Výročná správa
Konsolidovaného celku
Mesta Žilina
za rok 2009
Základná charakteristika konsolidovaného celku Mesta Žilina.
Mesto Ţilina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Zdruţuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá
za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho obyvateľov. Mesto má zo zákona právo
zriaďovať účtovné jednotky – mestské rozpočtové organizácie a má právo aj zakladať
obchodné spoločnosti alebo svoje imanie vkladať do iných obchodných spoločností.
Mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi
 zákonom č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel
 Ústavou Slovenskej republiky
 zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších noviel
 zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších noviel
 zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších noviel
 a inými zákonmi v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky
 schválenými všeobecnými záväznými nariadeniami, internými smernicami
a predpismi

Štatistické údaje :
Prvá písomná zmienka : rok 1208
Počet obyvateľov k 31.12.2009 : 85 252
Z toho muţi : 41 014
ţeny : 44 238
Nadmorská výška : 378 m
Rozloha v m2 : 80 028 498
Hustota obyvateľstva na 1 km2 : 1 066 obyvateľov
Národnosť : slovenská 96,13 %, česká 1,84 %, ostatné 2,03 % ( moravská, poľská.... )
Výchova a vzdelávanie :
Mesto Ţilina je zriaďovateľom samostatných právnych subjektov rozpočtových organizácií
:
 18 základných škôl, z toho 6 spojených s materskými školami, pri 17 z nich sú
zriadené školské jedálne, jedna má výdajnú školskú jedáleň a súčasťou 17 sú
školské
kluby detí, do ktorých je prihlásených 1985 detí a pracujú v 84 oddeleniach.
V základných školách sa výchovno-vzdelávacieho procesu zúčastňuje 5 949 ţiakov
v 301 triedach. Školy pracujú podľa vlastných školských vzdelávacích programov,










vo všetkých základných školách sú učebne s počítačovou technikou a pripojením
na internet, vyučuje sa podľa ŠVP anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk, ich
profilácie sú rôzne: environmentálna, regionálna výchova či športová príprava.
20 samostatných materských škôl a 6 pri základných školách navštevuje 2 154
detí, ich profilácia je zameraná na zdravý ţivotný štýl, rozvoj emocionálnej
gramotnosti, rozvoj pohybových zručností detí a oboznamovanie sa s anglickým
jazykom, uplatňovanie regionálnych prvkov a rozvoj environmentálneho cítenia detí.
3 základné umelecké školy navštevuje 2 244 ţiakov, najdlhšiu tradíciu má ZUŠ
Ladislava Árvaya, ktorá spolu so ZUŠ Ferka Špániho ponúkajú výučbu
v hudobnom, literárno-dramatickom, výtvarnom a tanečnom odbore. ZUŠ
Gaštanová prijíma ţiakov na základe výsledkov talentových skúšok na výtvarný
odbor so zameraním na kresbu, maľbu, grafické techniky, video a film, modelovanie
a tvarovanie, dekoratívnu činnosť, ľudové umelecké remeslá, počítačovu grafiku,
keramiku, textil a kombináciu techník.
2 centrá voľného času navštevuje 5 506 členov, ktorí dosahujú mimoriadne
výsledky v súťaţiach. CVČ Horný Val sa prezentuje predovšetkým v športovej
oblasti a s CVČ Spektrum sú spojené predovšetkým úspechy maţoretiek,
šachistov a hudobno-tanečných krúţkov.
Stredisko sluţieb škole poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu
pomoc, dodávateľské sluţby školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich
prevádzky.
Mesto Ţilina poskytuje dotácie pre neštátne školské zariadenia cirkevných
a súkromných zriaďovateľov.

Sociálne zabezpečenie:
Zabezpečenie sociálnych sluţieb v meste Ţilina :
Mesto Ţilina v rámci poskytovania sociálnych sluţieb pre svojich občanov zabezpečovalo
tieto sociálne sluţby v rámci sociálnej starostlivosti o občanov na území mesta v roku
2009 :
- Výkon opatrovateľskej sluţby v domácnosti klienta
- Detské jasle
- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej
núdzi
- Nevyhnutná okamţitá pomoc občanovi v náhlej núdzi
- Zariadenie dočasného bývania pre občanov v ohrození zdravia, bez prístrešia
- Denné centra s výdajňou stravy na Vlčincoch, Hornom Vale a v Stráţove
- Jedáleň pre poskytovanie stravy seniorom a donášku stravy pre ťaţké zdravotné
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav obyvateľov
- Výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa
- Opatrenia vyplývajúce z právnych predpisov o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele
- Poskytovanie finančného príspevku z rozpočtu mesta na prevádzku poskytovanej
sociálnej sluţby neverejným poskytovateľom sociálnej sluţby

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky
Mesto Ţilina
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Ţilina
Priemerný počet zamestnancov počas
403 z toho 272 ţien a 131 muţov
účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov
30
Identifikačné údaje o konsolidovaných
účtovných
jednotkách – rozpočtových
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
1. Základná škola s Materskou školou
Na stanicu 27, 010 09
2. Základná škola s Materskou školou
Zádubnie, 010 04
3. Základná škola
Do Stošky 8, 010 04
4. Základná škola s Materskou školou
Brodno 110, 010 14
5. Základná škola
Slovenských dobrovoľníkov 1, 010 04
6. Základná škola s Materskou školou
Dolná Trnovská 36, 010 01
7. Základná škola s Materskou školou
Školská 49, 010 04
8. Základná škola
Hollého 66, 010 01
9. Základná škola
V. Javorku 32, 010 01
10. Základná škola
Rybné námestie 1, 010 01
11. Základná škola
Jarná 20, 010 01
12. Základná škola
Lichardova 24, 010 01
13. Základná škola s Materskou školou
Ulica sv. Gorazda 1, 010 08
14. Základná škola
Karpatská 1, 010 08
15. Základná škola
Martinská, 010 08
16. Základná škola
Gaštanová, 010 07
17. Základná škola
Limbová, 010 07
18. Základná škola
Námestie mladosti 1, 010 15
19. Základná umelecká škola L. Arvaya
Dolný Val, 010 01
20. Základná umelecká škola
Gaštanová, 010 07
21. Základná umelecká škola F. Špániho Martinská, 010 08
22. Centrum voľného času
Pivovarská 1, 010 01
23. Centrum voľného času
Hurbanova 28, 010 01
24. Stredisko sluţieb škole
Varšavská cesta 2, 010 08
25. Materská škola
Do Stošky 5, 010 04
26. Materská škola
K Vodojemu 4, 010 03
27. Materská škola
Šťuková 1/1, 010 01
28. Materská škola
Študentská 15/3, 010 03
29. Materská škola
Hričovská 1, 010 01
30. Materská škola
Zástranie 284, 010 03
31. Materská škola
A. Kmeťa 15 ,010 01
32. Materská škola
Predmestská 4, 010 01
33. Materská škola
Stavbárska 4, 010 01
34. Materská škola
Puškinova 2165/3, 010 01
35. Materská škola
Čajakova 4, 010 01
36. Materská škola
Bajzova 9, 010 01
37. Materská škola
Jarná 2602/7, 010 01
38. Materská škola
Lichardova 20, 010 01
39. Materská škola
Nám. J. Borodáča 6, 010 08
40. Materská škola
Nám. J. Borodáča 7, 010 08
41. Materská škola
Gemerská 1772, 010 08
42. Materská škola
Trnavská 2830, 010 08

43. Materská škola
44. Materská škola

Limbová 26, 010 07
Petzvalova 8, 010 15

Identifikačné údaje o konsolidovaných
účtovných
jednotkách – príspevkových
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
1. Mestské divadlo
2. Mestská krytá plaváreň
3. Turistická informačná kancelária
Mesta Ţilina
Identifikačné údaje
spoločnostiach

o konsolidovaných

P.č.
1.

Obchodné meno
konsolidovanej ÚJ
Govinvest I, s.r.o.

2.

Govinvest II, s.r.o.

3.

6.

Mestský hokejový klub
Ţilina a.s.
Dopravný podnik Mesta
Ţilina, s.r.o.
Obytný súbor Krasňany,
s.r.o.
Ţilina Real, s.r.o.

7.

Ţilina Invest, s.r.o.

8.

SEVAK, a.s.

9.

Bytterm, a.s.

10.
11.

Ţilinská parkovacia
spoločnosť, s.r.o.
MIU, s.r.o.

12.

Ţilinské komunikácie, a.s.

13.

Regionálna rozvojová
agentúra, a.s.

4.
5.

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Horný Val 3, 010 01
Vysokoškolákov 8, 010 08
Republiky 1, 010 01
účtovných

Sídlo konsolidovanej ÚJ
Nám. obetí komunizmu
3350/1,
011 31 Ţilina
Nám. obetí komunizmu
3350/1,
011 31 Ţilina
Športová 565/5, 010 01
Ţilina
Kvačalova 750/2, 0101 04
Ţilina
Nám. obetí komunizmu 1,
011 31 Ţilina
Nám. obetí komunizmu
3350/1, 011 31 Ţilina
Mariánske nám. 30/5, 010
01 Ţilina
Bôrická cesta 1960/87,
010 01 Ţilina
Saleziánska 2807/4, 010
01 Ţilina
Košická 1607/2, 010 01
Ţilina
Na Priekope 464/17, 010
01 Ţilina
Vysokoškolákov 8164/2,
010 01 Ţilina
Jána Milca 767/18, 010 01
Ţilina

jednotkách

–

obchodných

% podiel na
ZI
HP
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

51

51

26,55

26,55

20,16

20,16

59

49

15

15

19,64

19,64

30,58

30,58

Príspevkové organizácie :
Názov účtovnej jednotky :
Sídlo účtovnej jednotky :
Dátum zaloţenia/zriadenia:
Spôsob zaloţenia/zriadenia:
Názov, sídlo zriaďovateľa:
IČO:
DIČ:
Hlavná činnosť účtovnej jednotky:

Mestské divadlo
Horný Val č. 3, 010 01 Ţilina
1.1.1992
Príspevková organizácie Mesta Ţilina
Mesto Ţilina
30229839
2020668958
Tvorba a produkcia divadelných
predstavení, poskytovanie divadelných
priestorov na kultúrne a spoločenské akcie,
umelecká, folklórna hudobná, propagačná,
komerčná a iná kultúrna činnosť.

Názov účtovnej jednotky

Mestská krytá plaváreň

Sídlo účtovnej jednotky

Vysokoškolákov 8, 010 08 Ţilina

Dátum zaloţenia/zriadenia

1.6.1991

Spôsob zaloţenia/zriadenia

Zriaďovacia listina

Názov zriaďovateľa

Mesto Ţilina

IČO

00652041

DIČ, IČ DPH

SK 2020672005

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

prevádzkovanie telovýchovných a rekreačných
sluţieb - vytvárať pre širokú verejnosť priestor
a podmienky pre športovo - relaxačné trávenie
voľného času v priestoroch plavárne.

Názov účtovnej jednotky

Turistická informačná kancelária

Sídlo účtovnej jednotky

Republiky 1, 010 01 Ţilina

Dátum zaloţenia/zriadenia

01. 10. 2007

Spôsob zaloţenia/zriadenia

Zriaďovacia listina

Názov zriaďovateľa

Mesto Ţilina

Sídlo zriaďovateľa

Nám. Obetí komunizmu

IČO

42060770

DIČ

2022475972

Hlavná činnosť:

TIK mesta Ţilina na základe
zriaďovacej
listiny
zabezpečuje,
aktualizuje a poskytuje podrobné
informácie o meste Ţilina a regióne
Horné Povaţie pre obyvateľov mesta
a účastníkov
cestovného
ruchu
v nasledujúcich
informačných

okruhoch
Vedľajšia hospodárska činnosť:

Sprostredkovateľská
činnosť
v rozsahu
voľných
ţivností,
vydavateľská
činnosť,
obchodná
činnosť v rozsahu voľných ţivností,
reklamná, propagačná a inzertná
činnosť, kancelárske, sekretárske
sluţby
vrátane
kopírovacích
a faxových sluţieb, organizovanie
kultúrnych a iných spoločenských
podujatí, vykonávanie mimoškolskej
vzdelávacej činnosti.

Obchodné spoločnosti :
Názov spoločnosti:
Sídlo:

Govinvest I, s.r.o.
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Ţilina

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ţilina, oddiel: Sro, vloţka
číslo: 15289 / L. Mesto Ţilina (ďalej len „Mesto“) je jediným spoločníkom Spoločnosti.
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

35 879 181
2021817842
SK 2021817842

Predmet činnosti:

Hlavným predmetom činnosti je zabezpečenie realizácie výkupu
pozemkov a ich úpravy v súlade s uzatvorenou investičnou
zmluvou
medzi
Slovenskou
republikou,
zastúpenou
Ministerstvom hospodárstva SR, Mestom a spoločnosťou KIA
Motors Corporation a inţinierska a obstarávateľská činnosť v
stavebníctve v rozsahu voľnej ţivnosti.

Spoločnosť sa nachádza v štádiu investičného rozvoja a momentálne negeneruje ţiadne
relevantné výnosy, preto k 31. decembru 2009 dosiahla stratu. Tá je tvorená najmä
beţnými prevádzkovými nákladmi a je plne krytá vkladmi jediného spoločníka (Mesta
Ţilina) do ostatných kapitálových fondov.
Názov spoločnosti:
Sídlo:

Govinvest II, s.r.o.
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Ţilina

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ţilina, oddiel: Sro, vloţka
číslo: 15557 / L. Mesto Ţilina (ďalej len „Mesto“) je jediným spoločníkom Spoločnosti.
IČO:

35 879 131

DIČ:
IČ DPH:

2021817820
SK 2021817820

Predmet činnosti:

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je zabezpečenie
realizácie výkupu pozemkov a ich úpravy v súlade s investičnou
zmluvou uzatvorenou medzi Slovenskou republikou, zastúpenou
Ministerstvom hospodárstva SR, Mestom a spoločnosťou
Hyundai
Mobis
zo dňa 5. marca
2004
a inţinierska
a obstarávateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej
ţivnosti.

Mestský hokejový klub Žilina a.s.
Sídlo:
Športová 5
Ţilina 010 01
IČO:

36 387 193

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Predmet
činnosti:

kúpa tovaru za účelom jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným
prevádzkovateľom ţivností
sprostredkovanie obchodu
reklamná a propagačná činnosť
nájom hnuteľných vecí a nehnuteľností
organizovanie športových podujatí a súťaţí
prenájom športových a telovýchovných
zariadení
vydavateľské činnosti
výkon a organizovanie hokejových súťaţí,
kultúrnych a spoločenských podujatí
športové poradenstvo
realitné činnosti

Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o.
Sídlo:

Kvačalova 2
Ţilina 011 40

IČO:

36 007 099

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet
činnosti:

predaj cestovných lístkov
údrţba a oprava motorových vozidiel a
trolejbusov, diagnostika a výroba náhradných
dielov
poradenstvo v doprave a strojno -

elektrotechnických činnostiach
reklamná činnosť
ubytovacie sluţby
prenájom motorových vozidiel
výroba, montáţ, servis a opravy elektronických
zariadení
nákup, predaj tovarov v rámci voľnej ţivnosti
formou maloobchodu a veľkoobchodu
sprostredkovanie obchodu
nepravidelná osobná doprava
verejné prevádzkovanie mestských
trolejbusových dráh
prenájom odstavných plôch - parkovísk
opravy pneumatík vrátane nastavenia a
vyváţenia kolies
prevádzka automyvárne
kovoobrábanie
čalunícke práce
mestská autobusová doprava v Ţiline
medzinárodná nepravidelná autobusová
doprava
Obytný súbor Krasňany s.r.o.
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu 1
Ţilina 011 31
IČO:

36 435 384

Deň zápisu:

15.10.2005

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet
činnosti:

sprostredkovateľská činnosť
obchodná činnosť v rozsahu voľných ţivností
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu
nehnuteľností (realitná činnosť)
prenájom nehnuteľností, bytových a
nebytových priestorov s poskytovaním aj iných
ako základných sluţieb spojených s
prenájmom
prieskum trhu a verejnej mienky
marketing
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
činnosť organizačných a ekonomických
poradcov

poradenská činnosť v rozsahu voľnej ţivnosti
prenájom strojov a zariadení
prenájom osobných automobilov
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
vydavateľská činnosť
organizovanie školení, prednášok, seminárov
a kurzov
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
konferencií a výstav
Žilina Real, s.r.o.
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu 1
Ţilina 011 31
IČO:

36 433 420

Deň zápisu:

11.08.2005

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet
činnosti:

sprostredkovateľská činnosť
obchodná činnosť v rozsahu voľných ţivností
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu
nehnuteľností (realitná činnosť)
prenájom nehnuteľností, bytových a
nebytových priestorov s poskytovaním aj iných
ako základných sluţieb spojených s
prenájmom
prieskum trhu a verejnej mienky
marketing
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
činnosť organizačných a ekonomických
poradcov
poradenská činnosť v rozsahu voľnej ţivnosti
prenájom strojov a zariadení
prenájom osobných automobilov
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
vydavateľská činnosť
organizovanie školení, prednášok, seminárov
a kurzov
organizovanie kultúrnych, spoločenských a
športových podujatí, konferencií a výstav
inţinierske činnosti a súvisiace technické
poradenstvo

Žilina Invest, s.r.o.
Sídlo:

Mariánske námestie 5/30
010 01 Ţilina

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ţilina, oddiel: Sro, vloţka
číslo: 14752 / L. Mesto Ţilina je majoritný spoločník Spoločnosti.
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36 416 754
2021802805
SK 2021802805

Predmet činnosti:

Hlavným predmetom činnosti sú inţinierske činnosti a súvisiace
technické poradenstvo s cieľom prípravy infraštruktúry v okolí
Mesta Ţilina, v súvislosti s výstavbou závodu na výrobu
automobilov KIA, ako aj sprostredkovanie zamestnania,
veľkoobchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť
v rozsahu voľných ţivností.

Spoločnosť sa nachádza v štádiu investičného rozvoja a momentálne negeneruje ţiadne
relevantné výnosy, preto k 31. decembru 2009 dosiahla stratu. Tá je tvorená najmä
beţnými prevádzkovými nákladmi a je plne krytá vkladmi majoritného spoločníka (Mesta
Ţilina) do ostatných kapitálových fondov.
SEVAK, a.s.
Sídlo:

Bôrická cesta 1960
Ţilina 010 57

IČO:

36 672 297

Deň zápisu:

07.09.2006

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Predmet
činnosti:

prenájom strojov, prístrojov a zariadení
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných,
neţ základných sluţieb
ubytovacie sluţby v ubytovacích zariadeniach
bez poskytovania pohostinských činností v
týchto zariadeniach
prevádzkovanie verejného vodovodu pre
kategóriu V-1
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre
kategóriu K-1
inţinierske činnosti a súvisiace technické
poradenstvo
montáţ vodomerov na teplú a studenú
úţitkovú vodu
veľkoobchod v rozsahu voľných ţivností

maloobchod v rozsahu voľných ţivností
technické testovanie, meranie a analýzy
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
vykonávanie prehliadok kanalizácií
prístrojovou technikou
vykonávanie technických prehliadok potrubí
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou
a elektroakustickou technikou
výroba priemyselných hnojív
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
meranie mnoţstva pitných, úţitkových a
odpadových vôd
výkon činnosti stavbyvedúceho
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
výkon činnosti stavebného dozoru
podnikanie v oblasti nakladania s
nebezpečným odpadom
vnútroštátna nákladná cestná doprava
protikorózna ochrana
dodávka elektriny
informatívne testovanie, meranie, analýzy a
kontroly
odborné prehliadky a odborné skúšky
vyhradených technických zariadení tlakových v
prevádzke
odborné prehliadky a odborné skúšky
vyhradených technických zariadení zdvíhacích
v prevádzke
Bytterm, a.s.
Sídlo:

Saleziánska 4
Ţilina 010 77

IČO:

31 584 705

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Predmet
činnosti:

nákup, výroba, rozvod, distribúcia a predaj
tepla a teplej úţitkovej vody
prenájom bytov a nebytových priestorov
preberanie bytového fondu do správy a
prevádzky
montáţ, rekonštrukcia, oprava a údrţba
tlakových zariadení
revízne skúšky prev. spôsobil. zdvíhacích

zariadení - výťahov
správa nehnuteľností na základe kontraktu a
honoráru
výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo a pod.
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
Sídlo:

Košická 2
Ţilina 010 01

IČO:

36 407 470

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet
činnosti:

maloobchodná činnosť v rozsahu voľných
ţivností
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných
ţivností
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu
voľných ţivností
prenájom nehnuteľností vrátane bytového
hospodárstva
podnikateľské poradenstvo
reklamná činnosť
prenájom strojov a prístrojov bez
obsluhujúceho personálu
vydavateľská činnosť
prenájom parkovacích plôch

MIU, s.r.o.
Sídlo:

Na Priekope 17
Ţilina 010 01

IČO:

31 628 991

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet
činnosti:

investorská a inţinierska činnosť
veľkoobchodná, maloobchodná, obchodná
činnosť v rozsahu voľných ţivností
sprostredkovanie obchodu
reklamná-propagačná činnosť
podnikateľské poradenstvo
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
vykonávanie pozemných a inţinierskych,
občianskych, dopravných stavieb a stavieb
ostatných budov
verejné obstarávanie

výkon činnosti stavbyvedúceho
výkon činnosti stavebného dozoru
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Žilinské komunikácie, a.s.
Sídlo:
Vysokoškolákov 2
Ţilina 010 08
IČO:

31 590 250

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Predmet
činnosti:

stavba, rekonštrukcie a údrţba dopravných
stavieb
vykonávanie inţinierskych stavieb (vrátane
vybav. sídl. celkov)
obchodná činnosť okrem koncesovaných a
viazaných ţivností
sluţby pre spoločnosť v rozsahu predmetu
činnosti a.s.
projektovanie dopravných stavieb
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná
doprava
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Regionálna rozvojová agentúra, a.s.
Sídlo:

Milcova 18
Ţilina 010 01

IČO:

31 588 239

Deň zápisu:

30.06.1993

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Predmet
činnosti:

vzdelávacia činnosť v rozsahu voľnej ţivnosti
činnosť v oblasti plán.tvorby a real. RP sociál. a
ekonom. charak.
činnosť organizačných a ekonomických
poradcov
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo
koncesie a viazaných ţivností
sprostredkovanie kúpy a predaja

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009
Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Ţilina bola zostavená v súlade so zákonom č.
431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 –
31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej
správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní poloţiek konsolidovanej účtovnej
závierky vo verejnej správe.
Konsolidovanú účtovnú závierku tvoria výkazy *:
- súvaha Kons uj úč ROPO OV 1-01
- výkaz ziskov a strát Kons uj úč ROPO OV 2-01
- poznámky
*zodpovedná osoba za vypracovanie výkazov : Ing. D. Smolková
Vzhľadom ku skutočnosti, ţe konsolidovaná účtovná závierka sa robí prvýkrát za rok 2009,
vo výkazoch sa nevykazuje bezprostredne predchádzajúce obdobie.
Výkazy tvoria prílohu výročnej správy.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
Metóda
Metóda
Metóda
Konsolidovaná účtovná jednotka
úplnej
podielovej vlastného
konsolidácie konsolidácie
imania
Základné školy
áno
Materské školy
áno
Základné umelecké školy
áno
Centrá voľného času
áno
Stredisko sluţieb škole
áno
Mestské divadlo
áno
Mestská krytá plaváreň
áno
Turistická informačná kancelária
áno
Govinvest I, s.r.o.
áno
Govinvest II, s.r.o.
áno
Mestský hokejový klub Ţilina a.s.
áno
Dopravný podnik mesta Ţilina, s.r.o.
áno
Obytný súbor Krasňany s.r.o.
áno
Ţilina Real, s.r.o.
áno
Ţilina Invest, s.r.o.
áno
SEVAK, a.s.
áno
Bytterm, a.s.
áno
Ţilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
áno
MIU, s.r.o.
áno
Ţilinské komunikácie, a.s.
áno
Regionálna rozvojová agentúra, a.s.
áno
Metóda úplnej konsolidácie bola pouţitá pri dcérskych účtovných jednotkách.
Metóda podielovej konsolidácie bola pouţitá pri spoločných účtovných jednotkách.
Metóda vlastného imania bola pouţitá pri pridruţených účtovných jednotkách.

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek
konsolidovanej účtovnej závierky
-

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti.

-

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá
zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a
pod.).

-

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z
úverov.

-

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré
predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky
nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

-

Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou,
teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

-

Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz
viedol v účtovníctve.

-

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

-

Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, reálnou hodnotou.

-

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.

-

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane
nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy.

-

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi
nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa
k tvorbe zásob vzťahujú.

-

Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.

-

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.

-

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

-

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

-

Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.

Informácie o údajoch aktív a pasív


Konsolidovaný celok Mesta Ţilina zahŕňa 44 rozpočtových organizácií, 3
príspevkových organizácií, 13 obchodných spoločností.



Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé pohľadávky vo výške 141 867,- €.



Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 6 128 436,- €.



Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 20 471 119,- €.



Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 35 871 748,-€.

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
konsolidovaná účtovná
závierka do dňa zostavenia konsolidovanej účtovnej
závierky
Dňa 20.1.2010 sa uskutočnilo valné zhromaţdenie obchodnej spoločnosti MsHK Ţilina,
a.s. so sídlom Športová č. 5, 010 01 Ţilina , ktorej jediným akcionárom vlastniacim
obchodný podiel vo výške 100 % je Mesto Ţilina. Valné zhromaţdenie rozhodlo o zníţení
základného imania spoločnosti o sumu 2.000.160,99 €.
Základné imanie spoločnosti bolo zníţené z dôvodu a za účelom prevodu nehnuteľnosti
vloţenej jediným akcionárom ako nepeňaţný vklad do spoločnosti späť na jediného
akcionára.

