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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE 

 

Uznesenie č.___/2014 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje: 

  

vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme 

na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške – 365 798 EUR za rok 

2013 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy a vyrovnanie rozdielu do 

decembra 2016. 

 

II. berie na vedomie 

  

Správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. - IV. kvartál 2013. 
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Dôvodová správa  
 

k vyúčtovaniu príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku 

mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ a k Správe o výsledkoch 

hospodárenia DPMŽ sumárne za I. – IV. kvartál 2013 

 

 

 Na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 191/2009 uzatvorenej dňa 

30.6.2009 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2012 medzi 

Mestom Žilina, ako objednávateľom a Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o., ako 

dopravcom, je predložená dokumentácia k vyúčtovaniu príspevku z výkonov vo verejnom 

záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ za rok 

2013. 

 Na základe §21 a §22 zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov a §21 zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach a Zmluvy o výkone vo verejnom 

záujme č. 191/2009 uzatvorenej dňa 30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 28.12.2011 

a Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2012 sa dopravca zaväzuje zabezpečiť prepravné služby 

a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pri vyúčtovaní príspevku rozdiel, ktorý vznikol 

medzi skutočne vynaloženými ekonomicky oprávnenými nákladmi a výnosmi z výkonov 

vo verejnom záujme. 

Na základe uznesenia č. 55/2013 Mestského zastupiteľstva v Žiline o predkladaní 

správ o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností so 100%-ným podielom Mesta 

Žilina za príslušný kvartál, prekladá podnik zároveň s vyúčtovaním príspevku z výkonov 

vo verejnom záujme aj Správu o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta 

Žiliny s.r.o. sumárne za I. - IV. kvartál 2013. 

Účelom zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme je zabezpečiť verejnosti 

bezpečnú, efektívnu a kvalitnú dopravu za určené cestovné a ich primeranú výkonnosť 

podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia. Výšku cestovného a rozsah jednotlivých zliav 

určuje a schvaľuje objednávateľ, t.j. Mesto Žilina a následne ju schvaľuje Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline. 

Zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme uzatvára objednávateľ s dopravcom v 

pravidelnej doprave na poskytovanie výkonov potrebných na zabezpečenie dopravnej 

obslužnosti územia, ktoré by inak, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec 

neposkytoval. Neposkytoval by ich najmä v požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo za 

určené cestovné. 

Úhradu od objednávateľa za záväzok tvorí príspevok dohodnutý v zmluve medzi 

objednávateľom a dopravcom. Príspevok sa uhrádza z rozpočtu objednávateľa. 

Výsledok vyúčtovania príspevku je rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými 

nákladmi vynaloženými na splnenie záväzku zo zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme 

ako aj výnosmi z cestovného, prijatých pokút z prepravnej kontroly a ostatnými výnosmi, 

dosiahnutými plnením záväzkov súvisiacich s poskytovaním výkonov vo verejnom 

záujme. Príspevok uhrádza objednávateľ za výkony dopravcovi v mesačných intervaloch a 

po ukončení roka dopravca uskutoční celkové vyúčtovanie príspevku. 

 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. predkladá materiál k vyúčtovaniu príspevku z 

výkonov vo verejnom záujme za rok 2013 a Správu o výsledkoch hospodárenia  sumárne 

za I. - IV. kvartál 2013. V predkladanom materiáli je zdokumentovaná skutočnosť 

hospodárenia spoločnosti v uvedenom období.  
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Dopravný podnik mesta Źiliny s.r.o. 
 

SPRÁVA K VÝUČTOVANIU PRÍSPEVKU Z VÝKONOV VO VEREJNOM 

ZÁUJME ZA ROK 2013 A SPRÁVA O VÝSLEDKOCH HOSPODÁRENIA DPMŽ 

SUMÁRNE ZA I. - IV. KVARTÁL 2013 

 

Správa k vyúčtovaniu príspevku z výkonov vo verejnom záujme za rok 2013 je 

vypracovaná podľa zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 

ďalej podľa zákona 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007 a Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 191/2009 

uzatvorenej dňa 30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 28.12.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 

21.12.2012.   

 

 

1. Stručné zhodnotenie hospodárskych výsledkov z výkonov vo verejnom záujme  

 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ukončil činnosť v roku 2013 vyúčtovaním 

príspevku z výkonov vo verejnom záujme vo výške -  365 798 EUR.  

 

Náklady spojené s prevádzkovaním mestskej hromadnej dopravy vo výške 7 825 

936 EUR sa podieľali 81 % na celkových nákladoch spoločnosti, ktorých výška 

predstavuje čiastku 9 624 571 EUR.  

 

Výnosy /vrátane vlastných – tržby z predaja cestovných lístkov /z prevádzky 

mestskej hromadnej dopravy vo výške 7 460 138 EUR tvorili podiel 81 % z celkových 

výnosov spoločnosti, ktorých výška je 9 262 103 EUR.  

 

Výška hospodárskeho výsledku z výkonov vo verejnom záujme je ovplyvnená 

najmä zakúpením nových trolejbusov, čo sa prejavilo najmä nárastom odpisov, 

v medziročnom porovnaní, 2013/2012 o 324 000 Eur a nákladových úrokov z úveru, 

v porovnaní s rokom 2012, o 194 851 Eur . Na hospodársky výsledok mal vplyv aj pokles 

tržieb z predaja cestovných lístkov, čo sa prejavilo v porovnaní s rokom 2012 poklesom 

o 79 950 Eur a pokles kapitálových dotácií oproti roku 2012 o 47 586 Eur.  

 

V rámci výkonov MHD sa zrealizovalo 3 527 062 vozokilometrov na 18 linkách 

MHD.   

 

V súvislosti s organizačnou štruktúrou nastali v roku 2013 nepatrné zmeny, ktoré sa 

minimálne prejavili na celkovom počte zamestnancov, ktorý k 31.12.2013 predstavoval 

počet 257.  

 

Podiel ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov z výkonov vo verejnom 

záujme, vrátane hospodárskeho výsledku, je vyhodnotený v prílohe č. 1 tejto správy, 

nazývanej Kalkulácia nákladov prevádzky MHD za rok 2013. 

   

2. Komentár k výnosom vyúčtovania príspevku z výkonov vo verejnom záujme za 

rok 2013 

 

Podstatným zdrojom výnosov z výkonov vo verejnom záujme sú tržby z predaja 

cestovných lístkov, cenín a pokút z prepravnej kontroly. Podiel tržieb na celkových 

výnosoch v prevádzke MHD predstavuje 49,45%. 
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Prehľad vývoja tržieb z MHD  

 2013 2012 2011 INDEX 

13/12 

INDEX 

13/11 

 EUR EUR EUR % % 

Tržby z MHD  3 688 984 3 760 105 3 444 292 98,11 107,10 

predaj cestovných lístkov 

a cenín, zľava predajcom 

3 566 684 3 646 634 3 373 573 97,81 105,72 

z toho predaj jednorazových CL                2 456 576 2 477 771 2 321 103 99,14 105,84 

                      predplatných CL 1 110 108 1 168 863 1 052 470 94,97 105,48 

pokuty prepravnej kontroly 122 300 113 471 70 719 107,78 172,94 

 

V medziročnom porovnaní rokov 2013 a 2012 mal trend vývoja tržieb z MHD 

klesajúci charakter, a to o 2,19 %. Predaj jednorazových cestovných lístkov, v uvedenom 

období, klesol o 0,86 %  a predplatných cestovných lístkov o 5,03 %. Pokuty udelené 

cestujúcim bez platného cestovného dokladu mali v medziročnom porovnaní uvedeného 

obdobia rastúci charakter, a to o 7,78 %.     

 

Prehľad prepravených osôb za obdobie od r. 2007 do r. 2013   

 
Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

prepravené osoby spolu 14 348 825 13 504 576 11 838 671 11 312 297 11 120 339 10 890 930 10 630 000

z toho v A-busoch 6 414 963 6 037 523 5 619 151 5 459 315 5 448 966 3 114 806 3 040 180

z toho v T-busoch 7 933 862 7 467 053 6 219 520 5 852 982 5 671 373 7 776 124 7 589 820  
 

Poznámka: V roku 2013 a 2012 bol prerozdelený počet prepravených osôb podľa počtu 

označení na autobusových a trolejbusových linkách. Predchádzajúce roky boli 

prerozdelené podľa počtu kilometrických výkonov. 
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Prehľad vývoja tržieb z predaja cestovných lístkov MHD za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 

 

Názov položky január február marec apríl máj jún júl august september október november december spolu 

Tržby z MHD 2013 v € 349 324 312 001 290 125 301 083 311 714 264 357 242 424 269 910 319 696 305 059 318 624 282 367 3 566 684

 z toho: predaj JCL v € 235 387 218 177 198 233 201 461 222 569 196 793 184 474 191 843 213 912 206 289 220 330 211 616 2 501 084

                predaj PCL v € 118 674 98 233 95 305 102 841 93 074 70 844 61 089 81 370 109 275 103 139 102 248 74 016 1 110 108

zľava predajcom v € -4 737 -4 409 -3 413 -3 219 -3 929 -3 280 -3 139 -3 303 -3 491 -4 369 -3 954 -3 265 -44 508  
 

 

Názov položky január február marec apríl máj jún júl august september október november december spolu

Tržby z MHD 2012 v € 332 995 337 639 346 318 287 476 300 912 285 747 233 082 263 194 307 144 340 060 316 982 295 085 3 646 634

z toho: predaj JCL v € 218 642 231 091 240 237 190 344 211 397 208 575 172 427 181 795 205 316 233 136 214 387 223 420 2 530 767

           predaj PCL v € 119 276 111 823 111 943 100 745 94 100 81 803 63 873 84 970 106 344 111 406 106 635 75 945 1 168 863

zľava predajcom v € -4 923 -5 275 -5 862 -3 613 -4 585 -4 631 -3 218 -3 571 -4 516 -4 482 -4 040 -4 280 -52 996  
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Zostávajúcu časť výnosov z výkonov vo verejnom záujme 3 771 154 EUR tvorí 

prevádzkový príspevok na prevádzkovanie MHD zo schváleného rozpočtu Mesta Žiliny, 

výnosy z kapitálových dotácií a ostatné výnosy z výkonov vo verejnom záujme /výnosy 

z reklamy MHD, prenájom a iné./. 

 

V nasledujúcej tabuľke je rekapitulácia vyplateného prevádzkového príspevku /za 

obdobie rokov 2008 až 2013/.                   
                                                                                                                              

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 

       

Prevádzkový príspevok 

MHD v Eur 

2 595 764 2 436 434 2 558 256 2 700 000 2 700 000 3 086 000 

 

 

3. Komentár k nákladovej časti   

  

V Prílohe č. 1 – Kalkulácia nákladov prevádzky MHD za rok 2013 je vyúčtovaný 

podiel ekonomicky oprávnených nákladov podľa ich druhu. Kalkulácia je vypracovaná 

podľa metodiky platnej legislatívy – zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach, Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007 a Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 191/2009 

uzatvorenej dňa 30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 28.12.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 

21.12.2012.   

   
V položke priamy materiál spolu sú zahrnuté: priamy materiál použitý v priamej 

súvislosti s MHD, priame mzdy zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú na prevádzke 

spoločnosti (vodiči, revízori, dispečeri, THP zamestnanci), ostatné priame náklady, kde 

sa nachádzajú odpisy vozidlového parku realizujúceho dopravné výkony pre 

objednávateľa a investičného majetku súvisiaceho s predajom cestovných lístkov, opravy 

a údržba, ktoré sa týkajú len externých opráv vozidlového parku, leasing vozidiel MHD 

spolu s havarijným poistením viazaným k leasingu, zákonné sociálne poistenie 

zamestnancov zahrnutých v položke priame mzdy, ostatné priame náklady – povinné 

zmluvné poistenie, daň z motorových vozidiel, povinné lekárske a psychologické 

vyšetrenia, STK, TBS a iné.     

 

Súčasťou kalkulácie nákladov je aj prevádzková a správna réžia.  

 

V prevádzkovej réžii sú zohľadnené náklady súvisiace s prevádzkou MHD – 

spotreba materiálu (čistiacich potrieb, náradia, náhradných dielov, PHM ostatných 

vozidiel, ktoré nepriamo zabezpečujú prevádzku, ...), spotreba energií, opravy a údržba 

vozidiel, náklady na školenia, likvidáciu odpadu hospodárskych stredísk súvisiacich s 

prevádzkou, zostatková hodnota predaného majetku, nákladové úroky, osobné náklady 

zamestnancov, ktorí sa podieľajú na prevádzke MHD a nie sú zahrnutí v položke priame 

mzdy, ďalej ostatné náklady na hospodársku činnosť, ako dane a poplatky, zákonné 

poistenie ostatných vozidiel, ktoré slúžia na zabezpečenie prevádzky MHD a iné. 

Do správnej réžie sú zahrnuté náklady súvisiace s riadením a správou spoločnosti 

– spotreba materiálu (kancelárskych potrieb, PHM vozidiel správy, ..), náklady na spoje 

(poštovné, telefón, internet) hospodárskych stredísk správy, nájom, školenia zamestnancov 

správy, osobné náklady zamestnancov správy, dane a poplatky súvisiace so správou, 

odpisy ostatného majetku správy, ostatné náklady súvisiace s riadením a správou 

spoločnosti.   
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4. Dopravné výkony MHD  

 

Pri počte odjazdených 3 527 062 vozokilometrov, realizovaných v roku 2013, je 

ekonomická cena  výkonu na 1 km kalkulovaná na 2,22 EUR. 

 

V prípade porovnania výnosovej časti na počet odjazdených vozokilometrov je 

podiel výnosov z MHD na 1 vozokilometer  v roku 2013 kalkulovaný na 2,12 EUR.  

 

 

 

 
 

 

5.    Rekapitulácia hospodárskeho výsledku MHD      
 

Celkové náklady na MHD                7 825 936 EUR 

Celkové výnosy MHD                                                                7 460 138 EUR 

Hospodársky výsledok z MHD                 -  365 798 EUR      

 

Zhodnotenie výsledkov hospodárenia a vyúčtovanie príspevku za rok 2013 vo 

výške  – 365 798 EUR bude na základe dohodnutých podmienok v  Zmluve o výkone vo 

verejnom záujme č. 191/2009 uzatvorenej dňa 30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 

28.12.2011 a Dodatku č.2 zo dňa 21.12.2012 predložené na schválenie do mestského 

zastupiteľstva s uplatnením požiadavky uhradiť čiastku – 365 798 EUR z rozpočtových 

prostriedkov Mesta Žiliny.  

 

6.     Stručné zhodnotenie hospodárskych výsledkov celej spoločnosti 

 

Výška celkových nákladov spoločnosti za sledované obdobie predstavuje čiastku 

9 624 571 EUR. V celkových nákladoch spoločnosti sú zahrnuté náklady z výkonov vo 

verejnom záujme, verejného osvetlenia a podnikateľskej činnosti. Konkrétne sa jedná 

o spotrebu materiálu, energie, náklady na opravu a údržbu, osobné náklady, odpisy, dane 

a poplatky a iné náklady vynaložené na prevádzku spoločnosti. 

 

Celkové výnosy spoločnosti, vo výške 9 262 103 EUR sú tvorené výnosmi 

z výkonov vo verejnom záujme, podnikateľskej činnosti a verejného osvetlenia. Konkrétne 

sa jedná o tržby z predaja jednorazových a predplatných cestovných lístkov, pokút 

prepravnej kontroly, výnosy z prevádzky zmluvnej prepravy, príspevku na výkony vo 
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verejnom záujme, príspevku na prevádzku verejného osvetlenia, kapitálových dotácií 

a iných prevádzkových výnosov. 

 

 

7.     Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku za I. - IV. kvartál 2013 

 

Ukazovatele v EUR v % 

Majetok spolu 29 955 779 100,00 

Neobežný majetok 27 565 820 92,02 

Obežný majetok  2 378 360  7,94 

Časové rozlíšenie 11 599 0,04 

 

V tabuľke je uvedený stav majetku k 31.12.2013 v jeho nadobúdacej cene. 

Najväčšími položkami neobežného majetku sú:  

 dlhodobý hmotný majetok v nadobúdacej cene 27 285 735 EUR (z toho stavby 

2 357 931 EUR, samostatné hnuteľné veci a ostatný hmotný majetok – technické 

zhodnotenie, v nadobúdacej cene 22 729 718 EUR),  

 dlhodobý nehmotný majetok v nadobúdacej cene 280 085 EUR. 

 

Obežný majetok v nadobúdacej cene 2 378 360 EUR tvoria najmä zásoby vo 

výške 359 592 EUR, pohľadávky vo výške 1 654 095 EUR a finančné účty vo výške 364 

672 EUR.  

Časové rozlíšenie v sledovanom období predstavovalo 11 599 EUR. 

 

8.    Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov za 

I. - IV. kvartál 2013 

 

Ukazovatele v EUR v % 

Spolu vlastné imanie a záväzky 12 520 494 100,00 

Vlastné imanie 3 198 402 25,55 

Záväzky 8 697 155 69,46 

Časové rozlíšenie 624 937 4,99 

 

Spoločnosť mala k 31.12.2013 vlastné imanie a záväzky vo výške 12 520 494 

EUR, ktoré pozostávajú zo základného imania, kapitálových fondov, fondov zo zisku 

(zákonný rezervný fond, štatutárne a ostatné fondy), nerozdelenej straty minulých rokov, 

výsledku hospodárenia za sledované obdobie 1-12/2013. Záväzky spoločnosti sú tvorené 

najmä bankovými úvermi vo výške 5 921 423 EUR, záväzkami z obchodného styku vo 

výške 2 193 707 EUR, záväzkami zo sociálneho poistenia za bežný mesiac vo výške 128 

759 EUR. Uvedené záväzky zo sociálneho poistenia, na riadku 114 Súvahy, sa po úhrade 

poisťovni vyrovnávajú
1
. Následne sa naúčtujú nové záväzky zo sociálneho poistenia 

bežného mesiaca, ktoré sa vyrovnávajú v nasledujúcom mesiaci. Časové rozlíšenie vo 

výške 624 937 EUR, tvoria prevažne dlhodobé kapitálové dotácie poskytované na nákup 

dlhodobého hmotného majetku (T - Bus, A - Bus). 

 

 

 

                                                 
1
 V praxi  to znamená, že za bežný mesiac (december) sa uhrádzajú uvedené záväzky k stanovenému dátumu 

v nasledujúcom mesiaci (január). 
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Kalkulácia nákladov prevádzky MHD za rok 2013 

 

    Rok 2013 Spolu 

        

    Prepravené osoby 10 630 000 

    Vozidlové kilometre 3 527 062 

    Miestové kilometre v tis. 392 695 

        

1.   Priamy materiál v € 1 450 668 

  1.1 PHM, oleje a mazivá v € 582 215 

  1.2 Trakčná energia v € 574 111 

  1.3 Pneumatiky v € 22 984 

  1.4 Ostatný priamy materiál v € 271 358 

2.   Priame mzdy v € 2 434 317 

3.   Ostatné priame náklady  v €  1 982 557 

  3.1 Odpisy v € 988 762 

  3.2 Opravy a údržba dopr.prostriedkov v € 764 

  3.3 Cestovné v € 4 980 

  3.4 Leasing a prenájom dopr.prostriedkov v €  18 571 

  3.5 Zákonné sociálne poistenie v € 867 230 

  3.6 Ostatné priame náklady  v €  102 249 

4.   Priame náklady spolu v € 5 867 541 

5.   Prevádzková réžia v € 1 749 084 

  5.1 Výrobná spotreba v € 945 622 

  5.2 Osobné náklady v € 666 302 

  5.3 Ostatné náklady na HČ v € 137 160 

6.   Vlastné náklady prevádzky v € 7 616 625 

7.   Správna réžia v € 209 310 

  7.1 Výrobná spotreba v € 68 124 

  7.2 Osobné náklady v € 109 220 

  7.3 Ostatné náklady na HČ v € 31 966 

8.   
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY v 

€ 7 825 936 

9.   EKONOMICKÁ CENA VÝKONU 2,22 

10.   NÁKLADY SPOLU v € 7 825 936 

11.   VÝNOSY Z VÝKONOV vo VZ v € 7 460 138 

  11.1 Tržby z výkonov v € 3 566 684 

  11.2 Výnosy z výkonov v € 3 893 454 

    z toho: výnosy z kapitálových dotácií v € 206 078 

                   ostatné výnosy v € 601 376 

                   z mestského rozpočtu v € 3 086 000 

                   zo štátneho rozpočtu v € 0 

12.   Strata/zisk zo služieb vo VZ v € -365 798 
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A. Informácie o účtovnej jednotke:  

a)  Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

    sídlo:                   Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

    IČO:                    36007099 

    DIČ:                    2020447583 

    zapísaná:            v Obchodnom registri, Okresný súd Žilina 

    oddiel:                 Sro 

    vložka číslo:        3510/L 

    deň zápisu:          1.8.1996 

    právna forma:       Spoločnosť s ručením obmedzeným 

 

b) Predmet podnikania /činnosti/: 

1. predaj cestovných lístkov 

2. údržba a oprava motorových vozidiel a trolejbusov, diagnostika  a výroba náhradných dielov 

3. poradenstvo v doprave a strojno – elektrotechnických činnostiach 

4. reklamná činnosť 

5. ubytovacie služby 

6. prenájom motorových vozidiel 

7. výroba, montáž, servis a opravy elektronických zariadení 

8. nákup, predaj tovarov v rámci voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu 

9. sprostredkovanie obchodu 

10. nepravidelná osobná doprava 

11. verejné prevádzkovanie mestských trolejbusových dráh 

12. prenájom odstavných plôch – parkovísk 

13. oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies 

14. prevádzka autoumyvárne 

15. kovoobrábanie 

16. čalúnické práce 

17. mestská autobusová doprava v Žiline 

18. medzinárodná nepravidelná autobusová doprava 
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c)  Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 258 260 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 

262 255 

18 17 13 

 

d) Dátum overenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.03.2013 

e) Účtovná závierka bola overená: Data Eko Audit Consult Žilina, spol. s.r.o.číslo licencie:  SKAU č.39 

Obchodný register Okresného súdu Žilina. Oddiel:Sro, vložka číslo 1288/L,Kamenná cesta 3, Žilina 

f) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená valným zhromaždením 24.06.2013  

g) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 

je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 

2013 a je zostavená v mene EURO 

Konnsolidovaný celok : Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku a konsolidáciu zostavuje 

materská spoločnosť - Mesto Žilina, účtovná závierka konsolidovaného celku bude k dispozícii na 

ministerstve financií. 

C. Ďaľšie informácie : 

a) účtovné zásady - časť E 

b) údaje na strane aktív –časť F 

c) údaje na strane pasív – časť G 

d) výnosy – časť H 

e) náklady –časť I 

f) dane – časť J 

g) prehľad zmien VI - časť P 

h) peňažné toky – časť S 
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E. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY 

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka bola zostavená k 31.12.2013 za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 za predpokladu 

nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike 

a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim 

účtovným obdobím.   

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady 

súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).  

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú 

všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky  nepriame náklady vzťahujúce sa 

na výrobu alebo inú činnosť. 

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za 

ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 

1. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 

predpokladanej doby jeho používania (alebo iného kritéria). Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého 

obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je do 2 400 EUR sa odpisuje v roku zaradenia vo výške 50%  

a v ďalšom roku 50% . 

Predpokladaná doba používanie, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

 Predpokladaná doba 
používania v rokoch 

Metóda                  
odpisovania 

Ročná odpisová 
sadzba v % 

    

Aktivované náklady na vývoj    

Softvér 4 roky rovnomerná  

Oceniteľné práva (licencie)    

Drobný dlhodobý nehmotný majetok  odpisuje sa 24 mes.  

                                                                                                 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 

predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, 

ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, v roku zaradenia vo výške 50%  

a v ďalšom roku 50% ,prípadne  sa odpisuje   po dobu podľa rozhodnutia vedenia spoločnosti. 
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 Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

 Predpokladaná doba 
používania v rokoch 

Metóda odpisovania Ročná odpisová 

sadzba v % 

Stavby 20 rokov rovnomerne   

Stroje, prístroje a zariadenia 8   

Dopravné prostriedky 10   

Drobný dlhodobý hmotný majetok  odpisuje sa 24 mes.  

 
c) Zásoby 

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s 

obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.). Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to 

definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického 

priemeru.  

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady 

(priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne 

súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov 

zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. 

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa vytvára opravná položka.  

d) Finančné účty  

Finančnými účtami sa rozumie: 

a) peňažné hotovosti účtovnej jednotky, ekvivalenty peňažných hotovostí, napríklad ceniny, poukážky, šeky, 

b) účty v bankách, 

c) majetok účtovaný v účtovej skupine 25, 

d) peniaze na ceste. 

Pokladnica – v pokladni sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti. Pokladničné operácie s peniazmi 

v hotovosti sa účtujú na príjmových a výdavkových pokladničných dokladov. Na pokladničné doklady neplatí 

osobitný predpis, ktorý by určoval záväznú formu a obsah pokladničného dokladu. Pre všetky účtovné 

doklady platí jednotný predpis vyplývajúci z §10 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovný doklad musí 

obsahovať okrem iných náležitostí, označenie účastníkov účtovného prípadu, podpis (podpisový záznam) 

osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie. 

Účtovná jednotka účtuje aj o peniazoch cudzej meny v hotovosti (valuty), ak majetok je vyjadrený v cudzej 

mene účtuje sa o ňom v súlade s §4 ods. 7 zákona v eurách aj v cudzej mene. Stav a pohyb valút sa 

sleduje na analytickom účte pokladnice oddelene podľa jednotlivých mien.   
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Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, napríklad poštové známky, stravné 

lístky, kolky, telefónne karty a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do 

užívania. Ceniny zverené zamestnancom alebo spoločníkom na použitie na vopred stanovené účely, sa 

účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom alebo spoločníkom. 

Bankové účty sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Bankové účty 

majú spravidla aktívny zostatok. Na účte 221 - Bankové účty sa účtuje aj vtedy, ak má po dohode s bankou 

príslušný účet v banke pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny zostatok 

vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver. 

e) Pohľadávky  

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky 

nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov 

súvisiacich s obstaraním. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde 

existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.  

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá 

predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. 

f) Záväzky  

Dodávatelia sa účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Záväzky v cudzej mene sa 

prepočítavajú kurzom ECB platným pred dňom uskutočnenia účtovného prípadu. Účtovná jednotka ako deň 

uskutočnenia účtovného prípadu pre určenie prepočítacieho kurzu určila deň prijatia faktúry do podniku.  

Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované 

dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná 

výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa 

účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná 

jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

g) Rezervy  

Krátkodobé rezervy – sú záväzky s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok /mzdy 

za nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov, nevyfakturované dodávky, nevyplatené mzdy a odvody / ak je 

neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku. 

Dlhodobé rezervy – sú záväzky neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej 

výške záväzku, účtovná jednotka účtuje len o  dlhodobej rezerve na odchodné a zamestnanecké pôžitky. 

h) Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 

Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho poistenia voči 

zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, okrem záväzkov voči spoločníkom a členom 
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družstiev zo závislej činnosti. Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových 

listoch. 

Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok 

zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov. 

Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté 

preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrady voči zamestnancovi. 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú: 

a) v prospech tohto účtu záväzky zo sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej 

poisťovni plnené zamestnávateľom so súvzťažnými zápismi buď na ťarchu účtov 524 – Zákonné sociálne 

poistenie alebo 525 - Ostatné sociálne poistenie; sumy plnené za fyzickú osobu – podnikateľa sa účtujú 

súvzťažne na ťarchu účtu 526 - Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa a sumy plnené 

zamestnancom sa účtujú na ťarchu účtu 331 - Zamestnanci alebo 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom 

zo závislej činnosti, 

b) na ťarchu tohto účtu nároky na výplaty sociálnych dávok so súvzťažnými zápismi v prospech účtu 331 - 

Zamestnanci a 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti. 

i) Zúčtovanie daní a dotácií 

Daň z príjmov sa účtujú platené preddavky na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka a zrazená 

daň z príjmov podľa osobitného predpisu, ak sa podľa osobitného predpisu zrazená daň z príjmov započíta 

ako preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie. 

Pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341 účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z 

príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na 

ťarchu účtu 591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti alebo na ťarchu účtu 593 - Splatná daň z príjmov 

z mimoriadnej činnosti. 

Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ktorá sa odvádza daňovému úradu účtovnou jednotkou ako 

platiteľom dane z príjmov vybraná od daňovníka alebo zrazená daňovníkovi dane z príjmov, napríklad 

zamestnancom. 

Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – 

Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na účte 

343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení a 

zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty. 

Ostatné dane a poplatky sa účtuje: 
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a) v prospech účtu daňová povinnosť účtovnej jednotky podľa osobitných predpisov za zdaňovacie obdobie 

voči príslušnému správcovi dane so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 - Odberatelia, 315 -Ostatné 

pohľadávky, 335 - Pohľadávky voči zamestnancom, 378 - Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtovej 

triede 1 a účtovej triedy 5, ak zdaniteľné plnenie sa uskutočnilo pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo 

pri bezodplatnom plnení v prospech iných osôb, ako aj pri vzniku manka a škody na majetku, 

b) na ťarchu účtu odvod spotrebných daní alebo preddavkové pevné sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti 

zo spotrebných daní a nárok voči príslušnému správcovi dane na vrátenie spotrebných daní za zdaňovacie 

obdobie so súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 -Dodávatelia, 325 – Ostatné záväzky, 379 -Iné 

záväzky, 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku a 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. 

 Dotácie zo štátneho rozpočtu a Ostatné dotácie – Dotácie z Mesta Žilina sa účtujú: 

a) v prospech týchto účtov príjem dotácií, 

b) na ťarchu týchto účtov priznanie dotácie, a to: 

1. dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a na obstaranie technického zhodnotenia so súvzťažným 

zápisom v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období, 

2. dotácie na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 –Ostatné výnosy z 

hospodárskej činnosti, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej súvislosti 

so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť 

poskytli, 

3. dotácie na úhradu úrokov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 - Ostatné finančné výnosy, a to v 

časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním úrokov do finančných nákladov. 

Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje priznanie dotácie, podpory a príspevku poskytnutej zo štátneho 

rozpočtu a priznanie dotácie, podpory a príspevku z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa 

osobitného predpisu. O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na 

základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku sa účtovnej jednotke 

poskytne. 

Ostatné dotácie – Dotácie z Mesta Žilina – sa účtuje ako prevádzková dotácia na krytie nákladov vo 

verejnom záujme, výšku prijatej dotácie v  príslušnom mesiaci účtovná jednotka preúčtuje do výnosov na 

účet 648. Dotácia na verejné osvetlenie bude účtovaná podľa dodatku č. 2 k zmluve o poskytovaní služby 

verejného osvetlenia mesta Žilina zo dňa 22.06.2009 . 

j) Odložená daň z príjmu - nebola účtovaná 

Odložená daň z príjmu sa počíta z nasledovných položiek: 
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a) rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 

daňovou základňou, 

b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú 

stratu od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné 

dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane. 

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase 

vyrovnania odloženej dane.  

ÚJ o odloženej daňovej povinnosti neúčtovala nakoľko v účtovnom období roku 2011 vzhľadom na to, že 

účtovná jednotka predpokladá aj v roku 2012 stratu. 

k) Leasing  

Finančný leasing  

Finančný leasing je nájom majetku s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku, ak počas dohodnutej 

doby nájomca užíva prenajatý majetok za jednorazovú dohodnutú platbu alebo viac dohodnutých platieb. 

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke 

právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Každá platba nájomného je alokovaná medzi 

splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady 

sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky. 

 Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku (so 

súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu) v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške 

dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného 

prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu po dobu nájmu. 

Operatívny leasing 

Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania 

leasingovej zmluvy. 

l) Derivát - neúčtovalo sa, účtovná jednotka nemá 

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

reálnou hodnotou. 

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo 

do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie zabezpečovacích derivátov sa účtuje na účtoch 567 – 

Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy z derivátových operácií.  

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo 

inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia na účtoch 567 a 667. 
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Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na 

výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie týchto obchodov sa 

účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy z derivátových operácií. 

m) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - žiadne 

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku 

a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného 

imania na účet 414. 

n) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na EURO kurzom vyhláseným Národnou 

bankou Slovenska alebo ECB platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu 

a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Vzniknuté kurzové 

rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

Pri kúpe a predaji  cudzej meny na menu euro sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo 

predané.( zákon č.431/2002 Z.z. §24 odst.3) 

o) Náklady  

V účtovej triede 5 sa účtujú prvotné náklady alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy 

sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené.  

Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo v nákladoch zaúčtovaných podľa iných účtovných dokladov 

budú zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad náklady na súkromné 

telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrickú energiu možno pri účtovaní postupovať takto: 

a) ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov nároky, ktoré majú, napríklad 

zamestnanci, spoločníci alebo členovia účtovnej jednotke uhradiť, sumy takých nárokov sa zaúčtujú priamo 

na príslušné účty v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy, 

b) ak sa nezistia tieto sumy pred účtovaním príslušných účtovných dokladov, účtujú sa tieto sumy na 

príslušné účty v účtovej triede 5; o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na ne na účtoch v 

účtovej triede 3 sa znížia zachytené náklady v účtovej triede 5, 

c) v účtovných jednotkách, ktoré poskytujú služby, napríklad v cestovných kanceláriách, vo verejnom 

stravovaní sa v nákladoch v účtovej triede 5 účtujú celé sumy faktúr alebo iných dokladov a tržby za 

poskytnuté služby sa účtujú v účtovej triede 6. 

Konečné stavy účtov v účtovej triede 5 sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú na ťarchu účtu 710 - Účet 

ziskov a strát. 

p) Výnosy 
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V účtovej triede 6 sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy 

sa v tejto účtovej triede účtujú časovo rozlíšené. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje v prospech účtu 343 - 

Daň z pridanej hodnoty. 

Zľava z ceny je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených 

podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej 

platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, tovaru alebo služby. Za zľavu z ceny sa 

nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad 

tovar zdarma a prezentačné akcie. 

Zrazená daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu 341 - Daň z príjmov, ak sa započítava na celkovú daňovú 

povinnosť. Ak sa odvedená suma preddavku považuje za splnenie daňovej povinnosti4) zaúčtuje sa na 

ťarchu účtu 591 -Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti. V ostatných prípadoch sa výnos, ktorý sa zdaňuje 

osobitnou sadzbou dane z príjmov a suma zrazenej dane z príjmov účtuje na ťarchu účtu 591 -Splatná daň 

z príjmov z bežnej činnosti. Dividendy, podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku alebo im podobné 

plnenie sa účtujú v brutto čiastke.  

Zaniknuté záväzky, napríklad premlčaním sa účtujú na príslušný účet ostatných výnosov. Na tomto účte sa 

neúčtujú záväzky zaniknuté z dôvodu splnenia záväzku, započítania záväzku, nahradenia súčasného 

záväzku novým vo výške rovnajúcej sa výške pôvodného záväzku. 

Konečné stavy účtov v účtovej triede 6 sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú v prospech účtu 710 - Účet 

ziskov a strát. 

q) Údaje na podsúvahových účtoch 

Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v 

účtovných knihách a ktorých znalosť je podstatná na posúdenie majetko - právnej situácie účtovnej jednotky 

a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť. 

Na podsúvahových účtoch sa sledujú najmä: 

a) prenajatý majetok, 

b) materiál v skladoch civilnej obrany a ostatný materiál špecifického použitia, 

c) odpísané pohľadávky a záväzky 

d) umorovaná strata  

e) operatívny leasing 
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V účtovníctve účtovnej jednotky sa môže vytvoriť zúčtovací účet na zabezpečenie účtovného záznamu na 

podsúvahových účtoch. 

r) Iné aktíva a pasíva  

Spoločnosť nemá prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa 

v súvahe. 

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, 

existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné 

kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy prípadne oficiálne interpretácie 

príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej 

vznikol v budúcnosti významný náklad 

 

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 258 260 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 

262 255 

počet vedúcich zamestnancov  17 13 

 
1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 276883   13359   290242 

Prírastky         

Úbytky  10157      10157 

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 266726   13359   280085 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 260530   13359   273889 

Prírastky  7284      7284 

Úbytky  10157      10157 
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Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 257657   13359   271016 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 16353      16353 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 9069      9069 

Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 276883   13359   290242 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 276883   13359   290242 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 250285   13359   263514 

Prírastky  10245   130   10375 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 260530   13359   273889 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         
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Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 26598   130   26728 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 16353      16353 

 
 

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku - nemáme 

Dlhodobý nehmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

 

 

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku  
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                      

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-né 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-
tatný 
DHM 

Ob-stará-
vaný 
DHM 

Po
sky
t-

nut
é 

pre
d-
da
vky 
na  
DH
M 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

4514 2357931 20897916   2183821 111619  25555801 

Prírastky   18907   10896 2111755  2141558 

Úbytky   376163   5659 29802  411624 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

4514 2357931 20540660   2189058 2193572  27285735 

Oprávky 
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Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 391231 14426006   1272903   16090140 

Prírastky  118295 1084820   137212   1340327 

Úbytky   376163   5659   381822 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 509526 15134663   1404456   17048645 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

4514 1966700 6471910   910918 111619  9465661 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

4514 1848405 5405997   784602 2193572  10237090 

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                 

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-né 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova
-teľské 
celky 

 
trvalých 
porasto

v 

Základn
é stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Os-
tatný 
DHM 

Ob-stará-
vaný 
DHM 

Poskyt
-nuté 
pred-
davky 

na  
DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

4514 2357240 16926640   2192292 101903  21582589 

Prírastky  691 4847161   6424 4863916  9718192 

Úbytky   875885   14895 4854200  5744980 
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Presuny  2202368 1984261   4186629   0 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

4514 2357931 20897916   2183821 111619  25555801 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 272971 14389586   1131063   15793620 

Prírastky  118260 926255   142784   1187299 

Úbytky   889835   944   890779 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 391231 14426006   1272903   16090140 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

4514 2084269 2537054   1061229 101903  5788969 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

4514 1966700 6471910   910918 111619  9465661 

 
 
4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku  

Dlhodobý hmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 4831969 

 10 ks trolejbusov nakúpených v roku 2012 na úver v SLSP – záložné právo. 
 

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku - nemáme 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý Bežné účtovné obdobie                                                                                                                      
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finančný 
majetok 

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP 

a podiely  
v spoloč-

nosti 
s pods-
tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-
ný 

DFM 

Pôžičky 
s  dobou 

splat-
nosti 

najviac 
jeden 
rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté 
pred-

davky na  
DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  - nemáme                                                                                                                             

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP 

a podiely  
v spoloč-

nosti 
s pods-
tatným 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-
ný 

DFM 

Pôžičky 
s  dobou 

splat-
nosti 

najviac 
jeden 
rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté 
pred-

davky na  
DFM 

Spolu 
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vplyvom 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

 
6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku - nemáme 

Dlhodobý finančný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

 
 
7. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku - nemáme 

Obchodné meno Bežné účtovné obdobie  
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a sídlo spoločnosti, 
v ktorej má ÚJ 

umiestnený DFM 
Podiel ÚJ 

na ZI 
v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach  
v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM  

Účtovná 
hodnota  

DFM 

a b c d e f 

Dcérske účtovné jednotky 

      

      

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

      

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

      

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

DFM spolu x x x x  

 
 

 

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti - nemáme 

Dlhové CP 
 držané do splatnosti 

Druh 
CP 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
dlhového CP z 

účtovníctva  
v účtovnom 

období 

Stav  
na konci 
účtov-
ného 

obdobia 
a b c d e f g 

Do splatnosti viac ako päť 
rokov 

      

Do splatnosti  viac ako tri 
roky a najviac päť rokov 
vrátane 

      

Do splatnosti viac ako jeden 
rok a najviac tri roky vrátane 

      

Do splatnosti do jedného 
roka vrátane 

      

Dlhové CP držané do x      
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splatnosti spolu 

 

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - nemáme 

Dlhodobé pôžičky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
pôžičky 

z účtovníctva v 
účtovnom 

období 

Stav  
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Do splatnosti viac ako päť rokov      

Do splatnosti viac ako tri roky 
a najviac päť rokov vrátane       

Do splatnosti viac ako jeden rok 
a najviac tri roky vrátane 

     

Do splatnosti do jedného roka 
vrátane 

     

Dlhodobé pôžičky spolu      

 

10. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám 
Tabuľka č. 1 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 

Stav  OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba  
OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Materiál 6019  14  6005 

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky      

Zvieratá       

Tovar      

Nehnuteľnosť na predaj      

Poskytnuté preddavky  na 
zásoby 

     

Zásoby spolu 6019  14  6005 

 
Tabuľka č. 2 

Nehnuteľnosť na predaj - nemáme Hodnota 

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti  na predaj za účtovné obdobie  

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania  

 

11. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo - nemáme 

Zásoby 
Hodnota za bežné 
účtovné obdobie 
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Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo  

 
12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti 

určenej na predaj - nemáme 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Za bežné 

účtovné obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výroby až 

do konca bežného 
účtovného obdobia 

a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výroby    

Náklady na zákazkovú výrobu    

Hrubý zisk / hrubá strata    

 
Tabuľka č. 2 

Hodnota zákazkovej výroby 
 

Za bežné účtovné 
obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výroby až do 

konca bežného účtovného 
obdobia 

a b c 

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na 
zákazkovej výrobe 

  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo 
metódou nulového zisku 

  

Suma prijatých preddavkov    

Suma zadržanej platby   

 
Tabuľka č. 3 

Názov položky 
Za bežné účtovné 

obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na 
predaj až do konca bežného 

účtovného obdobia 
a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výstavby 
nehnuteľnosti určenej na predaj     

Náklady na zákazkovú výstavbu 
nehnuteľnosti určenej na predaj    

Hrubý zisk / hrubá strata    

 
Tabuľka č. 4 

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti 
určenej na predaj 

Za bežné účtovné 
obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na 
predaj až do konca 
bežného účtovného 

obdobia 
a b c 
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Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na 
zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na 
predaj 

  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo 
metódou nulového zisku 

  

Suma prijatých preddavkov   

Suma zadržanej platby   

 
13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam  

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie 
 OP z dôvodu 

zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie  
OP z dôvodu 

vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Pohľadávky 
z obchodného styku  101504 11993 3879  109618 

Pohľadávky voči DÚJ 
a MÚJ 

     

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 

     

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 101504 11993 3879  109618 

 
14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok  

Názov položky V lehote splatnosti 
Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku    

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Iné pohľadávky 158599  158599 

Dlhodobé pohľadávky spolu 158599  158599 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 115727 126124 241851 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     
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Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 435230  435230 

Iné pohľadávky 703062 5735 708797 

Krátkodobé pohľadávky spolu 1254019 131859 1385878 

 
 
15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo 

inou formou zabezpečenia  - nemáme 

Opis predmetu záložného práva 

Bežné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu 
záložného práva 

Hodnota 
 pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou 
zabezpečenia 

  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo x  

 
 

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku  
Tabuľka č. 1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 9033 3640 

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 
banky 

340149 58904 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky termínované 

  

Peniaze na ceste 15491 4 

Spolu 364672 62548 

 
Tabuľka č. 2 - nemáme 

Krátkodobý finančný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Stav 
 na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Prírastky 
 

Úbytky 
 

Presuny 
 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Majetkové CP na obchodovanie      

Dlhové CP na obchodovanie      

Emisné kvóty      

Dlhové CP so splatnosťou do  
jedného roka držané 
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do splatnosti 

Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

     

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

     

 
17. Informácie k prílohe č. 3  časti  F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému 

majetku - nemáme 

Krátkodobý finančný majetok 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba  
OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

zániku 
opodstatne-

nosti 
 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku z 

účtovníctva 
 

Stav  OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

     

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

     

 

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené 
záložné právo  - nemáme 

Názov položky 
Hodnota za bežné 
účtovné obdobie 

Krátkodobý  finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  

 
 

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.  za) o ocenení krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou - nemáme 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie 

hodnoty 
(+/-) 

Vplyv ocenenia 
na výsledok hospodá-

renia bežného 
účtovného obdobia 

Vplyv  
ocenenia 

na vlastné imanie 

a b c d 

Majetkové CP na obchodovanie    

Dlhové CP na obchodovanie    

Emisné kvóty (komodity)    

Ostatné realizovateľné CP    

Krátkodobý finančný majetok spolu    

 
20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu-

nemáme 

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 



24 

Poznámky Úč POD 3 - 04  DIČ 2   0 2   0 4  4   7 5   8  3 

 

Splatnosť Splatnosť 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 

viac ako 
päť rokov 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného 
roka do piatich 
rokov vrátane 

viac 
ako päť 
rokov 

a b c d e f g 

Istina          

Finančný výnos            

Spolu          

 
21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo 

o vysporiadaní účtovnej straty  
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk  0 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu  

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné   

Spolu  

 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 2 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovná strata -151436,27 

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu  

Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  
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Úhrada straty spoločníkmi, členmi  

Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov -151436,27 

Iné   

Spolu  -151436,27 

 
22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho: 98218  22962  30776    90404 

Odchodné, zamestn.pôžitky  98218  22962  30776    90404 

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

 71750  68262  71174    68838 

Nevyčerpaná dovolenka a 
odvody 

68541  66020  68541    66020 

Nevyplatené prémie a 
odvody 

 1120    544    576 

Nevyfakturované dodávky 2089 2242 2089  2242 

      

      

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho: 112506  34271  48559   98218 

Odchodné 
a zamestn.pôžitky 

112506  34271  48559   98218 

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

 76342  53151  57743   71750 

Nevyčerpané dovolenky a 64488  47942  43889   68541 
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odvody 

Nevyplatené prémie a 
odvody 

 8937  3432  11249    1120 

Nevyfakturované dodávky 2917 1777 2605  2089 

      

      

 
23. Informácie k prílohe č. 3  časti G. písm. c) a d) o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 8690 42848 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

 8690  42848 

Krátkodobé záväzky spolu  2607799  5765158 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 

 2607799  5765158 

Záväzky po lehote splatnosti  81974  123206 

 
24. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o 

odloženom daňovom záväzku – účtovná jednotka neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke a ani 
o odloženom daňovom záväzku, nakoľko hospodári so stratou, ktorú aj predpokladá v budúcom 
období. 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku 
a daňovou základňou, z toho: 

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti     

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

Sadzba dane z príjmov ( v %)     

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   
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Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok     

Zmena odloženého daňového záväzku    

Zaúčtovaná ako náklad     

Zaúčtovaná do vlastného imania    

Iné   

 
25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu  2296  1103 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov  27009  26664 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu     

Tvorba sociálneho fondu spolu  27009  26664 

Čerpanie sociálneho fondu   27557  25471 

Konečný zostatok sociálneho fondu  1748  2296 

 
26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch - nemáme 

Názov vydaného 
dlhopisu 

Menovitá 
hodnota 

Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 

            

            

            

            

 
27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých 

finančných výpomociach 
Tabuľka č. 1 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostred-ne 

predchá-
dzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 

 SLSP a.s.-10  ks T BUS 
  

 EUR 
4,66 
 

 20.11.2022 
  

  
3561297 

 3561297 

 VÚB a.s.  EUR 1,9%  25.04.2025   1685220  1685220 
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p.a.  

 Spolu:         5246517  1848392 

Krátkodobé bankové úvery 

 SLSP, a.s.  EUR  4,66     449880   

 VÚB a.s.  EUR 
1,9%p.
a.  

    
163068 

  

Tatra banka KTK EUR 2,75 p.a. 28.02.2015  61958  

Spolu KBÚ:                                                                                                                  674906           164891 
 
Tabuľka č. 2 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 
predchádzajú-

ce účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé pôžičky - nemáme 

             

             

             

Krátkodobé pôžičky - nemáme 

             

             

       

Krátkodobé finančné výpomoci - nemáme 

       

       

 
28. Informácie k prílohe č. 3 časti  G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné 

obdobie  - nemáme 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Účtovná hodnota Dohodnutá cena 

podkladového nástroja pohľadávky záväzku 

a b c d 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     
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Zabezpečovacie deriváty, z toho:    

    

    

    

    

 
Tabuľka č. 2   - nemáme 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Zmena reálnej hodnoty  
(+/-) s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-) 
s vplyvom na 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

a b c d e 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     

     

     

     

Zabezpečovacie deriváty, z toho:      

     

     

     

 
29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi - nemáme 

Zabezpečovaná položka 

Reálna hodnota 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 

Majetok vykázaný v súvahe     

Záväzok vykázaný v súvahe     

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch     

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené     

Spolu     

 
 

 

 

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 
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Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Splatnosť Splatnosť 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného 
roka do 

piatich rokov 
vrátane 

viac ako 
päť rokov 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného 
roka do piatich 
rokov vrátane 

viac ako 
päť rokov 

a b c d e f g 

Istina  33609  6942    34879  40551   

Finančný náklad  2811      2965     

Spolu             

 
31. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - nemáme 

Názov položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných  

zásob  

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

          

Výrobky           

Zvieratá           

Spolu           

Manká a škody x x x     

Reprezentačné x x x     

Dary x x x     

Iné x x x     

Zmena stavu 
vnútroorganizačných 
zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

x x x     

 
32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky   

Tržby z predaja služieb  4262970  4346822 

Tržby za tovar     
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Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou     

Čistý obrat celkom  4262970  4346822 

 
33. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:  3054  3054 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky  1990  1990 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby  1064  1064 

 
34. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov - nemáme 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 

    

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo 
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 

    

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej 
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj 
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým 
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová  
pohľadávka neúčtovala 

    

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol  
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v 
bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach 

    

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 

    

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky 
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 
nákladov a výnosov 

    

 
35. Informácie k prílohe č. 3  časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

 účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 
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a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: 

-362467,59 x x -151436,27 x x 

teoretická daň  x   x   

Daňovo neuznané náklady +36081,75   +261028,89   

Výnosy nepodliehajúce dani -270872,67   -279086,39   

Vplyv nevykázanej odloženej 
daňovej pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty       

Zmena sadzby dane       

Iné -80144,05      

Spolu -677402,56   -169493,77   

Splatná daň z príjmov x   x   

Odložená daň z príjmov x   x   

Celková daň z príjmov  x   x   

 
36. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania 
Tabuľka č. 1 

Položka vlastného 
imania 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  6639        6639 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

          

Zmena základného 
imania 

         

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

          

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové 
fondy 

 2980551        2980551 

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
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a rozdelení 

Zákonný rezervný fond  2329        2329 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 

 843113        843113 

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

          

Neuhradená 
strata minulých rokov 

-281381  -151436 
161054 
 

  -271763 

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

        -362468 

Ostatné položky 
vlastného imania 

          

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby- 
podnikateľa 

          

 
Tabuľka č. 2 

Položka vlastného 
imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  6639        6639 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

          

Zmena základného 
imania 

         

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

          

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové 
fondy 

 2980551        2980551 

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

         

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení 

          

Zákonný rezervný fond  2329        2329 
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Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 

 843113        843113 

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

          

Neuhradená 
strata minulých rokov 

-281381 -151436 161054   -271763 

Výsledok hospodá-
renia bežného 
účtovného obdobia 

      -362467 

Ostatné položky 
vlastného imania 

         

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby –
podnikateľa 

          

 
 
Účtovná jednotka má udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme. 
 
 
 
Informácia k časti K.  o podsúvahových účtoch: 
 

                                                               Rok 3013                                        rok 2012 

 

 - prenajatý majetok                          19 114 896 EUR                            19 078 302 EUR    

 - odpísané pohľadávky                          215 957 EUR                                213 409 EUR      

 - majetok v nájme                                      2 150 EUR                                    1 900 EUR  

 - materiál CO                                             4 387 EUR                                     4 387 EUR 

 - umorovanie straty                               388 832  EUR                                388 832 EUR   

                                   
Informácia k časti L o podmienenom majetku – účtovná jednotka neeviduje žiadny podmienený majetok. 
 
 
Informácia k časti M  o príjmoch a výhodách členom štatutárnych orgánom, dozorných orgánov a iných orgánov 
– účtovná jednotka neposkytla žiadne príjmy a výhody. 
 
Informácie k časti N . o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami – bežné 
obchody za obvyklé ceny. 
 
 
 
 
 
Účtovná jednotka má udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme. 
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Informácia k časti K.  o podsúvahových účtoch: 
 

                                                               Rok 2013                                        rok 2012 

 

 - prenajatý majetok                          19 114 896 EUR                            19 078 302 EUR    

 - odpísané pohľadávky                          215 957 EUR                                213 409 EUR      

 - majetok v nájme                                      2 150 EUR                                    1 900 EUR  

 - materiál CO                                             4 387 EUR                                     4 387 EUR 

 - umorovanie straty                               388 832  EUR                                388 832 EUR   

            
 
 
 
 
                        
Informácia k časti L o podmienenom majetku – účtovná jednotka neeviduje žiadny podmienený majetok. 
 
 
 
 
 
Informácia k časti M  o príjmoch a výhodách členom štatutárnych orgánom, dozorných orgánov a iných orgánov 
– účtovná jednotka neposkytla žiadne príjmy a výhody. 
 
 
 
 
 
 
Informácie k časti N . o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami – bežné 
obchody za obvyklé ceny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S: výkaz prehľadu peňažných tokov 

Peňažný rok  - účtovná jednotka zostavila peňažný tok nepriamou metódou. 
Konečný stav k 31.12.2013 :                       účet 221 vr. KTK        +278 190 EUR 
                                                                    účet 261                      + 15 491 EUR 
                                                                    účet 211                     +   9 033 EUR 
                                                                  ––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                     Celkom:                     + 302 714 EUR 
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti   

Z/S 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 
daňou z príjmov  (+/-) 

-362468 -151436 

A. 1. 

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia  

z bežnej činnosti pred  zdanením daňou z príjmov (+/-), 

(súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)   

1173775 918463 

A. 1. 1. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (+) 

1277736 1197599 

A. 1. 2. 

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou  jeho  
predaja (+) 

  

A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku  (+/-)   

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-) -7814 7836 

A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek  (+/-) 8115 3189 

A. 1. 6. 
Zmena stavu položiek časového 
rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-) 

-327261 -381563 

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov   (-)   

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+) 252017 91514 

A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov    (-) -236 -165 

A.1. 10. 

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom 

a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (-) 

-1 -4 

A. 1. 11. 

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (+) 

63 57 

A. 1. 12. 
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 

-28844  
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

A. 1. 13. 

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú 
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, 
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu 
peňažných tokov  (+/-) 

  

A. 2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely 

tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom 

a krátkodobými záväzkami  s výnimkou položiek obežného 

majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov  

a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia 

 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) 

860486 4861757 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -70085 175892 

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -2794891 4665689 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) -28078 20176 

A. 2. 4. 

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov  

a peňažných ekvivalentov (-/+) 

3753540  

  

Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti s výnimkou 
príjmov a výdavkov, ktoré sa  uvádzajú  osobitne v iných 
častiach prehľadu  peňažných tokov (+/-),  

(súčet Z/S  +  A. 1. + A. 2.) 

1671793 5628784 

A. 3. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností (+) 

  

A. 4. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do finančných činností (-) 

  

A. 5. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 

  

A. 6. 

Výdavky na vyplatené dividendy  a iné podiely na zisku, 

s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností  

(-) 

  

  Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-),  1671793 5628784 
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) 

A. 7. 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou 
tých, ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo 
finančných činností (-/+) 

  

A. 8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (+) 

  

A. 9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (-) 

  

A. 
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 

(súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.) 
1671793 5628784 

  Peňažné toky z investičnej činnosti   

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -7284  

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -2081952 -4863916 

B. 3. 

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a  

podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných 
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 
a cenných papierov určených na predaj alebo 

na obchodovanie (-) 

  

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 54828  

B. 6. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov  

a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 
a cenných papierov určených na predaj alebo 

na obchodovanie  (+) 

  

B. 7. 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 

konsolidovaného celku (-) 
  

B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých  
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
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Poznámky Úč POD 3 - 04  DIČ 2   0 2   0 4  4   7 5   8  3 

 

Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

konsolidovaného celku (+) 

B. 9. 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek  
poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (-) 

  

B. 10. 

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou 
jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých 
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku 
(+) 

  

B. 11. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do 
prevádzkových činností (+) 

  

B. 12. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+) 

  

B. 13. 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z finančnej  činnosti (-) 

  

B. 14. 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) 

  

B. 15. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné 
začleniť do  investičných činností (-) 

  

B. 16. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (+) 

  

B. 17. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na investičnú činnosť (-) 

  

B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)   

B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)   

B. 
Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti 

(súčet B. 1. až B. 19.) 
-2034408 -4863916 

  Peňažné toky z finančnej činnosti   
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Poznámky Úč POD 3 - 04  DIČ 2   0 2   0 4  4   7 5   8  3 

 

Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

C. 1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) 967114 683996 

C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   

C. 1. 2. 
Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi 
alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou (+) 

  

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)   

C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) 967114 683996 

C. 1. 5. 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných 
akcií a vlastných obchodných podielov (-) 

  

C. 1. 6. 
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou 
jednotkou (-) 

  

C. 1. 7. 

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní 
spoločníkmi účtovnej jednotky   a fyzickou osobou, ktorá je 
účtovnou jednotkou (-) 

  

C.1. 8. 
Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 
vlastného imania (-) 

  

C. 2. 

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  

a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti,  

(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

 -1170106 

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   

C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   

C. 2. 3. 

Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla  

banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, 
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu 
činnosti  (+)  

  

C. 2. 4. 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie 
hlavného predmetu činnosti (-)  

  

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   
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Poznámky Úč POD 3 - 04  DIČ 2   0 2   0 4  4   7 5   8  3 

 

Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)   

C. 2. 7. 
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 

predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 
  

C. 2. 8. 

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej 
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej 

časti prehľadu peňažných tokov (+) 

  

C. 2. 9. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov  

a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 
osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) 

 -1170106 

C. 3. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 

  

C. 4. 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, 

s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností (-) 

  

C. 5. 

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za  

peňažné toky z investičnej činnosti (-) 
  

C. 6. 

Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 
za peňažné toky z  investičnej činnosti (+) 

  

C. 7. 
Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  
začleniť do finančných činností (-) 

  

C. 8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť (+) 

  

C. 9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na finančnú činnosť (-) 

  

C. 
Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti  

(súčet C. 1. až C. 9.) 
967114 -486110 

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných 
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) 

242031 278758 
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Poznámky Úč POD 3 - 04  DIČ 2   0 2   0 4  4   7 5   8  3 

 

Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

E.  
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  

na začiatku účtovného obdobia (+/-)  
60683 -218075 

F.  

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

na konci účtovného  obdobia pred zohľadnením 
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému  
sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

 60683 

G.  

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  

  

H.  

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na konci účtovného  obdobia upravený o 
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje  účtovná závierka (+/-) 

302714 60683 

 

 

 

 
 
 
Žilina dňa 10.03.2014 
Vypracovala: Ing. Darina Hradská 


