná polo�ka  

(suma)  

OP (%)  

SSiM-OC, a.s. 14 222 14 222 100  

SCR - Ve¾ká Raèa, a.s. 12 164 12 164 100  

 3 VE VENI VIDI VOCI 548,78 548,78 100 

Komentár k opravným polo�kám k poh¾adávkam:  

Dôvod tvorby - opravných polo�iek je prechodné znehodnotenie z dôvodu, �e poh¾adávky sú 
po lehote splatnosti.  

Dôvod zúètovania � opravných polo�iek je buï vyradenie poh¾adávky zo súvahy (predaj alebo 
odpis poh¾adávky) alebo zánik titulu prechodného znehodnotenia, lebo poh¾adávka bola 
zaplatená.  

Spôsob výpoètu � napríklad ÚJ tvorí úètovné opravné polo�ky vo vý�ke 50 %  k poh¾adávkam 

nad 180 dní po lehote splatnosti a vo vý�ke 100 % k poh¾adávkam nad 360 dní po lehote 
splatnosti.  

  

q) Hodnota poh¾adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:  

názov polo�ky  

 Predchádzajúce 

úètovné obdobie  2018 

 

do lehoty splatnosti  po lehote splatnosti  poh¾adávky spolu  

Dlhodobé poh¾adávky (R41 súvahy)     

Krátkodobé poh¾adávky (R53)netto  676 142  676 142 

  

názov polo�ky  
Be�né  úètovné obdobie 2019 

do lehoty splatnosti  po lehote splatnosti  poh¾adávky spolu  

Dlhodobé poh¾adávky (R41 súvahy)  0   0 

Krátkodobé poh¾adávky (R53) netto  453 413  453 413 

  

r) Hodnota poh¾adávok zabezpeèených zálo�ným právom alebo inou formou zabezpeèenia s 
uvedením formy zabezpeèenia, hodnota poh¾adávok, na ktoré sa zriadilo zálo�né právo a 
hodnota poh¾adávok, pri ktorých má úètovná jednotka obmedzené právo s nimi naklada�:  bez 
náplne  

 

s) Výpoèet odlo�enej daòovej poh¾adávky (§ 10 PU):  
Úètovná jednotka úètuje o odlo�enom daòovom  záväzku , nako¾ko  úètovná hodnota majetku je 
vy��ia ako daòová základòa po odpoèítaní vykázanej  daòovej straty.  

 Komentár k odlo�enému daòovémmu záväzku:  

ÚJ má povinnos� auditu a preto má aj povinnos� úètova� o odlo�enej dani (§ 10 PU).  

Odlo�ená daò sa vyèís¾uje len z doèasných rozdielov; odlo�ená daòová poh¾adávka sa úètuje, 
len ak je predpoklad jej vyrovnania (napr. predpoklad plusového základu dane pre odpoèítanie 
daòovej straty).  
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t) Informácie o zlo�kách krátkodobého finanèného majetku (krátkodobý FM): bez náplne  
(PUJ � prepojená úètovná jednotka, vz�ah medzi materskou a dcérskou UJ)  

u) Ocenenie krátkodobého finanèného majetku ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná 
závierka reálnou hodnotou (RH) alebo metódou vlastného imania (VI) pod¾a § 27 zákona o 
úètovníctve a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia alebo na vý�ku vlastného 
imania: bez náplne  

v) Opravné polo�ky ku krátkodobému finanènému majetku (KFM) za úètovné obdobie, s 
uvedením stavu na zaèiatku úètovného obdobia, tvorby, zúètovania opravných polo�iek k nemu 
a ich stavu na konci úètovného obdobia, prièom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúètovania:  
bez náplne  

  

w) Krátkodobý finanèný majetok, na ktorý bolo zriadené zálo�né právo a krátkodobý finanèný 
majetok, pri ktorom má úètovná jednotka obmedzené právo s ním naklada�: bez náplne x) 
Informácie o vlastných akciách:  bez náplne  

  

y) Významné polo�ky èasového rozlí�enia aktív - nákladov budúcich období a príjmov budúcich 
období:  
  

Názov polo�ky  Suma  

Náklady budúcich období dlhodobé � úèet 381A, 382A (R75 súvahy) z toho:  64 379  

èasové rozlí�enie finanèných nákladov  64 379  

    

Náklady budúcich období krátkodobé � úèet 381A, 382A (R76 súvahy)z toho:  31 951 

èasové rozlí�enie finanèných  nákladov  31 951  

    

Príjmy budúcich období dlhodobé � úèet 385A (R77 súvahy)  0  

    

    

Príjmy budúcich období krátkodobé � úèet 385A (R78 súvahy)  0  

    

    

  

2) Informácie k polo�kám � PASÍV SÚVAHY  

a) Vlastné imanie za be�né úètovné obdobie, a to: 

 stav k 01.01.2019  3 692 673 EUR                                                                                   

stav k 31.12.2019   3 773 301 EUR  

z toho:    

 základné imanie                         6 639 EUR           

 ostatné kapitálové fondy      2 980 219 EUR          

 zákonný rezervný fond                2 329 EUR         

 ostatné fondy                          843 113 EUR        

 HV minulých rokov                 -139 627 EUR        

 HV be�ného obdobia                 80 628 EUR           
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1. Opis základného imania najmä - poèet akcií (podielov), ich menovitá hodnota, práva spojené s 
jednotlivými druhmi akcií (podielov), splatené základné imanie: bez náplne  

  

2. Hodnota upísaného vlastného imania � poèet a menovitá hodnota akcií (podielov) upísaných 
poèas úètovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania poèas úètovného obdobia: bez 
náplne  

   

3. Rozdelenie úètovného zisku alebo vysporiadanie úètovnej straty vykázanej v predchádzajúcom 
úètovnom období:   

Názov polo�ky  

Bezprostredne 
predchádzajúce úètovné  

obdobie  

Úètovný zisk   34 942  

Rozdelenie úètovného zisku  Be�né úètovné obdobie  

Prídel do zákonného rezervného fondu    

Prídel do �tatutárnych a ostatných fondov    

Prídel do sociálneho fondu    

Prídel na zvý�enie základného imania    

Úhrada straty minulých období    

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov   34 942 

Rozdelenie podielu na zisku spoloèníkom, èlenom    

Iné     

Spolu  34 942  

  

Názov polo�ky  

Bezprostredne 
predchádzajúce úètovné  

obdobie  

Úètovná strata : bez náplne 0  

Vysporiadanie úètovnej straty  Be�né úètovné obdobie  

Zo zákonného rezervného fondu    

Zo �tatutárnych a ostatných fondov    

Z nerozdeleného zisku minulých rokov    

Úhrada straty spoloèníkmi, èlenmi    

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov  0  

Iné     

Spolu   0  

    

4. Preh¾ad o sumách, ktoré neboli úètované ako náklad alebo výnos, ale priamo na úèty vlastného 
imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri pou�ití metódy 
vlastného imania (§ 27 ZoU; § 14 PU): bez náplne  

  

5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní: bez náplne  
  

6. Navrhnuté rozdelenie úètovného zisku alebo vysporiadanie úètovnej straty: úhrada straty 
spoloèníkom -Mesto �ilina  
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b) Jednotlivé druhy rezerv za be�né úètovné obdobie s uvedením ich stavu na zaèiatku be�ného 
úètovného obdobia,  ich tvorba, pou�itie, zru�enie poèas be�ného úètovného obdobia, ich stav 
na konci úètovného obdobia, prièom sa uvedie predpokladaný rok pou�itia rezerv:  

Názov polo�ky  

 Predchádzajúce úètovné obdobie 
2018  

 

Stav na zaèiatku 
úètovného obdobia  

Tvorba  Pou�itie  Zru�enie  

Stav na 
konci  

úètovného 
obdobia  

Dlhodobé rezervy spolu 
(riadok 118 súvahy):  139 231  0 42 769 44 565 51 897 

- z toho:           

Odchodné, �iv.a prac.jubileá  139 231  0 42 769  

 

44 565 51 897  

Krátkodobé rezervy spolu 
(riadok 136 súvahy):  128 556  148 316  128 153    148 719  

- z toho:            

Nevyè. dovolenka a odvody  123 461  143 183  123 461    143 183  

Nevypl. prémie a odvody  2 745  2 783  2 342     3 186  

Rezerva na audit  2 350  2 350 2 350    2 350  

  

Názov polo�ky  

Be�né úètovné obdobie 2019  

Stav na zaèiatku 
úètovného obdobia  

Tvorba  Pou�itie  Zru�enie  

Stav na 
konci  

úètovného obdobia  

Dlhodobé rezervy spolu (riadok 
118 súvahy):  51 897 93 555 0 51 897 93 555 

- z toho:        

Odchodné, �iv.a prac.jubileá  51 897  93 555 0 51 897 93 555 

Krátkodobé rezervy spolu (riadok 
136 súvahy):  148 719  135 150 148 559  135 310 

- z toho:        

Nevyè. dovolenka a odvody  143 183  131 972 143 183  131 972 

Nevypl. prémie a odvody  3 186  853 3 026  1 013 

Rezerva na audit  2 350  2 325 2 350  2 325 
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c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:  

názov polo�ky  

Predchádzajúce úètovné obdobie 2018   

do lehoty splatnosti  po lehote splatnosti   záväzky spolu  

Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)     341 042         341 042     

Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)  2 701 074     2 701 074    

  

názov polo�ky  
Be�né úètovné obdobie 2019  

do lehoty splatnosti  po lehote splatnosti  záväzky spolu  

Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)  581 349  581 349 

Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)  915 930  915 930 

  

  

d) �truktúra záväzkov pod¾a zostatkovej doby splatnosti v èlenení v nadväznosti na polo�ky 
súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:    

Názov polo�ky  Be�né úètovné obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce úètovné  

obdobie  

Dlhodobé záväzky spolu (R102)  581 349 341 042  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 

rokov vrátane  581 349 341 042 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
5 rokov  0 0 

Krátkodobé záväzky spolu (R122)  915 930 2 701 074  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 
vrátane  915 930 2 701 074  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 

5 rokov  0  0 

[Vysvetlivky: Zostatková doba splatnosti záväzku alebo jeho èasti � je rozdiel medzi dohodnutou 

dobou splatnosti záväzkov a závierkovým dòom (§ 12 PU).]   

e) Hodnota záväzkov zabezpeèených zálo�ným právom alebo zabezpeèených inou formou 

zabezpeèenia, a to s uvedením formy zabezpeèenia:  bez náplne  

   

f) Výpoèet odlo�eného daòového záväzku (§ 10 PU):  
Úètovná jednotka úètuje o  odlo�enom daòovom záväzku , nako¾ko  je predpoklad  väè�ej 
úètovnej zostatkovej ceny majetku ako daòovej základne pre výpoèet odlo�enej dane  z 
predpokladaného  základu dane aj  pri odpoèítaní vykázanej  daòovej straty.  

  

g) Záväzky zo sociálneho fondu (úèet 472):    

Názov polo�ky  Be�né úètovné obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce úètovné  

obdobie  

Zaèiatoèný stav sociálneho fondu (SF)  3 107 1 449  

Tvorba sociálneho fondu na �archu nákladov  47 852 43 302 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu     

Tvorba sociálneho fondu spolu  47 852 43 302  
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Èerpanie sociálneho fondu   45 613 41 644  

Koneèný zostatok SF (R114 súvahy):   5 346 3 107 

  

  

h) Vydané dlhopisy: bez náplne  

i.1) Bankové úvery, pô�ièky a návratné finanèné výpomoci � mena, charakter, hodnota 

v cudzej mene, hodnota v eurách, vý�ka úroku, splatnos�, forma zabezpeèenia:  
Be�né úètovné obdobie  2019    

Názov polo�ky  mena  

charakter úveru  
(napr. investièný,  

prevádzkový, 
preklenovací)  

Hodnota 

v cudzej 

mene  

hodnota  

v eur  

  

vý�ka 
úroku p.a. 

(%)  

splatnos�  

Dlhodobé bankové úvery (R121 súvahy)     

SLSP, a.s. � 10 ks T BUS   EUR  investièný     862 017   4,66  20.11.2023  

SLSP, a.s. � 5 ks T BUS   EUR  investièný    572 024  4,6  20.11.2022  

VÚB a.s.    EUR  investièný        706 732  1,9  25.04.2025  

Spolu:        2 140 773      

Krátkodobé bankové úvery (R139 súvahy)     

SLSP, a.s.   EUR   investièný     449 880  4,66  20.11.2023  

SLSP, a.s.  EUR  investièný    196 440  4,6  20.11.2022  

VÚB a.s.  EUR  investièný    163 068  1,9  25.04.2025  

Spolu:        809 388      

Krátkodobé finanèné výpomoci (R140 súvahy) : bez 
náplne  

   

                    

              

  

  

i.2) Bankové úvery, pô�ièky a návratné finanèné výpomoci - forma zabezpeèenia:  

nakúpeným investièným majetkom  
  

  

j) Významné polo�ky èasového rozlí�enia pasív  - výdavkov budúcich období a výnosov budúcich 
období:   
  

Názov polo�ky  Suma  

Výdavky budúcich období dlhodobé  - úèet 383A (R142 súvahy)  0  

    

    

Výdavky budúcich období krátkodobé � úèet 383A (R143 súvahy)  0 

    

    

Výnosy budúcich období dlhodobé � úèet 384A (R144 súvahy)  20 101 641  
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Z toho:  kapitálové dotácie  20 101 641  

    

Výnosy budúcich období krátkodobé � úèet 384A (145 súvahy)  2 557 553  

Z toho: krátkodobé kapitálové dotácie  2 557 553  

Ostatné výnosy budúcich období   0        

  

  
3) Majetok prenajatý formou finanèného prenájmu v poznámkach 
prenajímate¾a:  bez náplne 4) Majetok prenajatý formou finanèného prenájmu 

v poznámkach nájomcu:  bez náplne 

Názov polo�ky  

Be�né úètovné obdobie  
Bezprostredne predchádzajúce úètovné 

obdobie  

Splatnos�  Splatnos�  

do jedného 
roka vrátane  

od jedného roka  
do piatich rokov 

vrátane  

viac ako 

pä� rokov  
do jedného 

roka vrátane  

od jedného roka  
do piatich rokov 

vrátane  

viac ako pä� 
rokov  

Istina        

Finanèný výnos        

Spolu        

  

 5a-e,g) Ïal�ie informácie o odlo�enej dani:   
Úètovná jednotka úètuje o odlo�enom daòovom záväzku  

Názov polo�ky  
Be�né úètovné 

obdobie  

Bezprostredne 

predchádzajúce 
úètovné obdobie  

Suma odlo�ených daní z príjmov úètovaných v be�nom úètovnom období 
ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov         305 655    

Suma odlo�enej daòovej poh¾adávky úètovanej v be�nom úètovnom 
období týkajúcej sa umorenia daòovej straty, nevyu�itých daòových 
odpoètov a iných nárokov, ako aj doèasných rozdielov predchádzajúcich 
úètovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich úètovných obdobiach 

odlo�ená daòová poh¾adávka neúètovala  
          /    

Suma odlo�eného daòového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúètovania 
tej èasti odlo�enej daòovej poh¾adávky v be�nom úètovnom období, o 
ktorej sa úètovalo v predchádzajúcich úètovných obdobiach  

         /    

Suma neuplatneného umorenia daòovej straty, nevyu�itých daòových 
odpoètov a iných nárokov a odpoèítate¾ných doèasných rozdielov, ku 
ktorým nebola úètovaná odlo�ená daòová poh¾adávka           /    

Suma odlo�enej dane z príjmov, ktorá sa vz�ahuje na polo�ky úètované 
priamo na úèty vlastného imania bez úètovania na úèty nákladov a 
výnosov  

        /    

Sadzba dane z príjmov   21%   

  

 

5f) Ïal�ie informácie o odlo�enej dani � vz�ah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou 
odlo�enej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to èíselné porovnanie 
sumy splatnej dane z príjmov a sumy odlo�enej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred 
zdanením vynásobeným príslu�nou sadzbou dane z príjmov (teoretická daò):  bez náplne  
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 Be�né úètovné obdobie  2019   

è.  Názov polo�ky  základ  
dane  

suma  

dane  

% dane  

1  Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP)  386 283  x  x  

2  Teoretická daò (bez pripoèítate¾ných a odpoèítate¾ných polo�iek)  81 119    21  

3  Pripoèítate¾né polo�ky spolu (R200 DP)  2 627 773      

4  Odpoèítate¾né polo�ky (R300 DP)  2 932 754     

5  Odpoèet daòovej straty (R410 DP)  81 302      

6  Základ dane (R500 DP):  0      

7  Úpravy splatnej dane (ú¾avy, zápoèet, licencia)  0      

8  Splatná daò z príjmov po úpravách:  0      

9  Odlo�ená daò z príjmov:   305 655     

10  CELKOVÁ DAÒ Z PRÍJMOV:  305 655     

  

 Bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie-odlo�ená daòová 
poh¾adávka nebola úètovaná  

2018  

è.  Názov polo�ky  základ  
dane  

suma  

dane  

% dane  

1  Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP)  34 942  x  x  

2  Teoretická daò (bez pripoèítate¾ných a odpoèítate¾ných polo�iek)  7 338    21  

3  Pripoèítate¾né polo�ky spolu (R200 DP)   1 291384     

4  Odpoèítate¾né polo�ky (R300 DP)  1 859143      

5  Odpoèet daòovej straty (R410 DP)  0      

6  Základ dane (R500 DP):   0     

7  Úpravy splatnej dane (ú¾avy, zápoèet, licencia)  0      

8  Splatná daò z príjmov po úpravách:  0      

9  Odlo�ená daò z príjmov:   0     

10  CELKOVÁ DAÒ Z PRÍJMOV:  0      

  

Èlánok IV � INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVET¼UJÚ A DOPÅÒAJÚ POLO�KY VÝKAZU 
ZISKOV A STRÁT  

a) Sumy tr�ieb za vlastné výkony a tovar (úètová skupina 60x) - s uvedením ich opisu a hodnoty 
tr�ieb pod¾a jednotlivých typov výrobkov a slu�ieb úètovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:  

  

Typ výrobku, tovaru alebo slu�by  Suma  výnosov  

Be�ný rok  Minulý rok  

Tr�by z predaja slu�ieb � MHD   2 677 115 2 696 082 

Zmluvná a zájazdová preprava osôb    399 778 387 910 

Ostatné slu�by  212 767 228 313 

Spolu:   3 289 660 3 312 305 
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b) Zmeny stavu vnútroorganizaèných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom 
netto na konci predchádzajúceho úètovného obdobia a stavom netto na konci be�ného 
úètovného obdobia, uvádzajú sa  dôvody vzniku tohto rozdielu pod¾a jednotlivých polo�iek zásob, 
najmä manká a �kody, zmena metódy oceòovania, dary: bez náplne  

c) Opis a suma významných polo�iek výnosov pri aktivácii nákladov (úètová skupina 62x):   
Opis úètovného prípadu aktivácie  Suma aktivovaných výnosov  

Be�ný rok  Minulý rok  

Vnútropodnikové slu�by- preprava materiálu  40 421 40 434 

     

Aktivácia - úètová skupina 62x (R07 VZaS)  40 421 40 434  

 ok 

  

  

d) Opis a suma ostatných významných polo�iek výnosov z hospodárskej èinnosti (úètová skupina 
64x):   

Opis úètovného prípadu  Suma výnosov z hospodárskej èinnosti  

Be�ný rok  Minulý rok  

Tr�by z predaja IM /r. 08 VZaS/  26 116 34 276 

Ostatné výnosy z hosp.èinnosti /r. 09 VZaS/ spolu:  10 311 287 7 728 534 

Z toho:  prevádzkové dotácie  7 233 886 6 061 240 

              Ostatné prev.dotácie   22 526 114 757 

             Kapitálové dotácie � rozpustenie do výnosov  2 560 037 1 363 746 

             Pokuty, penále    67 362 98 571 

             Náhrady �kôd a ostatné pre. výnosy  427 476 90 220 

  

e) celková suma osobných nákladov - v èlenení na mzdy, ostatné náklady na závislú èinnos�, 
sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpeèenie:  

Opis úètovného prípadu  Suma osobných nákladov  

Be�ný rok  Minulý rok  

Mzdové náklady  3 971 746 3 604 762 

Ostatné osobné náklady na závislú èinnos�    

Sociálna pois�ovòa a zdravotné pois�ovne  1 444 270 1 276 770 

Iné osobné a sociálne náklady     382 009 225 487 

Osobné náklady spolu (R15 výkazu ZaS)  5 798 025 5 107 019 

ok  

e) Opis a suma významných polo�iek finanèných výnosov a celková suma kurzových ziskov; 
osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov úètovaná ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná 
závierka.   

Opis úètovného prípadu  Suma finanèných výnosov  

Be�ný rok  Minulý rok  

Výnosy z predaja CP a podielov (661)      

Výnosové úroky (662)  0 0 

Kurzové zisky poèas roku (663.A)     

Kurzové zisky k závierkovému dòu (663.A)  0 0 
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Ostatné finanèné výnosy (66x)  72 65  

Výnosy z finanènej èinnosti spolu (R29 výkazu ZaS)  72 65 

 

g) Opis a suma významných polo�iek nákladov na nákup slu�ieb (úètová skupina 51x):  
Opis úètovného prípadu  Náklady na nákup slu�ieb  

Be�ný rok  Minulý rok  

Opravy a udr�iavanie  547 249 485 161 

Náklady na predaj cestovných lístkov  99 090 98 303 

Strá�na slu�ba  88 050 72 627 

Èistenie, upratovanie areálu 34 627 30 856 

Výkony spojov  19 786 17 157 

Stoèné  18 044 18 229 

ostatné , z toho: �túdia realizovate¾nosti:259 800, 
ostatné:                                                   153 842 

                  413 642 168 760 

 

Náklady na nákup slu�ieb (R14 výkazu ZaS)  1 220 488 891 093 

  

h) Opis a suma významných polo�iek ostatných nákladov z hospodárskej èinnosti (úètová skupina 
54x):  

Opis úètovného prípadu  Ostatné náklady z hospodárskej èinnosti  

Be�ný rok  Minulý rok  

Zostatková cena predaného IM  0 0 

Poistenie majetku a vozidiel  203 533 101 904 

Ostatné  25 117 20 167 

  

  

i) Opis a suma významných polo�iek finanèných nákladov a celková suma kurzových strát; 
osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát úètovaná ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná 
závierka.   

Opis úètovného prípadu  Suma finanèných nákladov  

Be�ný rok  Minulý rok  

Náklady z predaja CP a podielov (561)     

Nákladové úroky (562)  131 801 167 330 

Kurzové straty poèas roku (563.A)    

Kurzové straty k závierkovému dòu (563.A)        416 20 

Ostatné finanèné náklady (56x)     24 802 26 075 

Náklady na finanènú èinnos� spolu (R45 výkazu ZaS)  157 019 193 425 

  

  

2) Pri výnosoch a nákladoch sa uvádza vý�ka a charakter jednotlivých polo�iek výnosov a 
nákladov, ktoré majú výnimoèný rozsah alebo výskyt (napr. výnosy z predaja podniku alebo jeho 
èasti, náklady z dôvodu predaja podniku alebo jeho èasti, �kody z dôvodu �ivelných pohrôm): bez 
náplne  
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3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej závierky audítorom alebo 

audítorskou spoloènos�ou, iné uis�ovacie slu�by, daòové poradenstvo a ostatné neaudítorské 
slu�by poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoloènos�ou:   

Opis úètovného prípadu  Náklady na audit a poradenstvo  

Be�ný rok  Minulý rok  

Náklady za overenie úètovnej závierky  2 325  2 350  

Iné uis�ovacie slu�by      

Daòové poradenstvo      

Neaudítorské slu�by      

  

g) Suma èistého obratu pod¾a § 2 ods.15 zákona o úètovníctve pod¾a jednotlivých typov výrobkov, 

tovarov, slu�ieb alebo iných èinností úètovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak 
sa tieto èinnosti a oblasti odbytu z h¾adiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania 
slu�ieb výrazne odli�ujú. Ak predmetom èinnosti úètovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov 
ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a slu�ieb, uvádza sa aj opis iných výnosov 
zahròovaných do èistého obratu:  

Názov polo�ky  
Be�né úètovné 

obdobie  

Bezprostredne 

predchádzajúce 
úètovné obdobie  

Tr�by z predaja tovaru (604, 607)      

Tr�by z predaja vlastných výrobkov (601)      

Tr�by z predaja slu�ieb (602, 606)  3 289 660 3 312 305 

Iné súvisiace výnosy (64x, 66x)   3 611 

Èistý obrat celkom  3 289 660 3 315 916 

  

[Vysvetlivky: Èistý obrat sa vykazuje vo Výkaze ziskov a strát (R01), bez odkazu na súètové riadky. 
Èistý obrat definuje zákon o úètovníctve (§ 2/15 ZoU) bez odkazu na konkrétne úèty. Z logiky veci 
sa dá odvodi�, �e èistý obrat je predaj (odbyt) vlastných výrobkov, tovaru a slu�ieb z hlavnej èinnosti 
do externého prostredia, teda bez výnosov, ktoré nepredstavujú externú realizáciu � napr. aktivácia 
(62x), zmena stavu zásob (61x), kurzové zisky (663). Do èistého obratu nevstupujú ani výnosy z 
predaja nadbytoèného vlastného majetku úètovnej jednotky. Ak vznikne výkladový problém, potom 
je vhodné významné sporné polo�ky komentova�. Èistý obrat sa testuje ako podmienka pre 
zatriedenie do ve¾kostnej skupiny úètovnej jednotky (§ 2/5 ZoU) a pre povinnos� auditu (§ 19; § 22 
ZoU).]    

  

Geografické oblasti odbytu  
Be�né úètovné 

obdobie  

Bezprostredne 

predchádzajúce 
úètovné obdobie  

Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, slu�by)  3 289 660  3 315 916 

Európska únia (typ - výrobky, tovar, slu�by)      

Tretie �táty (typ - výrobky, tovar, slu�by)      
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Èlánok V � INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH  

1a) Podmienený majetok � opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým sa rozumie mo�ný 
majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od 
toho, èi nastane alebo nenastane jeden alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik 

nezávisí od úètovnej jednotky; týmto majetkom sú � napr. práva zo servisných zmlúv, poistných 
zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenèných zmlúv: bez náplne  
  

1b) Podmienené záväzky � opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napr. zo 
súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo v�eobecne záväzných právnych predpisov, z ruèenia 
pod¾a jednotlivých druhov ruèenia; takými podmienenými záväzkami sú: bez náplne  

1. mo�ná povinnos�, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, 
èi nastane lebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí 
od úètovnej jednotky:  

2. povinnos�, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, preto�e 
nie je pravdepodobné, �e na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických 
ú�itkov, alebo vý�ka tejto povinnosti sa nedá spo¾ahlivo oceni�:  

2) Ostatné finanèné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v úètovných výkazoch; pri ka�dej 
polo�ke sa uvádza popis, vý�ka a údaj, èi sa netýka spriaznených osôb � napríklad zákonná 
povinnos� alebo zmluvná povinnos� odobra� urèité mno�stvo produktu, uskutoèni� investície a 
ve¾ké opravy: bez náplne  
3) Podsúvahové úèty � uvádzajú sa informácie o významných polo�kách sledovaných na 
podsúvahových úètoch (§ 85 PU):  

Názov podsúvahovej polo�ky  
Be�né úètovné 

obdobie  

Bezprostredne 

predchádzajúce 
úètovné 
obdobie  

Prenajatý majetok  19 016 959 19 286 111  

Majetok prijatý do úschovy     

Poh¾adávky z opcií     

Záväzky z opcií     

Odpísané poh¾adávky  232 610 217 296  

Umorená strata    81 302 683 866  

Materiál CO  4 297 4 205  

Mýtne jednotky  2 450 2 700  

  

  

 

Èlánok VI � UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI  

(Následné udalosti)  
  

Uvádzajú sa informácie o charaktere a finanènom vplyve významných udalostí, ktoré nastali v èase 
po závierkovom dni - do dòa zostavenia úètovnej závierky (t.j. do dòa podpísania výkazov pod¾a § 
17/5 ZoU) a ktoré nie sú zoh¾adnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, napríklad: bez náplne  

a) Pokles alebo zvý�enie trhovej ceny finanèného majetku ako dôsledok okolností, ktoré nastali po 
dni, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka do dòa zostavenia úètovnej závierky s uvedením 
dôvodu týchto zmien:  bez náplne  
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b) Dôvody pre zmenu vý�ky rezerv a opravných polo�iek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, 
ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka do dòa zostavenia úètovnej závierky: bez náplne  

  

c) Zmena spoloèníkov úètovnej jednotky:  bez náplne  
  

d) Prijaté rozhodnutia o predaji úètovnej jednotky alebo jej èasti: bez náplne  
  

e) Zmeny významných polo�iek dlhodobého finanèného majetku: bez náplne  
  

f) Zaèatie alebo ukonèenie èinnosti èasti úètovnej jednotky, napríklad od�tepného závodu, 

organizaènej zlo�ky, prevádzkarne: bez náplne  
  

g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere:  bez náplne  
  

h) Zlúèenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy úètovnej jednotky:  bez náplne  
  

i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie úètovnej jednotky, napr. �ivelná pohroma:  
bez náplne  

  

j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre èinnos� úètovnej 
jednotky: bez náplne 

 

k) Iné významné udalosti o vplyve vírusu COVID 19 na nasledujúce skutoènosti: 
- mo�né znehodnotenie finanèných a nefinanèných aktív z titulu nepriaznivej globálnej 

ekonomickej situácie, 

- preru�enie dodávate¾ských vz�ahov, resp. re�azcov alebo iné naru�enie obchodnej èinnosti, 
- preru�enie budúcich peòa�ných tokov a dopad na likviditu a finanènú situáciu spoloènosti, 
- ukonèenie úverov alebo zmeny v podmienkach úverov, 
- poru�enie zmluvných ustanovení, 
- mo�né zvý�enie zadå�enosti, 
- pozastavenie alebo ukonèenie obchodných zmlúv, èo v prípade ich ukonèenia alebo 

pozastavenia plnenia predstavuje zá�a� pre spoloènos�. 
 

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Èíny o koronavíruse � COVID 19. V prvých 
mesiacoch roku 2020 sa vírus roz�íril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol ve¾ké 
rozmery. Aj keï v èase zverejnenia tejto úètovnej závierky vedenie úètovnej jednotky 
nezaznamenalo zrete¾ný/významný pokles predaja, nako¾ko sa v�ak situácia stále mení, preto 
nemo�no predikova� budúce úèinky/dopady. 

Mana�ment bude pokraèova� v monitorovaní potenciálneho dopadu a zrealizuje v�etky mo�né 
kroky na zmiernenie akýchko¾vek úèinkov na spoloènos� a jej zamestnancov.  

  

  

Èlánok VII � INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH  
1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou úètovnou jednotkou a spriaznenými osobami 

sa uvádzajú z dôvodu potreby u�ívate¾ov úètovnej závierky porozumie� vplyvu týchto 
transakcií na úètovnú závierku, a to:  Mesto �ilina �  100 % vlastník úètovnej jednotky.  

a) Zoznam transakcií, ktoré sa uskutoènili medzi vykazujúcou úètovnou jednotkou a spriaznenými 
osobami, prièom sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnute¾ností 
a iného majetku, nákup a predaj slu�ieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane 
pô�ièiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie záruk a garancií, podmienený majetok, 
podmienené záväzky a ostatné finanèné povinnosti (napr. zmluvná povinnos� odobra� produkt, 
uskutoèni� investície alebo opravy), úhrada záväzkov v mene príslu�nej úètovnej jednotky alebo 
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príslu�nou úètovnou jednotkou a to bez oh¾adu, èi za to bola alebo nebola úètovaná cena. Mesto 
�ilina poskytlo v roku 2019 úètovnej jednotke finanèné prostriedky na nákup kapitálových 
investícií  a príspevky  na zabezpeèenie slu�ieb vo verejnom záujme.    

b) Charakteristika transakcie, ktorou je suma, vý�ka zostatku ku dòu, ku ktorému sa zostavuje 
úètovná závierka, jeho zabezpeèenie, opravná polo�ka k pochybným poh¾adávkam, odúètovanie 
pochybných poh¾adávok do nákladov. Bez náplne  

c) Samostatne sa uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami za ka�dú z týchto osôb:  

1. subjekt, ktorý v úètovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv (vlastník nad 50 % - materská 
UJ),  

2. subjekt, ktorý v úètovnej jednotke vykonáva spoloèný rozhodujúci vplyv (zmluvne dohodnutý 
rozhodujúci vplyv) alebo podstatný vplyv (najmenej 20 %),  

3. dcérske úètovné jednotky (vlastnená inou UJ nad 50 %),  
4. spoloèné úètovné jednotky (50 %),  
5. pridru�ené podniky (najmenej 20 %),  
6. k¾úèový mana�ment úètovnej jednotky alebo jej materskej úètovnej jednotky,  
7. ostatné spriaznené osoby (napr. personálne prepojenie - blízke osoby vlastníkov alebo 

k¾úèového mana�mentu; rozhodujúci obchodní partneri alebo rozhodujúci veritelia a ich blízke 
osoby).   

  

  

2) Príjmy a výhody èlenov orgánov � �tatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu 
úètovnej jednotky, prièom sa uvádzajú najmä informácie o � odmenách za výkon funkcie vrátane 
dôchodkových programov, záruky a iné zabezpeèenia, pô�ièky (podmienky a úroky), pou�itie 
majetku úètovnej jednotky na súkromné úèely; v èlenení na jednotlivé orgány (informácie sa 
neuvádzajú vtedy, ak by umo�nili identifikáciu finanènej situácie konkrétnej fyzickej osoby): bez 
náplne  

Èlánok VIII � OSTATNÉ INFORMÁCIE  
  

1) Informácie o práve poskytova� slu�by vo verejnom záujme: Úètovná jednotka má právo 

poskytova�  slu�by vo verejnom záujme   -  mestská hromadná doprava  a VO.  

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby (§ 23d/6 ZoU): bez náplne  

3) Informácie o finanèných vz�ahoch s orgánmi verejnej moci (§ 23d/6 ZoU): bez náplne.  

  

  

Èlánok IX � PREH¼AD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA  

  

Predchádzajúce úètovné 
obdobie 2018 

 

Stav vlastného imania na zaèiatku úètovného obdobia:  3 658 063  

Zvý�enie alebo zní�enie vlastného imania poèas úètovného obdobia:       34 609 

Stav vlastného imania na konci úètovného obdobia:  3 692 673  

Dôvody zmien vlastného imania v !lenení:  x  

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (úète 411):  6 639  

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (úèet 419):    
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c) emisné á�io (úèet 412):    

d) zákonné rezervné fondy (úèet 417, 418, 421, 422):  2 329  

e) ostatné kapitálové fondy (úèet 413):  2 980 219  

f) oceòovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (úèet 414, 415, 416):    

g) ostatné fondy tvorené zo zisku (úèet 423, 427):  843 113  

h) nerozdelený zisk minulých rokov (úèet 428):  48 273  

i) neuhradená strata minulých rokov (úèet 429):  -222 842  

j) úètovný zisk alebo úètovná strata (úèet 431):   34 942 

k) vyplatené dividendy:    

l) ïal�ie zmeny vlastného imania:    

m) zmeny úètované na úète fyzickej osoby (úèet 491):     

   

   

 

Be�né úètovné obdobie 2019   

Stav vlastného imania na zaèiatku úètovného obdobia:  3 692 673 

Zvý�enie alebo zní�enie vlastného imania poèas úètovného obdobia:       80 628 

Stav vlastného imania na konci úètovného obdobia:  3 773 301 

Dôvody zmien vlastného imania v !lenení:   

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (úète 411):  6 639 

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (úèet 419):   

c) emisné á�io (úèet 412):   

d) zákonné rezervné fondy (úèet 417, 418, 421, 422):  2 329 

e) ostatné kapitálové fondy (úèet 413):  2 980 219 

f) oceòovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (úèet 414, 415, 
416):  

 

g) ostatné fondy tvorené zo zisku (úèet 423, 427):  843 113 

h) nerozdelený zisk minulých rokov (úèet 428):  83 215 

i) neuhradená strata minulých rokov (úèet 429):  -222 842 

j) úètovný zisk alebo úètovná strata (úèet 431):  80 628 

k) vyplatené dividendy:   

l) ïal�ie zmeny vlastného imania:   

m) zmeny úètované na úète fyzickej osoby (úèet 491):    
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Èlánok X � PREH¼AD PEÒA�NÝCH TOKOV: 
Preh¾ad o peòa�ných tokoch nepriamou metódou   
         rok 2019  rok 2018  

Riadok  Oznaèenie  Názov riadku  obrat   obrat   

1  HV  Hospodársky výsledok za úètovné obdobie            80 627,69 34 942,44 

2  O  Odpisy investièného majetku  3 574 153,77 2 449 308,75  

3  A.  Zmena stavu pracovného kapitálu  -1 362 146,29 873 803,17  

4  A.1.  ZMENA STAVU ZÁSOB  -67 452,45 -56 336,05  

5  A.1.1.  Materiál  -67 452,45 -56 336,05  

6  A.1.2.  Nedokonèená výroba a polotovary  0,00 0,00  

7  A.1.3.  Výrobky  0,00 0,00  

8  A.1.4.  Zvieratá  0,00 0,00  

9  A.1.5.  Tovar  0,00 0,00  

10  A.1.6.  Poskytnuté preddavky na zásoby  0,00 0,00  

11  A.2.  ZMENA STAVU POHLADÁVOK  216 150,02 834 195,23  

12  A.2.1.  Poh¾adávky za upísané vlastné imanie  0,00 0,00  

13  A.2.2.  Poh¾adávky z obchodného styku 
(dlhodobé)  0,00 

0,00  

14  A.2.3.  

Poh¾adávky voèi spoloè. a zdru�eniu 
(dlhodobé)  0,00 0,00  

15  A.2.4.  Poh¾adávky voèi ovládanej osobe  0,00 0,00  

16  A.2.5.  Ostatné poh¾adávky v rámci konsolid. 
celku  0,00 

0,00  

17  A.2.6.  Iné poh¾adávky (dlhodobé)  0,00 0,00  

18  A.2.7.  Poh¾adávky z obchodného styku (krátk.)  -165 246,63 638 217,13  

19  A.2.8.  Poh¾adávky voèi spoloè. a zdru�eniu 
(krátk.)  0,00 

0,00  

20  A.2.9.  Sociálne zabezpeèenie  0,00 0,00  

21  A.2.10.  Daòové poh¾adávky a dotácie  145 128,27 90 930,20 

22  A.2.11.  Odlo�ená daòová poh¾adávka  0,00 0,00  

23  A.2.12.  Poh¾adávky voèi ovládanej osobe (krátk.)  0,00 0,00  

24  A.2.13.  

Ostatné poh¾adávky v rámci konsol. celku 
(krátk.)  0,00 0,00  

25  A.2.14.  Iné poh¾adávky (kratk.)  236 268,38 105 047,90  

26  A.2.15.  Krátkodobý finanèný majetok  0,00 0,00  

27  A.2.16.  Obstarávaný krátkodobý finanèný majetok  0,00 0,00  

28  A.3.  ZMENA STAVU ZÁVÄZKOV  -1 510 843,86 95 943,99  

29  A.3.1.  Ostatné rezervy  41 658,23 -87 333,79  

30  A.3.2.  Krátkodobé rezervy  -13 409,01 20 163,18  

31  A.3.3.  Záväzky z obchodného styku  -2 044 651,30 1 386 851,40  

32  A.3.4.  Nevyfakturované dodávky  142 023,07 -680 830,63  

33  A.3.5.  Záväzky voèi spoloèníkom a zdru�eniu  0,00 0,00  

34  A.3.6.  Záväzky voèi zamestnancom  34 983,24 -8 377,70  
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35  A.3.7.  Záväzky zo sociálneho zabezpeèenia  23 634,29 -7 197,16  

36  A.3.8.  Daòové záväzky a dotácie  5 487,74 161 714,92  

37  A.3.9.  Odlo�ený daòový záväzok  305 655,17 0,00  

38  A.3.10.  Záväzky voèi ovládanej osobe  0,00 0,00  

39  A.3.11.  Ostatné záväzky v rámci konsolid. celku  0,00 0,00  

40  A.3.12.  Iné záväzky  -6 225,29 -689 046,23  

41  A.3.13.  Be�né bankové úvery  0,00 0,00  

42  A.3.14.  Krátkodobé finanèné výpomoci  0,00 0,00  

43  A.4.  CASOVÉ ROZLÍ�ENIE NÁKLADOV A 
PRÍJMOV 401,11 

33 779,99  

44  A.4.1.  Náklady budúcich období  401,11 27 973,22  

45  A.4.2.  Príjmy budúcich období  0,00 5 806,77  

46  A.5.  

CASOVÉ ROZLÍ�ENIE VÝDAVKOV A 
VÝNOSOV  3 695 358,08 12 435 201,06  

47  A.5.1.  Výdavky budúcich období  -12,72 -68,28  

48  A.5.2.  Výnosy budúcich období  3 695 370,80 12 435 269,34  

49  A***  

PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIKATEL. 

CINNOSTÍ  5 988394,36 15 827 035,41  

50  B.1.  ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU  -725 420,85 -13 057 213,55  

51  B.1.1.  Zriaïovacie výdavky  0,00 0,00  

52  B.1.2.  Aktivované náklady na vývoj  0,00 0,00  

53  B.1.3.  Softvér  0,00 2,00  

54  B.1.4.  Ocenite¾né práva, goodwill  0,00 0,00  

55  B.1.5.  Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  -105,67 395,00  

56  B.1.6.  Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok  -19 168,99 0,00  

57  B.1.7.  Poskytnuté preddavky na nehmotný 
majetok  0,00 

0,00  

58  B.1.8.  Pozemky  0,00 0,00  

59  B.1.9.  Stavby  168 089,86 176 676,00  

60  B.1.10.  Samostatné hnute¾né veci a súbory hnut. 
vecí  -3 005 044,44 

-12 997 100,17 

61  B.1.11.  Pestovate¾ské celky trvalých porastov  0,00 0,00  

62  B.1.12.  Základné stádo a �a�né zvieratá  0,00 0,00  

63  B.1.13.  Ostatný dlhodobý hmotný majetok  57 992,42 127 516,02  

64  B.1.14.  Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok  2 072 815,97 -815 592,40  

65  B.1.15.  Poskytnuté preddavky na hmotné investície  0,00 450 892,00  

66  B.1.16.  Podielové cenné papiere a podiely v 
ovládan.  0,00 

0,00  

67  B.1.17.  Podielové cenné papiere a vklady v spoloè.  0,00 0,00  

68  B.1.18.  Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely  0,00 0,00  

69  B.1.19.  Pô�ièky úètovnej jednotky v konsolid. c.  0,00 0,00  

70  B.1.20.  Ostatný dlhodobý finanèný majetok  0,00 0,00  

71  B.1.21.  Pô�ièky s dobou splatnosti najviac 1 rok  0,00 0,00  

72  B.1.22.  Obstarávaný dlhodobý finanèný majetok  0,00 0,00  
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73  B.1.23.  

Poskytnuté preddavky na dlhodob. fin.  
majetok  0,00 0,00  

74  O  Odpisy investièného majetku  -3 574 153,77 -2 449 308,75  

75  B***  

PENA�NÝ TOK Z INVESTIÈNÝCH 
ÈINNOSTÍ  -4 299 574,62 -15 506 522,30 

76  D.1.  ZMENA STAVU KAPITÁLU  0,00 -331,90  

77  D.1.1.  Základné imanie a zmeny základného 
imania  0,00 

0,00  

78  D.1.2.  Vlastné akcie  0,00 0,00  

79  D.1.3.  Emisné á�io  0,00 0,00  

80  D.1.4.  Ostatné kapitálové fondy  0,00 -331,90 

81  D.1.5.  Oceòovacie rozdiely z precenenia majetku  0,00 0,00  

82  D.1.6.  Oceòovacie rozdiely z kapitál. úèastín  0,00 0,00  

83  D.1.7.  Oceòovacie rozdiely pri splynutí a rozdelení  0,00 0,00  

84  D.1.8.  Zákonný rezervný fond  0,00 0,00  

85  D.1.9.  Nedelite¾ný fond  0,00 0,00  

86  D.1.10.  �tatutárne a ostatné fondy  0,00 0,00  

87  D.1.11.  Nerozdelený zisk minulých rokov  34 942,44 48 272,96  

88  D.1.12.  Nerozdelená strata minulých rokov  0,00 0,00  

89  D.1.13.  Hospodársky výsledok predch. obdobia  -34 942,44 -48 272,96  

90  D.2.  ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCI  -808 560,29 -811 987,18  

91  D.2.1.  Rezervy zákonné  0,00 0,00  

92  D.2.2.  Dlhodobé záväzky z obchod. styku  0,00 0,00  

93  D.2.3.  Dlhodobé nevyfakturované dodávky  0,00 0,00  

94  D.2.4.  Dlhodobé záväzky voèi ovlád. osobe  0,00 0,00  

95  D.2.5.  

Ostatné dlhodobé záväz. v rámci konsol. 
celku  0,00 0,00  

96  D.2.6.  Dlhodobé prijaté preddavky  0,00 0,00  

97  D.2.7.  Vydané dlhopisy  0,00 0,00  

98  D.2.8.  Dlhodobé zmenky na úhradu  0,00 0,00  

99  D.2.9.  Ostatné dlhodobé záväzky  -1 402,45 -2 273,67  

100  D.2.10.  Záväzky zo sociálneho fondu  2 238,77 1 657,64  

101  D.2.11.  Dlhodobé bankové úvery  -809 396,61 -811 371,15  

102  D***  PENA�NÝ TOK Z FINAN. ÈINNOSTI  -808 560,29 -812 319,08  

103  I.  

PENA�NÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIK.   
ÈINNOSTI  5 988 394,36 15 827 035,41  

104  II.  PENA�NÝ TOK Z INVEST.  ÈINNOSTI  -4 299 574,62 -15 506 522,30  

105  III.  PENA�NÝ TOK Z FINANÈNÝCH 
ÈINNOSTI  -808 560,29 

-812 319,08  

106  F  ZMENA STAVU PENA�. 
PROSTRIEDKOV  880 259,45 

-491 805,97  

107  G  STAV PENA�NÝCH PROSTRIEDKOV  1 872 001,39 2 363 807,36  

108  H  ZOSTATOK PENA�NÝCH 
PROSTRIEDKOV  2 752 260,84 

1 872 001,39  

109  XX  Porovnanie KS  2 752 260,84 1 872 001,39  
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    KS k 31.12.2019: úèet 221  2 740 425,21 1 862 501,53  

                                úèet 261        6 996,00 -5,60  

                                úèet 211              4 791,63 9 505,46  

                                úèet 213          48,00 0,00  

    CELKOM  2 752 260,84 1 872 001,39  
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