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Dámy apáni,

pľedkladám vám výľočnú správu mesta Žilinazarok2020. Minulý rok poznačila naše mesto, tak ako celý

svet, epidémia COVID-19' Bolo to náročné obdobie pre nás všetkých, napľiek tomu sa nám v Žiline
podaľilo všetko zvládnuť a nezaostávali sme ani v investičných projektoch'

Zhľadiska hospodáľenia mesta dosiahli celkové pľíjmy sumu 90 981 953,86 erľa a celkové výdavky boli

vo výške 80 014 265,4l eura. Mesto hospodáľilo s prebytkom I0 967 688,45 euľa. Po vylúčení

nevyčerpaných účelovo určených finančných prostľiedkov z ľoku 2OI9 a2O2O predstavujú disponibilné

zdroje (celkový pľebytok rozpočtu _ vrátane zostatku finančných operácií) k 31. 12. 2020 sumu

8 243 033,83 eura, ktorá bola odvedená do ľezervného fondu mesta.

V roku 2020 sa podarilo v meste realizovať viaceľo úspešných projektov. Počas mimoriadnej situácie v
súvislosti s epidémiou koronavírusu vyskúšalo mesto komunikáciu noými platformami' osvedčila sa
aplikácia na distribúciu správ priamo do mobilných telefónov. Dôležité informácie o koľonavíruse mesto

sústredilo na špeciálnej internetovej stľánke koronavirus.zilina.sk. Pre sluchovo postihnutých občanov

fungoval počas mimoriadnej situácie online chat. Mesto okrem Kĺízového centra spustilo aj Centrum

dobľovoľníckej psychologickej podpory, kde vyše 20 psychológov na telefonickej linke poskytovalo

pomoc ľuďom vkrize.

Našou prioľitou sa stal verejný priestor aurbanizmus. Dôležitým krokom v tejto oblasti bolo vymenovanie

hlavného architekta mesta, ktorým sa stal Ing. aľch. Rudolf Chodelka. Zároveňbol vymenovaný do funkcie

riaditeľa novovzniknutého Útvaru hlavného architekta mesta Žitiĺa. Samospráva pokľačovalav znižovani

reklamného smogu a odstránila 9 reklamných bilboardov' ktoré stáli bez platnej nájomnej zmluvy na

pozemkoch mesta (ulice Vysokoškolákov, Nešporova, Tajovského, Hlinská, Matice Slovenskej,

Kvačalova, Priemyselná). Vypracovali sme Manuál reklamy Mestskej pamiatkov ej rezervácie Ži\ina,ktoľý

má pomôcť vlastníkom, správcom či nájomcom objektov a priestoľov v Mestskej pamiatkovej rezervácii

Žiliĺaprirca\izácii reklamy tak, aby zapadalado okolia a nepôsobila rušivo.
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Uvedomujeme si potrebu skľášľovania okolia na sídliskách, pľeto sme pľipľavili projektové dokumentácie

narevita|izáciu parku na Hlinách VI, revitalizácia sídliska Hliny I a II a vnútrobloku na ulici Fatranská. Pôjde

o niekoľkomiliónové investície, ktoľé chce mesto čerpať z vlastných i externých zdľojov. V septembľi2020

sme začali pľáce na vybudovaní splaškovej kanalizáciev Považskom Chlmci. Projekt bude trvať asi 10

mesiacov a mesto Žilina sa bude podieľať pľedpokladanou sumou asi 1 mil. eur.

Vďaka spolupľáci mesta Žilina a spoločnosti Stredoslovenská energetika bola v pondelok 1. júna pľi

Mestskom úrade v Žiline spľístupnená motoľistom nová nabíjacia stanica pľe elektromobily. Na pľibližne

2 000 parkovacích miestach na žilinských sídliskách Vlčince, Hájik, Hliny a Solinky obnovilo mesto v ľoku

2020 vodoľovné dopravné značenie. Rekonštrukciu realizovala akciová spoločnost' SATES z Považskej

Bystrice za vyše 2l-tisic euľ. Mesto Ži\ina začalo v júli 2O2O rea|izovať pľvé kĺoky k rozsiahlej

modernizácii tľolejbusovej dľáhy a výstavby údľŽbovej záklaďne- trolejbusového depa , Žiline. Vyhlásené

bolo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie trolejových dráh v pľedpokladanej

hodnote viac ako 2,4 mil eur bez DPH a depa v pľedpokladanej hodnote viac ako I,2 mil. eur bez DPH.

K obľúbeným zdieľaným bicyklom pribudli od júla 2020 aj zdieľane elektrické kolobežky. Popľedná

európska prepravná platforma Bolt v spolupráci so žilinskou samosprávou umiestnila na frekventovaných

miestach v rámci celého mesta celkom 146 kolobeŽiek.

V sociálnej oblasti pľipľavila samospráva novú broŽúľu _ Spľievodca sociálnymi sluŽbami v meste Žilina.

Btožura obsahuje zák\adne infoľmácie o sociálnych sluŽbách poskytovanych na územi mesta Žilina a

kontakty na poskytovateľov týchto sluŽieb. V roku 2020 sme rekonštruovali priestory pľe vytvoľenie

nového Denného centra pre seniorov a Denného centra pre matky s deťmi na sídlisku Solinky.

Mysleli sme aj na šport a mesto podpoľilo vrcholových športovcov sumou vo výške 50-tisíc eur. Projekty

v oblasti kultúry, športu, vzdelávanía, životného prostredia a sociálnej a zďravotnej oblasti podporila

Žilinská samospráva v roku 2020 sumou viac ako 82-tisíc eur.

Mesto Žilinasa od februára2020 pripravuje na prihlásenie sa do výzvy na Európske hlavné mesto kultúľy

v roku 2026. Samospľáva si od kandidatúry na titul Európskeho hlavného mesta kultúľy 2026 sľubuje

podporu a rozvoj kultúrnych a spoločenských inštitúcií, vľátane ziskania nevyhnutných investícií zo

štátneho rozpočtu a z Euľópskej únie.

Takmeľ 39 000 euľ stálo vybudovanie technických kútikov na deviatich materských školách v Ži\ine. Mesto

v septembri získalo financie na modernizácíu škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z Integrovaného

regionálneho operačného programu (IROP). Viac ako 1 mil. euľ bude stáť vybavenie nových jazykových,

príľodovedných' polytechnických a špecializovaných učební s informačno-komunikačnou technikou na 12

vybraných základných školách v Žiline. Realizovali sme rekonštrukciu detských jaslí, ktoľá si z tozpočtu

mesta vyžiaďala takmer 9O-tisíc eur.
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Výber udalostí v poradí, ako sú zaznamet7ané v Kĺonike mesta Žilina, sa nachádza v ďalšej časti tejto

správy.

Pevne verím, že rok202l bude lepší a posunie Žilinu ešte bližšie k jej cieľu _ stať sa modeľným a vyspelým

mestom, v ktorom sa transparentne narábas verejnými prostriedkami a ktoré je zaujímavépľe turistov i ľudí

hľadajúcich bývanie.

Mgľ. Peter Fiabáne

primátoľ mesta Žilina
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1. Chaľakteristika a postavenie mesta Žiliru
Krajské a okĺesné mesto Žiliĺajeadministľatívnym, hospodárskym, kultúrno_spoločenským aj historickým
centrom regiónu Horného Považia v seveľozápadnej časti Slovenska' Nachádza sa v Žilinskej kotline, na
sútoku troch ľiek: Váh, Kysuca a Rajčanka. Žilinská kotlina sa rozprestieramedzi horskými chľbtami
pohoľí: Malá Fatra, StľáŽovské vľchy, Súľovské vľchy, Javoľníky a Kysucká vrchovina. V meste žije
82 867 obyvateľov (k 31.I2.20I9).

Mesto Ž1\ina je sídlom Žilinského samosprávneho kĺaja a Euroľegiónu Beskydy, ktoľého je zakladajúcim
členom. Zároveťĺ sa aktívne zúčastňuje diania v Združení primátorov kĺajských miest SR (Zdľuženie K8) a

udržiavapaľtneľské vzťahy s dvanástimi mestami z deviatich kľajín sveta.

Žilina je významnou dopravnou kľižovatkou, v ktoľej sa stretávajú trasy medzinárodného významu
umožňujúce spojenie Slovenska s Českom a Poľskom. V ľoku 2008 bolo dokončené diaľničné pľepojenie

do Bľatislavy, vzdialenej 200 km a výstavba úsekov diaľnic Dl a D3 v súčasnosti pokľačuje i keď
s veľkými pľoblémami. Diaľnica D1 smerom na východ mešká niekoľko rokov'

V meste sa stľetajú hlavné slovenské železničné trate' ktoré sú súčasťou postupne modernizovaného

Paneurópskeho dopľavného koridoru V aYl. Žilinské letisko má medzináľodný charakteľ a môžu na ňom
pľistávať lietadlá s kapacitou do 50 osôb.

Z histórie mesta je známe, že Slovania sa usídlili na uzemí mesta už v 5. stoľočí. Kĺajvýznamnejším
udalostiam v dejinách mesta patria nasledovné:

I2O8 - Prvá písomná zmienka o území dnešnej Žiliny,kde sa spomína ako ,,terra de Selinan".

13 12 _ Prvýkľát sa Ži\iĺa uvádzaako mesto.

I32ĺ _ Ži\inazískala výsady slobodného kľáľovského mesta.

1378 - 1524 _ Ztohto obdobia pochádza Žilinska kniha, ktorá je významným stredovekým právnym a

jazykovým dokumentom európskeho významu, obsahuje odpis práva nemeckého mesta Magdeburg. Pľvý
zápis v slovenskom jazyku je z roku I45L

1379 _ Do tohto ľoku sa datuje Žilinský erb, ktorý je jedným z najstaľších eľbov nielen na Slovensku. Erb
má zátoveťl vysokú heraldickú hodnotu, pľetože zobrazený dvojkľíž má byzantský pôvod vychádzajiĺci z
cyrilo-metodskej tradície.

1381 - Kľáľovská listina Privilégium pro Slavis je dôkazom postupného narastania vplyvu slovenských
mešťanov. Žilinskĺ Slováci vymohli od panovníka zrovnoprávnenie s nemeckými kolonistami. V
nasledujúcich storočiach bola Žiliĺavýznamnýmcentľom obchodu, remeselnej výroby avzde\ávaĺia.

1610 _ Konala sa Žilinská synoda evanjelikov, ktorá bola dôleŽitou udalosťou náľodného významu.

1665 _v Ži\iĺe začalapôsobiť prvá kníhtlačiareň.

1872 - Bola dokončená Košicko-bohumínska železnica a PovaŽsk á železnica do Bratislavy bola
dobudovaná v roku 1883. Vybudovanie že\ezničĺých tratí malo zásadĺý význampre ľozvoj mesta. Ži|ina
sa stala dôležitým dopravným uzlom, čo vytvoľilo veľmi dobré podmienky pre vznik významných
pľiemyselných podnikov.

I9I81I9I9 - Po rozpade Rakúsko-uhoľskej monarchie saŽilina stala dočasným sídlom prvej slovenskej
vlády.
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1960 _ ZPrahy do Žiliny sa prest'ahovala Vysoká škola dopravná' dnešná Žilinskauniverzĺta,ktoľá dodnes
zohľáv a vý znamnu úlohu v živ ote mesta.

1990 _ od tohto roku prechádzalo mesto veľkým ľozvojom. Uskutočnila sa rekonštrukcia historického
jadra, mnohých ulíc a námestí.

1996 - Bol zriadeni,Žilinsky samospľávny kĺaj.

2006 _ Vybudovanie automobilky Kia Motors Slovakia ma\o výrazný ekonomický prínos pre celý región.

2008 _ Bola ztiadená Žilínska diecéza.

Zku\turnych inštitúcií pôsobí v Žiline Mestské divadlo, Bábkové divadlo, Štĺtny komorný oľchester,
Považské múzeum, PovaŽská galeriaumenia, Kulturne centrum Stanica Žilina-Záriečie či národnákultúrna
pamiatka Rosenfeldo v palác.

V súčasnosti mesto Žilinapatrímedzinajvýznamnejšie mestá Slovenskej republiky.
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Výbeľ udalostí z ľoku 2020 ako sú zaznamenané v Kľonike mesta Žilina

3. januáľ
Pri asanácii starej budovy na Ulici R. Zaymusa aľcheológovia po prvýkĺát identifikovali teleso mestského
zemného valu, ktorý sa spomínal v historických dokumentoch z 15. storočia. V rámci výskumu bola
odhalená aj obľanná vodná priekopa.

7. január
Mužstvo vŠr ŽIinaprevzal nový tréner,42-ročný Pavol Staňo

7. januáľ
IGajská knižnica v Žitiĺe sa pustila do rozsiahlej ľekonštľukcie priestorov na ptízemí

24. ianuár
v Žiline otvorili honoráľny konzulát Ruskej fedeľácie. Veľvyslanec Ruska na Slovensku Alexej Fedotov
počas slávnostného otvorenia konzulátu oťrciálne uviedol do funkcie honoraľneho konzula Jána

Majerského.

7. februáľ
Primátor Peter Fiabáne prijal veľvyslankyňu Albánskej republiky Enkeledu Méľkuľi.

11. febľuár
Juniorské stupne víťazov na 22. svetovom šampionáte v zimnom triatlone v talianskom Asiagu ovládli
športovkyne zo Žiliĺy - ZuzanaMichaličková aMatgaréta Bičanová.

14. február
Žilinou pr echádzal veselý fašiangový sprievo d
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1'7. február
Hlavným architektom a riaditeľom Útvaru hlavného aľchitekta mesta Žitina sa stal Ing. aľch. Rudolf
Chodelka.

19. februáľ
Mesto Žilinavyhlásilo svoju kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry pľe rok 2026l

27. február
Začala sa komplexná rekonštrukcia Katedľály Najsvätejšej Trojice

9. maľec
V súvislosti so šírením Covidu-l9,v Žilinepo prqikľát zasadalKĺízový štáb mesta Žilinaa zĺĺľoveň hneď
pľijal preventívne opatrenia pľoti šíreniu nákazy.

11. maľec
Žiliĺa zatv ár a základĺe školy.

16. maľec
Štát zatvoril na 14 dní všetky maloobchodné prevádzky

23. marec
Mesto pre uľahčenie komunikácie počas mimoriadnej situácie spustilo osobitnú webovú stránku
www.koľonavirus.zilina.sk venovanú téme koľonavírus a mobilnú aptikáciu Správy o meste Žilina(SoM
Žilina1.

31. marec
Mesto Ži\ina dostalo od štátu kompenzáciu qýdavkov vo výške 16l o00 euÍ zamimoriadnu situáciu na
mostnom objekte Rondel.

8. apríl
Počas prácna obnove Katedľály Najsvätejšej Trojice v Žiline sa našli dve tuby s odkazom pľe budúce
generácie.
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Žilinunavštívil nový minister dopľavy Andrej Doležal.

F

]::-- - ,*\

'F

4. máj
Mestský urad,zač,a|budovať cyklotrasu v úseku zo Soliniek do centľa mesta v celkovej aĺzte 2364 metrov

15. máj
Vo vnútrobloku na Hlinách I sa začali ľevital.izačĺé práce

20. máj
Ži\ina dostala zdravotnícku pomoc od čínskeho partnerského mesta Changchun vo forme 30 000

j ednoľazových hygienických rušok.

20. mái
Pľimátoľ Peter Fiabáne vymenoval Annamáľiu Mihalčinovú do funkcie riaditeľky Centra voľného času na
Kuzmányho ulici.

28. máj
Žilinunavštívil minister školstva, vedy, výskumu a špoľtu Branislav Gľĺihling.
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4. jún
Žilinskaspoločnosť L|JPIZA,s. r. o. sapodpisom zmhľvy oficiálne stalamajiteľom Mestského hokejového
klubu Žilina(MsHK).

t0. jún
Mesto ukončilo rekonštrukciu Materskej školy na Petzvalovej ulici, na sídlisku Hájik.

12. jún
Mesto vydalo manuál ľeklamy pre Mestskú pamiatkovú rezerváchlv Žiline

18. jún
Slávnostné otvoľenie výstavby cyklomagistľály Teľchovská dolina.
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23. jún
Mesto ocenilo najlepších športovcov zarok2OIg. Špoľtovcom Žiliny zarok2O1r9 sastal thaiboxer,28-
ročný Milan Paleš z Diamond Gymu Žilina.

1. júl
Začalo sa Žilinské kultúrne leto s bohatým kultúrno-športovým programom. od júla do septembľa bolo pre

návštevník ov zorganizovaných vyše sto poduj atí.
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14. júl
Žitinska samospľáva získala ocenenie Zlate vedro. V ľámci hodnotenia samospráv využívajúcich web a
aplikáciu odkaz pre starostu za rok 2OI9, získa|a Žiliĺa medzi mestami nad,20 000 obyvateľov ocenenie
Zlate veďro v kategóriách - 1. miesto v riešení podnetov a 1. miesto v komunikácii s občanmi.

23. júl
Po Bratislave, Košiciach a Prešove saŽilina stala ďalším slovenským mestom, v ktorom spoločnosť Bolt
začala pľevádzkovať elektrické kolobežky.

24. jú/J

Pri rekonštrukcii Katedrály Najsvätejšej Trojice , Ži|ine archeológovia našli ďalší objav - kľyptu s
kostrovými pozostatkami, pravdepodobne z 13. alebo 14. storočia.

19. august
Začalo sa budovanie splaškovejkanalizácie v mestskej časti Považský Chlmec zatakmer 2'5 milióna eur.

20. august
Basketbalový klub Slávia Žilina, zfiĺančných dôvodov, po 3 rokoch končí v extralige.

25. august
Naše mesto poctila návštevou Rakúska veľvyslankyňa na Slovensku Margit Bruck_Friedrich. Vo štvľtok
27. augustado Žiliny zavíta|aveľvyslankyňa USA Bridget Brink.

16. _ 17. septembeľ
v Žiline sa konal 64. ročník medzinárodných cyklistických pľetekov okolo Slovenska. okĺem ýbeľu
slovenskej reprezentácie pľišli do mesta aj veľké mená svetovej cyklistiky.

17. septembeľ
Žíliĺskasamospráva tento rok ocenila čestným občianstvom mesta Žilĺnadve osobnosti. Trénerku Natáliu
Hejkovú a in memoriam pedagóga Bohumila Urbana. ocenenie ziskali aj kontrabasista Roman Patkoló,
fotograf Andrej Reiser a pedagogička Emília Wiesengangeľová.
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ĺ.7. septembeľ
12. ľočník Žilinskej plaveckej štafety sa uskutočnil za prísnych protiepidemiologických opatrení. Akcie sa
zúčastnilo 732 športovcov.

12. október
Thaiboxer Milan Paleš sa stal v holandskom Alkmaare majstrom sveta Enfusion Cage do 70 kg.

13. október
V Bytčici sa kvôli výdatnému daŽďu vylial z koryta Bytčický potok a zaplavil ulicu Na stanicu. Voda
zaplavlla spodné časti domov, pivnice' záhĺaďy, garáže a miestne komunikácie. V lokalite bol vyhlásený 3'
stupeň povodňovej aktivity.

16. októbeľ
V celoslovenskej kampani Do práce na bicykli 2020 silťažilo 143 tímov vytvorených zo zamestnancov
Žilinských firiem aorgaĺizácií. Najviac ocenení ziska|aspoločnosť Scheidt & Bachmann.

21. október
Mestský úľad v Žiline získal ocenenie za kvalitne a nápadité spracovanie kľoniky mesta za rok 2OI9 v
celoštátnej suť aži Slovenská kľonika.

31. október _ 1. novembeľ
v Žilineprebehlo prvé celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 antigénovými testami
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12. november
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu o dielo na pľojekt ,,Dostavba zriaďovacej stanice
Žilina_ Teplička anadväzujucej železničnej infraštľuktúry v uzle Žilina".

ír

11. decembeľ
Mestské divadlo Žilinaodohľalo predstavenie ,,Vedľajšie účinky" ako prvú hľu s tlmočením a titulkami pre
nepočujúcich.

ĺ'4. decembeľ
Začal sa Hudobný online advent s desiatimi video-predstaveniami žilinských inteľpľétov

I,

\

ag^ŕá
I

o

I

-t
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Mesto Žiliĺaje samostatný územný samospľávny a spľávny celok Slovenskej republiky. Zdnlhlje osoby'
ktoľé majú na jeho uzemi trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktoľá za podmienok ustanovených
zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Zák|adnou úlohou mesta pri
výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto
má zo zákona právo zriaďovať, zrušovat' a kontrolovať rozpočtové a pľíspevkové orgaĺizácie a má právo
aj zak|adať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby ako aj schvaľovať majetkovú účasť
mesta v právnickej osobe.

Mesto ako samostatný uzemný samosprávny a správny celok sa riadi

o zákonom č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znenineskorších predpisov
. Ústavou Slovenskej ľepubliky
o zákonom Ó. 52312004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení

niektoľých zákonov v znení neskoľších predpisov
o zákonom č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách územnej samospľávy ao Zmene a doplnení

niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov
o zákonom č. 43Il2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
. a inými zákonmi v rámci platnej legislatívy Slovenskej ľepubliky
. schválenými všeobecne záväznými naľiadeniami, internými smeľnicami a pľedpismi

Mesto nemá žiaďne oľganizačne zloŽky v zabraniéí.

Štafistické úclaje:

Počet obyvateľov k 3 I .12.2020
z toho muŽi:

ženy'.

Nadmoľská výška:
Rozloha v m2:

Hustota obyvateľstva na 1 km2:

Naĺodnosť:

82 494
39 848

42 646

378 m
80 028 498
950 obyvateľov
slovenská 96,130Á, česká I,84yo, ostatné 2,03o/o

(moravská, poľská...)

Sociálne služby:

V ľoku 2020 mesto Žilina v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovalo alebo zabezpečovalo poskytovanie
sociálnej sluŽby pre fyzické osoby v súlade so zákonom ó. 44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách a o zmene
a doplnení zákona č. 455lI99I Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskoľších
pľedpisov (ďalej len zákon č.44812008 Z.z.).

Mesto Žilinapo skytoval o alebo zab ezpečovalo nasledovné sociálne služby :

o Sociálna služba na ľiešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkébo zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

Úsmev - zaľiadenie pľe senioľov, Osiková 26 _ celoročná pobytová sociálna služba
Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, ľozpočtovej oľganizácie Ús-eu -

zariadenie pre seniorov, osiková 26, Ži|ina. V zariadení sa v zmysle zákona č. 44812008 Z. z. poskytovala
sociálna sluŽba fyzickej osobe, ktoľá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázanánapomoc inej fyzickej osoby
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a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potľebuje ziĺýchvážnychdôvodov. Zaúadenie má
kapacitu 64 miest a pľijímateľom sociálnej sluŽby je zabezpečovaná sociálnasluŽbaceloročnou pobytovou
formou. Počet záujemcov o poskytnutie sociálnej služby k3I.12.2020: I23.

Denný stacionár, Námestie J. Boľodáča 1 - ambulantná sociálna služba
Mesto Žĺlina je zriaďovateľomzariadenia Denného stacionára' Námestie J. Boľodáča l, v ktoľom sa v roku
2020 poskytovala sociálna služba ťyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej
stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 44812008 Z. z. a je odkánanána sociálnu
službu v zariaďení len na uľčitý čas počas dňa. Ďalej sa v zaiad'ení poskýovalo sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia a stravovanie. Pre pľijímateľov sociálnej sluŽby počas pobytu v zaľiadení boli
zabezpečovane rôzne záujmové činnosti atiež rozvoj pracovných zručností. Zariadenie má kapacitu 10
miest a sociálna sluŽba bolazabezpečovaná ambulantnou formou.

Opatrovatel'ská služba
opatľovateľská sluŽba je sociálna služba, ktorá sa v roku 2020 poskytovala v domácom prostredí:
a) fyzickej osobe (Fo)' ktorá je odkézaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupei odkéaanosti je

najmenej II. podľa prílohy č.3 zákonač,' 44812008 Z. z. a
b) Fo odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť

azákladných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 zákonač.4481 2008 Z' z.

Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby: 164

Počet teľénnych sociálnych pľacovníkov/opatrovateľov: 54

Sociálnu sluŽbu mesto Žiliĺazabezpečovalo na základezmluvného vzťahuaj u neveľejného poskytovateľa
sociálnej sluŽby - Diecéznacharita Žilina.

Pľepľavná služba
Prepravná sluŽba sa v roku 2020 poskytovala fyzickej osobe: a) s ťaŽkým zdtavotným postihnutím
odkázanej na individuálnu pľepravu osobným motorovým vozidlom alebo b) s nepľiaznivým zdravotným
stavom s obmedzenou schopnost'ou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie. Prepravná sluŽba sa poskytovalaĺauzemímesta Žilinalen v pľacovných dňoch, v čase od 7.00
hod. do 14.00 hod., v piatok do 13.00 hod.
V roku 2020 pribudlo 20 Žiadostí o zabezpečenie poskytovania prepravnej sluŽby.

Počet obj ednaných jázd k 3 LI2.2020 : 8I3

Účel: návšteva zdravotníckych zariaďení, výdajne zdravotníckych pomôcok, knižnice' kadeľnictva,
cintoľínov, nákupy' orgáĺy verejnej správy, kultúľne podujatia, návšteva príbuzných a podobne.

o Sociálna podpoľná služba

Denné centrá
V denných centrách (DC) v roku 2020 bola poskytovaná sociálna sluŽba počas dňa ťyzickej osobe, ktoľá
dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým
zdĺavotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému ľodičovi s vnukom alebo vnučkou. Denné centrá
poskytovali sociálne poradenstvo a zabezpeč,ovali záujmovú činnosť. Poskytované sociálne služby
v denných centrách boli bezplatné. Sociálne služby v denných centľách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
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Žiliĺa boli poskýované ambulantnou formou počas pracovných dní. Mesto Ži\ina počas roka 2O2O

zabezpečovalo sociálnu službu v 5 denných centľách:

1. Denné centrum - Námestie J' Borodáča 1, 010 08 Ži\ina,
2. Denne centrum - Andreja Kmeťa 38, 010 0I Žilina,
3. Denné centrum - Dedinská 1' 010 0I Žilina,
4. Denné centľum - Dlhá 1, 010 09 Ži\ina,
5. Denné centrum - ovocinárska 33, 010 01 Ži\iĺa.

Denné centľum, Andľeja Kmeťa 38, Ži\ina a Denné centľum, Dedinská I, Žilina slúžia tiež ako vydajňa
stľavy. Činnosť DC je zverejnenána web stľánke mesta.

Počet prijímateľov: cca 806'

VDennom centľe, Námestie J. Borodáča I, Žilina mali pľijímatelia sociálnej služby kdispozícií aj

miestnosť pre telesné aktivity zaučasti rehabilitačného zamestnanca a Fit park pre senioľov.

Rôzne aktivity vjednotlivých denných centrách boli vpriebehu roka plnené priebežne na základe
poŽiadaviek členov denných centieľ.

Jedáleň
Mesto Ži\iĺa v roku 2020 poskýovalo pľostľedníctvom svojich jedálni podpornú sociálnu službu _

stravovanie pľe fyzickú osobu s tľvalým pobýom ĺauzemímesta ŽLtina,ktorá:
a) nemá zabezpečeĺé nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,

b) máťažke zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdľavotný stav,

c) dovŕšiladôchodkovývek.

Mesto Žilinaie ztiaďovateľom dvoch jedálni:

1. Jedáleň' Námestie J. Boľodáča 1, 010 08 Žilina,
2' Jedáleí, Lichaľdova 44, O1O ot Žilina.

o uvedenú sociálnu sluŽbu v roku 2020bolzo stľany občanov mesta Ži|inaveľký záujem.

Počet vydaných obedov v roku 2020:189 218.

Donáška stravy
Mesto Žilinaposkytovalo stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe,

ktoľá má ťďŽké zďravotné postihnutie alebo nepľiazĺivý zdravotĺý stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Donáška stravy: 86 492 obedov/rok

Zäujemobčanov mesta o poskytovanie sociálnej podpornej služby - donáška stravy do domácnosti pribúda'

o Sociálna služba kľízovej inteľvencie - komunitné centľum
V Komunitnom centre na ulici Bľatislavská 8612, Žiliĺav zmysle $ 2 ods. 2 písm. W zákoĺa č. 44812008
Z. z. o sociálnych službách sa aj v roku2020 poskytovalo fyzickej osobe v nepľiaznivej sociálnej situácií:
a) zákIadné sociálne poradenstvo,
b) pomoc pri uplatňovaní pľáv a právom chľánených záujmov,
c) pomoc pri príprave na školské vyučovanie a spľevádzanie dieťaťa do azo školy a školského zariadenia,
d) vykonávala sa preventívna aktivita,
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e) zabezpečovala sa záujmová činnosť.

V komunitnom centre sa realizovalitôzneprojekty zameranénapr. na zmysluplné vyuŽívanie voľného času
detí MRK, prevenciu kľiminality a inej protispoločenskej činnosti, záškoláctva, pľípravu na výchovno-
vzdelávací pľoces, rôzne zbierky. Implementovaný je Národný projekt Podpora azvyšovanie kvality
teľénnej sociálnej práce.

Poskýovanie sociálnej služby v komunitnom centľe - počas pracovných dnílbezplatne.

Mesto Žilina, v spolupľáci s Nadáciou mesta Žilina, sa v roku 2020 zapojilo do zbierky šatstva
a hygienických potľieb pľe ľudí v nidzipľostľedníctvom zamestnancov komunitného centľa. Mesto Žilina,
v spolupráci s Čeľveným Wížom/Žilina, zabezpečovalo pravidelné testovanie antigénovými testami
ataktiežposkýovalo pľideľovanie dezinfekčných prostriedkov a ochľanných pomôcok. V roku2O20 mesto
Žilina,v súčinnosti so zamestnancami komunitného centra, dbalo aj o šírenie informácii v oblasti prevencie
pandémie.

o Sociálne služby na podpoľu ľodiny s detnmi

Mesto Žilinaposkytuje ambulantnú sociálnu sluŽbu v Zariadení starostlivosti odeti do 3 rokov veku
dieťaťa. Sociálna sluŽba je poskyovanánapodporu zosúlaďovania rodinného životaapracovného života
poskytovaním staľostlivosti o dieťa do 3 ľokov veku, ak sa ľodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa
zvercné do osobnej staľostlivostinazáklade rozhodnutia súdu, pľipľavuje na povolanie štúdiom na strednej
alebo vysokej škole, pripravuje na tľh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návľatom
na trh práce alebo vykonáva zárobkovu činnost'.

Zariadenia starostlivosti odeti do 3 rokov veku dieťaťav zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiliĺa,bez
právnej subjektivity sú:

L Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, Veľká ol<ružĺá 82 - kapacita 45 detí,
2. Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, Puškinova 14 -kapacita 42 detí.

Y zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťat'a sa poskytujú

a) bežĺé úkony staľostlivosti o dieťa'
b) stravovanie,
c) výchova.

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Mesto Žilina ako vecne a miestne príslušný správny oľgán v zmysle zálkoĺa č. 36911990 Zb. oobecnom
zriadení v znení neskorších platných pľávnych predpisov, zákona č). 4I7l2OI3 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektoľých zákoĺov, v nadväznosti na zákon č. 60112003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v zĺení
neskorších platných pľávnych predpisov rozhodlo o priznaní jednorazovej dávky v hmotnej nudzi na
čiastočnú úhľadu mimoľiadnych výdavkov fyzickej osobe, ktoľej sa poskytuje pomoc v hmotnej nídzi.

V roku 2020 poskytnutá JDHN:5 žiadateľom

Pochovanie občana
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Mesto Žilina v zmysle zákona č. I3II20IO Z. z. o pohľebníctve zabezpečovalo pochovanie zomľelého
občana bez rodinných príslušníkov, pochovanie zomľelého občana, u ktorého nebola zistená totožnosť
atiež mnohokrát sa pochováva zomrelý občan, u ktorého boli blízke osoby pteukázateľne upovedomené
o úmrtí svojho blízkeho, a napriek tomu pochovanie odmietli.
Pochovanie takéhoto zomrelého v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje vžďy obec, na ktorej území došlo
k úmrtiu, ak nie je zĺáme miesto úmľtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktoľej katastrálnom území sa ľudské
pozostatky našli.
V ĺoku 2020 Mesto Ži\iĺazabezpeči\o pochovanie: 8 zomrelým občanom

Sociálno-pľávna ochrana detí a mládeže
Mesto pľi výkone svojej samospľávnej pôsobnosti v rcku 2020 vykonávalo opatrenia vyplývajúce zo
zákoĺa č.30512005 Z. z. osociálnopľávnej ochľane detí aosociálnej kuratele aozmene adoplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 30512005 Z' z.), napľíklad opatrenia zamerané na predchádzanie

vzniku poľúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb.

Inštitút osobitného príjemcu - mesto Žilina v roku 2O2O vykonávalo v zmysle všeobecne záväzných
platných pľávnych predpisov inštitút osobitného príjemcu na výplatu pľídavku na dieťa a pľíplatku k
prídavku, osobitného príjemcu na výplatu dávky v hmotnej ĺídzi, osobitného príjemcu na ýplatu
rodičovského príspevku a jednoľazového pľíspevku pre žiaka 1' ľočníka ZŠ.

Výchova a vzdelávanie:

Mesto Žiliĺa má vo svojej ztiaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl, ztoho 8 samostatných
záklaďných škôl a 6 základných škôl s mateľskou školou, 20 samostatných materských škôl. Súčasťou škôl
sú školské jedálne avýdajné školské jedálne. Y základných školách pôsobia školské kluby detí' ktoré
navštevovalo 2 634 detí v 97 oddeleniach.

Y základných školách sa výchovno-vzdelávacieho pľocesu zúčastňova\o 6 237 žiakov v 298 triedach. Skoly
pľacujú podľa vlastných školských vzďelávacích programov, niektoľé školy sa užšie pľofilujú, napr.

špoľtová príprava, ,,ze|ená škola", intelektovo nadané deti, progľamovanie, rozšíľené vyučovanie cudzích
jazykov, environmentálna výchova.

Rok 2020 bol poznačený vyhlásením mimoľiadnej situácie z dôvodu Covid - 19. Základné školy sa v tomto
období riadili ľozhodnutiami MŠVVaŠ sR. Vyučovanie v školách bolo na určité obdobie preľušené úplne,
žiaci savzďelávali dištančnou foľmou. Pľezenčná forma vzdelávania sa odvíjala od aktuálnej pandemickej
situácie. Počas letných prázdnin niektoré školy poskytli žiakom možnosť navštevovať ,,letnú školu".

Dvadsať samostatných mateľských škôl a 6 materských škôl prí zäk|adných školách navštevovaLo 2 302
detí. Ich profilácia je zameraĺá na zdravý životĺý štýl, rozvoj emocionálnej gramotnosti, ľozvoj
pohybových a technických zručností, oboznamovanie sa s anglickým jazykom, uplatňovanie regionálnych
pľvkov, výchova arozvoj environmentálneho cítenia detí. V materskej škole Čajakova 4A je tľieda pľe deti
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potľebami - zrakovým postihnutím. V 10 mateľských školách
pomáhalo pri výchove avzdelaĺí detí so zdravotným znevýhodnením 16 asistentov učiteľa. od septembra
2O2O sa deti v dvoch mateľských školách (Čajakova, Trnavská) vyučujú v nových zrekonštruovaných
pľiestoľoch.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách počas mimoriadnej situácie sa taktiež riadil
ľozhodnutiami MŠVVaŠ sR.
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Mesto Žiliĺamá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pľi základných školách a 16 pri
materských školách. Desať výdajných školských jedální je zriadených pri 5 materských školách, l
základnej škole s materskou školou a 4 v elokovaných pracoviskáchzákladĺých, resp. materských škôl. Do
výdajných školských jedální sa strava dovážala zo školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Školska jedáleň pri Základnej škole, Maľtinská 20 pipravovala azabezpečovala diétne stravovanie
(celiatickú diétu) pľe žiakov navštevujúcichzáklaďné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

V snahe minimalizovania škôd na potravinách v dôsledku náhleho preľušenia prevádzky škôl a školských
zariadení v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie bol zo školských jedální realizovaný zvoz potravín
s končiacou zárukou, ktoré boli následne bezodplatne odovzdané charitám pôsobiacim na izemí mesta.

Počas mimoľiadnej situácie sa školské stľavovanie riadilo rozhodnutiami ľĺŠvvaŠ SR, nariadeniami vlády
a usmernením hlavného hygienika SR.

Dve základné umelecké školy navštevovaIo 2 118 žiakov v hudobnom, literárno-dramatickom' vytvaľnom
a tanečnom odbore.
V čase mimoriadnej situácie sa výchova avzdelávanie v základných umeleckých školách realizovala
dištančnou formou. Po čiastočnom uvoľnení opatľení, bolo povolené prezenčné vyučovanie v individuálnej
forme vzdeIávania.

Centrum voľného času navštevovalo I 274 členov. Ik:úžková činnosť sa ľealizovala najmä v troch
budovách CVČ (Kuzmányho ul, Zvolenská ul., Ul. V. Javorku) atiežv priestoroch základných škôl.
Aj činnost'CVČ bola ovplyvnená mimoriadnou situáciou z dôvodu Covid-l9. Prevádzka CVČ sa musela
prispôsobiť nariadeniam a rozhodnutiam MŠVvaŠ sR. Pravidelná aj príležitostná činnosť CVČ bob
v tomto období pozastavená.

Mesto Žilina poskytuje dotácie aj pre neŠtátne školy a školské zariadenia cirkevných a súkľomných
zriaďovateľov.
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PRÍIMY

z toho:

Srrmaľizácia príjmov a výclavkov k 31.12.2020

SUMARIZACIA
Schválený
ľozpočet

2020

Upľavený
ľozpočet

2020

Skutočnost'k
31.12.2020

o//o
plnenia

mesto bez RO 77 659 293 88 2ts 623 88 803 7rr,05 100,67

RO - spolu 2 924 62r 2 807 331 2 r78 242,8r 77,59

Rozpočtové príjmy mesto Zi|ina 80 583 914 91 022 954 90 981 953.86 99,95

Bežné príjmy - mesto Zi|ina 77 297 241 78293 653 80 487 508,51 102,80

z toho: mesto bez RO '14 3',72 620 '75 799 869 78 585 606,69 103,68

RO - spolu 2 924 621 2 493 784 I 901 901,82 76.27

z toho: školy a školské zariadenia 2',706 t2t 2259 862 I 669 953,42 73.90

Úsmev - ZpS osiková ul. 218 500 233 922 231948.40 99.16

UHA mesta Žilina 0 0 0,00 0,00

Kapitálové príjmy - mesto Zilina 190 000 1 745 234 1834 560,47 105,12

z toho: mesto bez RO - spolu 190 000 I 741 743 r 83t 069,87 105,13

RO - spolu 0 3 491 3 490,60 99,99

z toho: školy a školské zariadenia 0 0 0,00 0,00

Úsmev - ZpS osiková ul. 0 3 491 3 490,60 99,99

ÚHA mesta Žilina 0 0 0,00 0,00

Pľíjmové Íinančné opeľácie - mesto Žilin 3 096 673 ĺ0 984 067 8 659 884,88 78,84

z toho: mesto bez RO 3 096 613 10 674 0rr 8 387 034,49 '78,57

RO - spolu 0 310 0s6 272 850,39 88,00

z toho: školy a školské zariadenia 0 310 056 2'72 850,39 88,00

Úsmev - ZpS osiková ul. 0 0 0,00 0,00

T]HA mesta Žilina 0 0 0,00 0,00

Rozpočtové pľíjmy spolu _ mesto Žilina 80 583 914 91 022 954 90 981 953,86 99r95
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VYDAVKY

z toho:

Pozn.:
Ro : rozpočtové oľganizácie mesta

mesto bez RO 49 982 221 57 127 6s4 48 812 041.83 85.44

RO - spolu 30 601 693 33 89s 300 31202223.58 92,05

Rozpočtové výdavky mesto Žilinu 80 s83 914 91 022 954 80 014 265,41 87,91

Bežné výdavky - mesto Zi|ina 72 341 709 79 321 s26 71 098 123,10 89,63

z toho: mesto bez RO 41 740 016 45 658 635 39 994 497,41 87,59

RO - spolu 30 60t 693 33 662 891 31 103 625,69 92,40

z toho: školy a školské zariadenia 29 761 169 32 5lt 763 30 002 s70.63 92,28

Usmev - ZpS osiková ul. 834 524 876 628 874 255,22 99,73

UHA mesta Žilina 0 274 500 226199,84 82.62

Kapitálové výdavky - mesto Žilina 4 177 346 I 953 644 5220 489,45 58,31

ztoho: mesto bez RO 4 r77 346 8 121 23s 5 12189r,56 58,13

RO - spolu: 0 232 409 98 597,89 42,42

ztoho: školy a školské zariadenia 0 70 55s 70 548,84 99.99

Usmev - ZpS osiková ul' 0 4 354 4 353.60 99.99

ÚHA mesta Žilina 0 157 500 23 69s.4s 15,04

Výdavkové Íinančné operácie - mesto Žilina 4 064 8s9 2 747 784 3 695 652''86 134,50

z toho: mesto bez RO 4 064 8s9 2747 784 3 69s 652,86 134.50
RO - spolu: 0 0 0,00 0.00

z toho: školy a školské zaľiadenia 0 0 0,00 0,00

Úsmev - ZpS osiková ul. 0 0 0,00 0.00

ÚHA mesta Žilina 0 0 0,00 0.00

Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina 80 583 914 91 022 954 80 014 265,41 87,91

Hospodárenie celkom:
Schválený
rozpočet

2020

Upravený
ľozpočet

2020

Skutočnost'k
31.12.2020

Bežný ľozpočet 4 955 532 -t 027 873 9 389 385.41

Kapitálový rozpočet -3 987 346 -7 208 4I0 -3 385 928.98

Finančné opeľácie (Fo) -968 186 8236283 4 964 232,02

Výsledok hospodáľenia - po vylúčení Fo 968 186 -8236283 6 003 456,43

Výsledok hospodáľenia - vrátane FO 0 0 t0 967 688,45
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Finančné usporiadanie výsledku hospodáľenia Mesta Zi|ina za rok2020

A)

Prebytok+/Schodok- 968 186 -8236283 6 003 456,43

Pľebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia $ 10 ods' 3 písm. a) ab) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosptávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov, pľedstavuje

6 003 456,43 EUR.

Pľebytok ľozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi časovo
ľozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.

V zmysle ustanovenia $ 16 ods. 6 zákonač,.58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na účely tvoľby peíaŽných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce zisteného podľa $ 10 ods. 3 písm. a) ab) citovaného zákoĺa z tohto pľebytku vylučujú
nev.yčeľpané účelovo určené prostľiedky. poskytnuté vľoku 2020 zo štátneho rozpočtu, zrozpočtu
Európskej únie, alebo nazák|ade osobitného predpisu v celkovei výške 2 612 92ĺ..06 EUR. z toho:

o 748,50 EUR - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR QPSVaR) z ľoku 2020 _
ľodirrné pľídavky

o 311,40 EUR - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR QPSVaR) z roku 2O2O -
dávky v hmotnej ĺudzi

o I 620,63 EUR - nevyčerpané účelovo určené finančné prostľiedky zo ŠR z roku 2O2O nazabezpeéenie
poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionáľi Vlčince

o 6452,8OEUR-nevyčerpané účelovo určené finančné pľostriedky zo ŠR zroku 2O2O na úhĺadu
nákladov pľeneseného výkonu štátnej spľávy na úseku bývania (ŠFRB)

o 126lll,17 EUR - nevyčerpané účelovo uľčené finančné pľostľiedky zo ŠR z ľoku 2020 na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy - zabezpečenie ,'Sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2021*

o 20,06 EUR - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (MPSVaR SR) z roku
2O2Onavýživovedoplnky prezariadenia sociálnych služieb v súvislosti s CoVID-19 (Úsmev _ZpS,
osiková u1., Denný stacionár Vlčince)

BeŽný ľozpočet Schválený rozpočet
na rok 2020

Upľavený
rozpočet na ľok

2020

Skutočnosť

k31.12.2020

Bežné pľíjmy 77 297 241 78293 653 80 487 508'5ĺ.

Bežné výdavky 72 341 709 79 321 526 71 098 t23,I0

Pľebytok+/Schodok- 4 9ss s32 -1 027 873 9 389 385,41

Kapitáloqý ľozpočet Schválený ľozpočet
na ľok 2020

Upravený
rozpočet na rok

2020

Skutočnost'

k31.12.2020

Kapitálové pľíjmy 190 000 r 74s 234 1834 560,47

Kapitálové ýdavky 4 Í77 346 I 953 644 5220 489,45

Pľebytok+/Schodok- -3 987 346 -7 208 410 -3 385 928,98
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. 327 929,07 EUR - nevyčeľpané účelovo uľčené finančné prostriedky zo ŠR zroku 2020 pre ZŠ _
noľmatív

o 20 737,02 EUR - nevyčerpané účelovo uľčené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 pre ZŠ -
nenormatívne prostľiedky _ vzdeláv acie poukazy

o 403 131,68 EUR - nevyčeľpané účelovo určené finančné pľostľiedky zo ŠR zroku2020 pre nĺŠ, Šr
pri ZŠ _ nenormatívne prostľiedky - príspevok na stravovanie (dotácia na podpoľu výchovy
k stravovacím návykom)

o 800,00 EUR - nevyčerpané účelovo uľčené finančné prostriedky 
'o ŠR z roku 2O2O na pľojekt

,,Čítame raďi", realizovaný v zŠ limbová ul.
o 44 925,18 EUR - nevyčeľpané účelovo uľčené finančné pľostriedky z Európskeho sociálneho fondu

a zo spoluťtnancovania ŠR z roku 2O2O naprojekty, realizované v základných školách:
- projekt ,,Y základnej škole úspešnejší" (ZŠ s MŠ ul. Dolná Tľnovská, ZŠ limbováu|.,ZŠ Martinská

ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazd a, ZŠ Karpatská ul., ZŠ s MŠ Škohkĺ ul.;
- pľojekt 

',Rovnosť 
šancí - základrozvojaosobnostio'(zŠ Nam. mladosti)

- projekt 
',Netľadičná 

cesta zapoznaním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul')
. 3 245,00 EUR - nevyčeľpané účelovo uľčené finančné pľostriedky zo ŠR z roku 2020 (kapitálové) na

zlepšenie vybavenia školskej jedálne v zŠ 1Šl pľi ZŠ ul. Slovenských dobľovoľníkov)
o 3 786,00 EUR - nevyčeľpané účelovo uľčené finančné pľostriedky 

"o 
ŠR z roku 2O2O (kapitálové) na

zlepšenie vybavenia školskej jedálne v zŠ 1Šĺ priZŠ s MŠ Gaštanová u1.)
o 5 000,00 EUR - nevyčerpané účelovo uľčené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2O2O (kapitálové) na

zlepšenie vybavenia školskej jedálne v zŠ 1Šĺ pri ZŠ s vĺŠ Školská ul.)
C 482I,63 EUR - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky (kapitálové) _ grant zNadácie

Pontis narealizáciu projektu ,,Snoezelen záhĺada _ univerzálny komplex pľe všetkých"
o 236,56 EUR - účelovo určené fin. pľostriedky - pľíjem z dobľovoľnej zbierky, ktorú vyhlásilo mesto

Žilinapod názvom ,,Žilinapomáha" (vyhláseniďdóbrovoľnej zbierký bolo schválené uznesenímMZ
v Ziline č.76/2020 dňa II.05.202o)

. I340 457,04 EUR - zostatok nepoužitých prostriedkov z finančnej náhĺady vo výške spoločenskej
hodnoty vyľúbaných drevín, ktoľé predstavujú príjem v roku 2020, v zmysle $ 48 ods. I zákona č,
54312002 Z. z. o ochĺane príľody a krajiny

o 61 714,58 EUR - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov _ grantov, ktoľé
predstavovali v roku 2020 príjem na bežne účty rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy
ľozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariaďení)

o 260 872,74 EUR - zostatok nevyčerpaných Íinančných pľostľiedkov súvisiacich so stľavovaním
vškolských jedálňach - úhľada stravy (stravné, ftžia),nazáklade ustanovenia $ l40 ods.9 a10
zákona č. 24512008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o Zmene a doplnení niektoľých
zákonov v znení neskorších predpisov; finančné prostľiedky predstavovali v roku 2020 príjem na
bežne účty školských jedální rozpočtových organĺzácií mesta (vlastné pľíjmy rozpočtových
organizácií mesta _ škôl a školských zariaďení)

Nevyčeľpané účelovo uľčené finančné prostriedky, poskýnuté zo štátneho rozpočtu, ľÚ je moŽne pouŽiť
vnasledujúcom rozpočtovom roku vsúlade sustanovením $ 8 ods. 4 a5 zákona č. 52312004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách veľejnej spľávy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov.
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B)

Po lylúčení vyššie uvedených finančných prostriedkov (pľijatých v roku 2020) z prebytku ľozpočtu
zisteného podľa ustanovenia $ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov, pľedstavuje prebytok rozpočtu
3 390 535,37 EUR.

V zmysle $ 15 ods. 4 zákonač. 58312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách územnej samospľávy a o Zmene
a doplnení niektoľých zákoĺov, obec vytváľa ľezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom' najmenej
však 10 0Á zpľebytku rozpočtu zisteného podľa $ 16 ods. 6 citovaného zákona, čo pľedstavuie z vysste
uvedeného prebvtku 339 053.54 EUR.

c)

Hospodárenie vrátane
finančných operácií

SchváIený
rozpočet na ľok

2020

Upravený
rozpočet na rok

2020

Skutočnost'

k31.12.2020

Pľebytok+/Schodok- 0000 0,00 10 967 688,45

Hospodáľenie vrátane finančnÝch opeľácií

Upravený bežný rozpočet na rok 2020 bol zostavený ako schodkový, nakoľko na úhľadu časti bežných
výdavkov boli použité pľostriedky ľezervného fondu mesta a tiež prostriedky návratnej finančnej výpomoci

"o 
ŠR.

Návľatná finančná výpomoc bola poskytnutá mestu Ži|iĺa zo ŠR (MF SR) na výkon samosprávnych
pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku dani zpríjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochoľenia COVID-19 (nazákladeZmluvy o návratnej fin. výpomocié.2020/128/1285) vo výške
2 047 137,- EUR

Y zmysIe $ 36^ odst.2 zákona č,. 6712020 o niektorých mimoľiadnych opatreniach vo finančnej oblasti v
súvislosti so šírením nebezpečnej nákaz|ivej ľudskej choľoby COVID-19, účinného od 04.04.2020, môže
obec oočas obdobia oandémie až do 31. decembru202I na zák|aďe rozhodnutia zastupiteľstva pouŽiť na
úhĺadu beŽných výdavkov prostľiedky rezervného fondu a návratné zdľoie financovania' pľičom tento
postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu ľoka kĺytý zapojením prostriedkov rezervného fondu do
rozpočtu mesta a pľostriedkamt zúveru zo ŠFRg'

Rozpočet finančných opeľácií
Schválený

ľozpočet na ľok
2020

Upľavený
rozpočet na rok

2020

Skutočnost'

k31.12.2020

Pľíjmové finančné opeľácie 3 096 673 10 984 067 8 659 884,88

Výdavkové Íinančné opeľácie 4 064 8s9 2 747 784 3 695 652,86

Pľebytok+/Schodok- -968 186 8236283 4964232,02
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Mestu Žilina bol v roku 2020 poskytnutý úver 
'o 

ŠFRB vo výške 18I74o,- EUR na komplexnú obnovu
a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610.

K3LÍ2.2020 bola z vyššie uvedeného úveru pňjatá azároveň pouŽitá (čerpaná) časť úveru vo výške
166 407,38 EUR.

Pľostriedky ľezervného fondu boli do rozpočtu mesta v ľoku 2020 zapojené v celkovom objeme 6 404 50I,-
EUR.

CelkovÝ zostatok disnonibilnÝch zdroiov (vrátane finančnÝch ooeľáciil k31.12.2020 nredstavuie
10 967 688,45 EUR.

Zuvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo uľčených pľostriedkov. posk}rtnutých
v roku 2020 zo štátneho ľozpočtu' zrozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu
v celkovei vÝške 2 612 921.06 EUR.

Zo zostatku ífinančnÝchooeľáciil sa vvlučuie;

z roku

odvod do Rezervného fondu mesta
odvod do Fondu ľozvoja bývania mesta

1

6 184.80 EUR. ktoré boli v roku 2020 zapojené do rozpočtu mesta pľostľedníctvom príjmových finančných
opeľácií, z toho:

. I21,70 EUR nevyčeľpané účelovo uľčené finančné prostriedky 
"o 

ŠR QPSVaR) z roku 2OI9 _
rodinné prídavky

o 6 063,10 EUR nevyčerpané účelovo uľčené finančné prostriedky z Euľópskeho sociálneho fondu a zo
spolufinancovania ŠR z roku 2019 napľojekt,,Čítanié - brána k mysleniu",tealizovaný v ZŠ Nám.
mladosti

Zo zostatku (finančných operácií) sa tieŽ vylučuje zostatok prijatých zábezpek k 31.12.2020. ktoré
predstavujú cudzie finančné prostriedky v celkovei výške 105 548.76 EUR.

Po wlúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo uľčených finančných prostľiedkov v celkovom
obieme 2 724 654.62 EUR. pľedstavuiú disponibilné zdľoie (celkový pľebytok rozpočtu - vrátane
zostatku finančnÝch opeľácií) zostatok k 31.12.2020 vo výške

8 243 03 EUR.

ktorý (v zmysle $ 15 ods. 1 písm. a) a c) zákonač. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samospľávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) bol pouŽitý nasledovne:

. vo výške
o vo výške

8233 033,83 EUR
10 000,- EUR
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ztoho 60 "Áz

Pľehl'ad o stave a vývoji dlhu k3l.12,2020

Skutočné bežné pľíjmy mesta Zilina v ľoku 20l9z 74 483 9I7,71EUR

44 690 350,63 EUR

Skutočné bežnépríjmy mesta Žiliruv roku 2lLg,zníženév zmysle $ 17 ods. 6 písm. b) zákona č.

583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávyrv znení neskorších predpisov:
59 652049,72 EUR

z toho 25 oÁ: 14 913 012,43 EUR

CelkovtÍ suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2020

Komerčné úvery * návľatná fin. výpomoc: 19 977 733113 EUR

počet obyvatel'ov mesta k31.12.2020: 82 494

dlh v prepočte na L obyvatel'a mesta: 242 EUR

V zmysle $ 17, ods. 6 zákoĺa č. 58312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách územnej samospávy, v zneĺí
neskorších predpisov, môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné z&oje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu mesta nepľekľočí 607o skutočných beŽných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka:

Zostatok istiny k 31,.12.2020
Skutočné beŽné príjmy

k31.12.2019
7o podiel

19 977 733,13 EUR 74 483 917,71 EUR 26,82 oÁ

b) suma ľočných splátok návratných zdrojov ťrnancovania vrátane úhĺady výnosov neprekĺočí 257o
skutočných bežných príjmov pľedchádzajúceho rozpočtového ľoka zniŽených o pľostriedky
poskýnuté v pľíslušnom rozpočtovom roku mestu zrozpočtu iného subjektu veľejnej spľávy,
pľostriedky poskytnuté zEÚ ainé prostľiedky zo zallraničia alebo prostriedky získané ĺa zák\ade
osobitného pľedpisu ($ 48 ods. I zäkonač. 54312002 Z. z. o ochĺane pľírody a kĺajiny):

Suma ľočných splátok
návľatných zdrojov

financovania vrátane
úhľady výnosov za rok2020

Skutočné bežné príjmy
k31.12.2019

($ 17 ods.6 písm. b)
zákona č. 583/2004 Z. z.)

7o podiel

3 024132,60BUP. 59 652 049,728UR 5,07 o/"

Zákonná podmienka bola splnená.
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Plnenie rozpočtu pľíj mov k 31.12.2020

celkom 90 981

ľl s 80 487 s0 51 Eum

Daňové pľíimv - bežné 52 530 175,86 EUR
o Dane z pľíjmov a kapitálového majetku - dane z pľíjmov fyzickej osoby 37 098 104'83 EUR

Príjem predstavoval r4ýnos dane z príjmov ýzických osôb (DPFo), v zmysle zákonaé. 56412004 Z. z. o rozpočtovom
určení ýnosu dane z príjmov územnej samospráve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, poukázaný ízemnej
samospráve, ktoý bol príjmom rozpočtu obce. S účinnosťou od 1.l.2016 bol uľčený podiel obcí na ýnose DPFO
vo výške 70,00 oÁ.

a Dane z majetku _ daň z nehnutel'ností 11 589 178,91EUR

Daťt z nehnutel'ností na ľok 2020 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa' daňou za predajné

automaty a daňou za neýherné hracie prístroje podl'a stavu k 1. januáru 2020, v zmysle zákona č. 58212004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskoľších
predpisov a v súlade s VZN é. 20l20l9 o dani z nehnutelhostí, dani za psa' dani za predajné automaty adani za
nevýherné hracie prístľoje.

Vyrubená daň z nehnutel'ností na rok 2020 bola splatná, v zmysle vydaných rozhodnutí nasledovne:

- pľávnické osoby (ďalej len Po): - prvá splátka do 30. júna2020
- druhá splátka do 31. augusta 2020

- ýzicke osoby (d'alej len Fo): - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Príjmy k 3 I .|2.2020 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške 10l0 637,74 EUR
- dane zo stavieb vo ýške 9 s02l1l,74 EUR
- dane zbytov a nebytoqých pľiestorov v býovom dome vo výške 1076 429143 EUR

Spľávca dane k 3I.12.2020 evidoval 35 446 daňových subjektov (I472 Po, 33 974Fo).

K3I.12.2020 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky_preplatky) čiastku 2 310 775,02 EUR (v tom Po 2 l95
722,94 EUR a Fo 115 052,08 EUR). Uvedená suma nedoplatkov zahÍťta i Po a Fo:

v konkurze vo výške I |78z0z,z0 EUR (v tom Po l 176 33l,z1EUR a Fo 1 870,99 EUR), u ktoých je
nizka pr av depodobnosť vymoženia
v osobnom bankľote vo ýške 4223,47 EUF.

K3l.|2.2020 boli na daniznehnutelhostí odpísané daňové nedoplatky v celkovej qýške 3 z93,35 EUR (v tom Po
3 992,89 EUR a FO -699,54 EUR), a to:

- 34,- EUR - odpustenie daňového nedoplatku daňového dlžnika, ktoým je Fo, ak by jeho vymáhaním bola
vážne ohrozená ýživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho ýŽivu ($ 70 ods. 2 daňového
poriadku)

- -1 I23,16 EUR - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň ($ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 63,29 EUR - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu, že daťloý dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie

po tom, čo majetok nepatľnej hodnoty, zanechaný poručitelbm, vydal tomu, kto sa postaľal o pohreb, alebo
ak zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok
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a

($ 84 ods. l písm. b) daňového poľiadku)

2938,46 EUR - daňoý nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňoý subjekt zanikol
bezprávneho nástupcu ($ 84 ods. i písm. c) daňového poriadku)
209,46 EUR - daňový nedoplatok zanikol na základe uznesenia súdu o oddlŽení dlŽníka, ktoým je ýzická
osoba v rozsahu neuspokojených pohl'adávok ($ 84 ods. 1 písm. f) daňového poriadku)
l 17I,30 EUR - odpustenie sankcie právnickej osobe ($ 157 ods. 1 písm. b) daňového poľiadku)

Dane za tovary a služby 3 842 892,Í2 EUR

Príjem zdanízatovary a služby - daniza špecifické služby k3I.12'2020 pľedstavoval3 842 057,23 BUR - z toho:

- daň zapsa vo ýške 63 0l7,95 EUR
- daň za neýherné hracie prístľoje vo ýške 7 320,- EUR
- daň zapredajné automaty vo ýške 9 412,56 EUR
- daň zavjazd motoroým vozidlom do historických častí mesta vo ýške 78 550,30 EUR
- daň za ubytovanie vo qýške l40 |92,- EUR (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení

o počte pľenocovaní a počte ubýovaných hostí, v zmysle zákona č,. 58212004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskoľších pľedpisov
a v súlade s vZN é' 2ll20l9 o dani za ubytovanie)

- daň za užívanie veľejného priestranstva (umiestnenie pľedajneho zariadenia - ambulantný predaj,
umiestnenie zariadeniana poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky mateľiálu...) vo
výške 92 405,7ZEUF.

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č' 22l20I9 o poplatku'
vyPracovaného v súlade so zákonom č,. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku Za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v zneni neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2020) -
úhrady od szických osôb a právnických osôb vo ýške 3 45I 158,70 EUR

Pľíjem zdaní zatovary asluŽby _ iné dane zatovary asluŽby vo ýške 834,89 EUR predstavoval príjem zo
zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové nľíimv -bežné 9 690 004.96 EUR
o Pľíjmy z podnikania a vlastníctva majetku 3 171' 779,09 EUR
Pľíjem z prenajaých pozemkov, v celkovej ýške 649 473,,04 EUR' v zmysle uzafrorených nájomných zmlúv
(pozemky pod predajnými stánkami, letné teľasy, hrobové miesta, pozemky pod paľkovacie miesta, príjmy v zmysle
uzatvorených zmlúv o vecnom bremene a iné prenajaté pozemky).

Príjem zptenajaých budov, priestorov a objektov predstavovalz 467 644,58 EUR - príjem v zmysle uzatvorených
nájomných zmlúv s nájomcami, ktoľí majú v nebytoých priestoľoch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie,
alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, pľíjem zprenájmu zasadacích
priestoľov v budove MsÚ, kultúľnych domov, obľadných siení atď.

Súčasťou vyššie uvedeného príjmu sú fin. prostľiedky vo ýške 183,26 EUR, zaslané z MH SR priamo na účet
pľenajímateľa _ mesta Žilina, v rámci ,,Yýzw na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné" (štátna
pomoc - podpora ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19).

Príjem z prenájmu budov, pľiestoľov a objektov vo výške 54 661,47 EUR vykazovali k 3Ll2.2020 školy a školské
zariadeniana izemí mesta (vlastné príjmy ľozpočtoých organizácií mesta - škôl a školských zariadení)'

o Administľatívne poplatky a iné poplatky a platby 2 748 147,26 EUR
Pľíjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavova|ik3I.l2.2020 čiastku

209 018,45 EUR- z toho:

za kolaudačné a stavebné povolenie - Iz5 74I,50 EUR
za kolaudačné a stavebné povolenie na studne - 678,- EUR
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zarozkopové a kolaudačné povolenie - 7 971,50 EUR
zavýrub stľomov - 2 04l,50 EUR
zarybárske lístky - 14 566,50 EUR
za známky pre psa - l82,- EUR
za osvedčovanie listín a podpisov na listinách _ l9 870,- EUR
za vyhotovenie matľičných dokladov _ 14 654'- EUR
za potvrdenie o trvalom pobyte - 3 320,- EUR
poplatky na pohrebiskách _ 4 0l5,- EUR
za vydanie vyjadľenia k umiestneniu technických zariadení, videohier (ýheľné hracie pľístroje) _ l 200,-
EUR
za ma\é zdroje znečisťovania ovzdušia _ 50,- EUR
za vyhotovenie potvrdeniao zápise v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov - 22,50 EUR
pľíjem zo súdnych sporov' vedených u exekútoľov - 13 828,15 EUR
d'alšie poplatky (súhlas spľávcu dane s ýmazom z obchodného ľegistľa, vyhotovenie odpisov, ýpisov,
fotokópií...) _ spolu 877'80 EUR

Príjmy zpokiÍ, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - pľedstavovali čiastku 238 666'76 EUR

- z toho:

prĺmy za porušenie predpisov, vyplývaj úcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu
185 303,03 EUR
ostatné prĺmy (za porušenie predpisov - Stavebný úľad, pokuý za pľiestupky - fyzické osoby, poklý za
správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilinu,za poškodenie stanovíšť BikeKIA, pľíjem
z pokuty z omeškania odovzdania diela _ kontajneľové stojiská Hájik, úľoky z omeškania a pod.) _ spolu
53 363,76 EUR

Poplatky a platby z nepľiemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovalik3I.12.2020 čiastku 2 295 3l6,0s
EUR - z toho:

poplatok za vodu - 6 184,04 EUR
poplatok Za oznamy v mestskom ľozhlase - 1 291,- EUR
poplatok zaopatrovateľskú službu - 80 813,8l EUR
za služby sociálneho taxíka _ l 327,-EUP.
za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (ošetľovné) _ 2 644,62 EIJR
za detské jasle _ 104 3l0,80 EUR
za služby poskýované Mestskou políciou v Ži|ine pri ochľane objektov prostredníctvom prevádzky PCo,
príjmy za vykonanie odbornej prípľavy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR - l3 97 6,64 EIJR
zaslužby poskytované v súvislosti s oľganizáciou kultúrnych a športoých podujatí (poslýnutie ľeklamného
priestoľu) - 500,- EUR
pľíjmy vzmysle obchodnej zmluvy oreklamnej spolupráci č.899/2020 a907l2020, uzatvoľenej medzi
mestom Žilinaa spoločnostbu SeVaK, a.s. Ži|ina_ spolu 4 250,_ EUR
zauŽívanie pozemkov pod ľeklamnými zariadeniami _ l1 288,74 EUR
za odtiahnutie motoľového vozidla - 270,- EUR
zavydanie náhradného UHF tagu (čipu) za stratený, pľíp. poškodený, umožňujúceho vjazd do pešej zóny _
340,- EUR
za odpredaj palivového dľeva - 33 632,17 EUP.
poplatky v súvislosti s občianskymi obľadmi - 700,- EUR
poplatky za vyhotovenie fotokópii_ 53,27 EUP*
za stravné v zariadeniach detských jaslí - l 5 064,91 EUR
zastravné -jedálne dôchodcov, denné centľápľe dôchodcov (kluby dôchodcov) - spolu 3z2395,56EUP.
za stľavné _ Denný stacionáľ Vlčince - 120,58 EUR
príjem za odpredaj prebytočného hnutelhého majetku - 1 857,99 EUR

Vlastné príj my ľozpočtoých organizácií mesta k 3 l.12.2020:

- škôl a školskych zariadení(zapredaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ,ZUŠ,CvČ,
stravné v Šq _ spolu 1 463 968,18 EUR
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- rozpočtovej oľganizácie Ús'n"v - zariadenie pre seniorov (ZpS), osiková ul. (za pľedaj ýrobkov, tovarov
a služieb, za stľavné) _ spolu 230 326,74EUR

Ďalšie administratívne a iné poplatky aplatby - príjem z poplatku zaznečisťovanie ovzdušia bol k3I.I2.2O20 vo
výške s 146,- EIJR.

a Uľoky 22Ĺ2,69EaR

Príjem k3I.12.2020 pľedstavovali kľeditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej qýške 2 156,66
EIJR. Uroky zilčtov finančného hospodárenia rozpočtových organizácií mesta - škôl a školshých zariadení (vlastné
príjmy ľozpočtoých organizácií) pľedstavovali prijem vo výške 56'03 EUR.

Iné nedaňové pľíjmy 3 767 865,92 EURo

Príjmy zvĺátených, neoprávnene použiých finančných prostriedkov (CVC) predstavovalik3l.12.2020 8 051'39
EI]R

Pľíjmy znáhrad z poistného plnenia dosiahli k3I.I2.2020 čiastku 23 514,44 EUR.

Pľíjmy z odvodov zhazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákonač.30l20l9 Z. z. ohazaľdných hrách)
do ľozpočtu obce predstavovali k 3|Jz2020 2 034 208,26 EUR.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 3I.Iz.20z0 objem 3 340'96 EUR' Z vratiek _z9z 149190 EIIR' z ľefundácie _
2242,44 EUR.

Príjmy z finančnej náhrady vo ýške spoločenskej hodnoý vyľúbaných drevín (v zmysle zákona é. 54312002 Z. z.
o ochľane prírody a krajiny, v znení neskorších pľedpisov) dosiahli k3I.I2.2020 1 340 457'04 EIJR (pľíjem od
Že|ezníc S lovenskej repub l iky).

Iné pľíjmy (doplnkové príjmy, mylné platby, atď.) dosiah|ik3I'12.2020 celkovú ýšku I431,66 EIJR.

Vlastné príj my rozpočtoých or ganizácií mesta k 3 I'12.2020 :

- škôl a školských zariadení(znáhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek' iné príjmy) predstavovali
spolu 60 848,17 EUR

- rozpočtovej organizácieÚs-"u _ZpS, osiková ul. (z dobľopisov) predstavovali spolu 1621,66 EUR.

Gľanty a tľansfery - bežné 18 267 327,69 EUR
Tuzemské bežné gľanty a tľansfery 18 230 226,58 EtlR

Podpoložky bežných grantov a tľansfeľov boli napíňané priebeŽne v súlade s rozpisoqými listami poslqrtovatel'ov
a príslušnými zmluvami narok2020.

Príjem k 3 I.I2.2020 predstavovali :

Gľanty _bežné (spolu l'69 870,43 EUR):
účelovo určené finančné prostriedky - peňažný dar od Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu
rodiny (na nákup potľavín pľe najohľozenejšiu skupinu asi 15 rodín zBratislavskej cesý, ktoré sa ocitli
v kľízovej situácii vzhľadom na zhoršenie dostupnosti zamestnania počas ochorenia COVID-19) - vo výške
500,- E{JR
účelovo určené fin. prostľiedky od spoločnosti Malá Pľaha, s.r.o., poskytnuté na úhradu všetkých nákladov,
súvisiacich s opravou nekvalitne ztea|ízovaných obrusných vrstiev kĺiŽovatky, ktoré realizovala spoločnosť
Malá Praha, s.ľ.o. ako stavebník, ataktiežaj na obnovu vodoľovného dopravného značenia (v zmysle Zm|uvy
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o Spolupráci č' 2z8l20z0, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou Malá Praha, s...o. Žili''a) - vo
výške 23 533'73 EUR
účeloý gÍantz Nadácie Pontis narealizáciu dobrovolhíckeho podujatia ,,Naše mesto 2020* - vo výške 360,-
EUR
účeloqý grant zNadácie Pontis na realizáciu pľojektu ,,Snoezelen záhrada - univeľzálny komplex pre
všetkých" - vo výške 2 878'37 EUR
účeloý grant zNadácie Kia Motors Slovakia na ľealizáciu projektu ,,Zabezpečenie prevádzky systému
poŽičovne veľejných bicyklov za rok2020" - vo výške 51 942'20 EUR
fin. pľostriedky - príjem z dobrovolhej zbieľky, ktoľú vyhlásilo mesto Ži\ina pod názvom ,,Žilina pomáha"
(vyhlásenie dobrovolhej zbierky bolo schválené uznesenímMZ, Žiline
č.7612020 dňa l l.05.2020) - vo výške 236'56 BUR

Príjem z grantov vo výške 90 419'57 EUR vykazovali k 3l.12.2020 školy a školské zarladenianaúzemí mesta
(vlastné pľíjmy ľozpočtoých organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Tľansfery v ľámci veľeinei spráw _bežné (spolu 18 060 356'15 EIJR):

bežný transfeľ 
'o 

ŠR - normatív pre ZŠ - vo výške 13 0ó8 594,- EUR
bežný tľansfer zo SR - príspevok na výchovu avzdelávanie pre mateľské školy - vo výške 133 7l7'- EuR
bežný transfer 

'o 
ŠR _ účelovo uľčené finančné pľostľiedky pre úsek školstva _ asistent učitelä - vo ýške

485772,-EAR
bežný tľansfer 

'o ŠR _ účelovo uľčené finančné pľostľiedky pľe úsek školstva - vzdelávacie poukazy - vo
výške 173 010'- EUR
bežný tľansfer 

'o 
ŠR _ účelovo uľčené finančné prostriedky pre úsek školstva _ dopravné - vo ýške 1 50ĺ.,-

ETJR
bežný transfer zo ŠR- účelovo uľčené finančné pľostriedky pľe úsek školstva- mimoľiadne qýsledky žiakov
- vo výške 1 200'- EUR
bežný transfeľ zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo r1ýške
17 l42r78F,UR
bežný tľansfer 

"o 
ŠR - účelovo určené finančné prostriedky pľe úsek školstva _ sociálne zneýhodnené

prostľedie - vo qýške 6 300'- EUR
bežný transfeľ zo ŠR - účelovo určené finančné prostľiedky pľe úsek školstva - hmotná nudza,pľíspevok na
stravovanie _ dotácia na podporu ýchovy k stľavovacím návykom (pre mateľské školy, základné školy,
školské jedálne pri ZŠ) - spolu vo qýške 1 109 511,60 EUR
bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky pľe úsek školstva - príspevok na školu v pľírode
- vo výške 28 990'- pUR
bežný tľansfeľ zo SR - účelovo uľčené finančné prostriedky pre úsek školstva - pľíspevok na kuľz
pohybových aktivít v prírode - vo výške 71 114'85 EUR
bežný tľansfer zo ŠR _ účelovo uľčené finančné prostriedky pre úsek školstva _ príspevok na učebnice - vo
qýške 171368'- EUR
beŽný transfer 

"o 
ŠR _ účelovo určené finančné pľostľiedky pre úsek školstva _ na realizáciu sttaži

a olympiád v ľoku 2O2O -pľe CVČ Kuzmányho ul. - vo ýške 4 718'41 EI]R
beŽný transfer zo ŠR - účelovo uľčené finančné pľostriedky, poskýnuté na projekt ,,Pracuj v školskej
kuchyni", realizovaný v ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky a v ŠJ pri ZŠ Jarná ul. _ spolu vo ýške 16 04g,4l
EUR
bežný transfer ŕo Šn - účelovo určené finančné pľostľiedky, poskýnuté na pľojekt ,,Letná škola",
realizovaný v ZŠ ul. Sv. Gorazda av ZŠ ul. Slovenských dobrovol'níkov - spolu vo ýške 4 200'- EUR
bežný tľansfer Ío Šn - účelovo určené finančné pľostľiedky' poslcytnuté na projekt ,,Čítame radiĺ',
realizovaný v ZS Limbová ul. - vo výške 800'- EUR
bežný transfer - fin. prostriedky z Euľópskeho sociálneho fondu (d'alej len ESF), zo spolufinancovania zo
ŠR a z Iniciatívy na podpoľu zamestnanosti mladých l'udí' poskytnuté na projekt zameraný na podporu
zamestnanosti ,,Pľaxou k zamestnaniu", realizovaný v MŠ Jarná ul. - spolu vo ýške 13 709,28 EUR
bežný tľansfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na podporu rozvojamiestnej
a ľegionálnej zamestnanosti pre ZŠ ul. V. Javorku - spolu vo ýške 1 633'12 EUR
beŽný transfeľ - fin. pľostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskýnuté na projekt zameraný na
podporu zamestnanosti ,,Podpoľa zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím", realizovaný v CVč
Kuzmányho ul. (chránené pracovisko - staľostlivosť o zvieratá) - spolu vo ýške 7 978'98 EIJR
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bežný transfer - fin. prostriedky zESF a zo spolufinancovania 'o ŠR na realizáciu pľojektu ,,Podpora
udržania zamestnanosti v MŠ" Qealizovaný vo všetkých mateľských školách) - spolu vo qýške 841429,69
EUR
bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania 'o ŠR na pľojekt ,'Pomáhajúce profesie
v edukácii detiažiakov",realizovaný v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. Qš),zš s MŠ ul. Do Stošky 1zŠ + ľĺŠ1, zŠ
s vĺŠ Školská ul' (MŠ), MŠ ul. A. Kmeťa) - spolu vo výške
44937,218IJR
beŽný tľansfer - fin. prostriedky zESF a zo spolufinancovania zo ŠR poslgrtnuté na projekt
,,Y základnej škole úspešnejší", rea|izovaný v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ Martinská ul.' ZŠ Limbová ul., ZŠ
Lichardova ul., ZŠ ul. Slovenských dobrovolhíkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská' ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul.
V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Goľazda, ZŠ s MŠ Školskĺ ul. a projekt 

''Rovnosť šancí _ základ
rozvojaosobnosti", rea\izovaný v ZŠ Hájik - spolu vo qýške 394 810,52 BIJR
beŽný transfeľ - fin. pľostriedky z ESF a zo spolufinancovania 

'o 
ŠR narealizáciuprojektu,,Netľadičná cesta

zapoznaním",rea|izovaý v ZS s MS Bľodno - vo qýške 26 810'- EUR
bežný transfeľ - fin. prostriedky z Európskeho fondu ľegionálneho ľozvoja (ďalej len EFRR) a zo
spolufinancovania zo ŠR - refundácia časti ýdavkov Sprostredkovateľského orgánu pľe Integľovaný
regionálny operačný pľogram (So IROP) na mzdy a poistné a príspevok do poistbvní za zamestnancov So
IRoP a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poistné a pľíspevok do poisťovní - spolu vo
výške 33 327,74EaR
bežný transfer zo ŠR - príspevok poskytnuý na podporu rozvoja miestnej aregionálnej zamestnanosti _
ľefundácia ýdavkov na mzdy a poistné a pľíspevok do poisťovní koordinátorov aktivačných prác - spolu vo
ýške 1272'53 EUR
bežný transfer zo ŠR - pľíspevok poskytnuty na podpoľu rozvoja miestnej aľegionálnej zamestnanosti -
ľefundácia časti ýdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní - opatľovateľská služba - spolu vo
výške 1 555'12 EUR
beŽný tľansfeľ zo SR - refundácia časti výdavkov na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a čiast.
pľevádzkoých nákladov v ľámci rea|izácie národného projektu 

',Podpoľa a zvyšovanie kvality teľénnej
sociálnej práce" (teľénna sociálna prácav obciach) - vo qýške 4 561'40 EIIR
beŽný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi - vo ýške 6 609,20 EI]R
bežný transfer zo SR - rodinné pľídavky - vo v,ýške 14 564'03 Et]R
beŽný transfer zo ŠR - jednorazoý príspevok pre dieťa 1. ľočníka ZŠ _ vo vyške 307,50 EUR
bežný transfer zo SR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskýovania sociálnej sluŽby
v ľozpočtov ej organizácii mesta Úsmev - ZpS, osiková ul. - vo ýške
335 321,09 EtiR
bežný transfer 'o ŠR - účelovo určené finančné pľostriedky na zabezpečenie poslgrtovania sociálnej služby
v Dennom stacionáľi Vlčince - vo výške 18 653'80 EUR
bežný transfeľ 

'o 
ŠR - na zabezpečenie ,,Volieb do NR SR 2020" - vo ýške 71 433'93 EUR

beŽný transfer zo SR (MPSVaR SR) - dotácia na podpoľu humanitárnej pomoci v súvislosti s COVID-19 -
vo výške 10 217'10"E[JR
beŽný tľansfeľ zo SR (MPSVaR SR) _ dotácia na odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich
sociálne sluŽby v súvislosti s CoVID-19 (Usmev _ ZpS, osiková ul., Denný stacionár Vlčince,
opatľovateľská služta, Komunitné centrum na Bľatislavskej ul.) _ vo ýške 65 8ĺ.3'_ EIJR
beŽný tľansfeľ zo SR (MPSVaR SR) - dotácia na ýŽivové doplnky pľe zariadenia sociálnych služieb v
súvislosti s COVID-19 (Úsmev _ ZpS, osiková ul., Denný stacionáľ Vlčince) - vo ýške 2 200,- EI]R
bežný transfer zo ŠR (MV SR) - refundácia ýdavkov _ I. vlna COVID-19 _ vo ýške
59 392,97 EUR
bežný transfer zo ŠR (MV SR) - refundácia'r'ýdavkov - I' a II. celoplošné testovanie COVID-19 (31.10.-
0I'IL2020,07.11-08.l I'2020) - vo ýške 100 135'90 EUR
beŽný tľansfer zo ŠR - ľefundácia výdavkov, súvisiacich so záchrannými prácami počas vyhlĺásenia
mimoriadnej situácie ,,Požiar v objekte kultúľneho centľa Stanice Záriečie pod Rondlom v Zi|ine
s následkom narušenia statiky mostného objektu Rondel v Ži\ine", v dňoch 19.05.20lg _ 03.06.-2019 _ vo

ýške 157 267'80 EIIR
beŽný tľansfeľ zo SR _ refundácia qýdavkov, súvisiacich so záchrannými pľácami počas vyhlásenia
mimoriadnej situácie ,,Zosľv kamenia a bahna na ulici Holubia v katastrálnom území Z||ina - Vranie",
v dňoch 23 .05 .2019 - 03 .06 '-2019 - vo výške 4 413'12 EUR
bežný transfer z Environmentálneho fondu - príjem z poplatku za uloŽenie popolčeka na odkalisko (zo
Zilinskej teplárenskej, a' s.) - vo výške 2 630'57 EuR
bežný transfeľ zrozpoétu obce - od iných obcí pľe CVČ' Kuzmányho ul. vo ýške 553,13 EUR
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bežný transfer zrozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úľadu - stavebného)
vo ýške 950'09 EUR
beŽne transfery od ostatných subjektov verejnej spľávy _ finančné prostriedky od Žilinskej univerzity
v Žiline na rea|izáciu ,,Cvičnej školy" _ v Zš ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., Zš Hájik, Nám. mladosti, ZŠ
Karpatská ul. - spolu vo výške 2 435'85 EuR
bežné tľansfery od ostatných subjektov veľejnej spľávy - finančné pľostľiedky od Dobľovolhej požiarnej
ochľany SR, účelovo určené na zabezpeéenie potľieb DHZ na inemi mesta Zilina-(pre DÍIZM: Zilina _
Zádubnie 1400,-EUR,Žilina -Zástranie 1400'-EUR,Žilina-Tľnové3 000,-EUR'Žilina-Býčica3 000,-
EUR, Žilina - Brodno 1 400,- EUR, Žilina _ Vranie 1 400,- EUR, Žilina - Mojšova Lúčka 3 000,- EUR,
Žilina- l 400,- EUR) - spolu vo ýške 16 000,_ EUR
beŽný transfer zo ŠR na úhľadu nákladov preneseného výkonu štátnej spľávy na úseku školstva - Štotst<y
úrad - vo ýške 53 954'- EI]R
bežný tľansfeľ zo ŠR na úhradu nákladov pľeneseného výkonu štátnej správy na úseku byvania - ŠpRn vo
výške 33 770'70 EUR
bežný transfer zo SR na úhľadu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
a územného konania (Stavebný úrad) vo ýške 118 691'33 EUR
bežný tľansfeľ zo ŠR na úhľadu nákladov preneseného qýkonu štátnej správy na úseku vykonávania
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné
komunikácie) vo qýške 3 512'20 EUR
beŽný transfeľ zo SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku staľostlivosti o životné
prostredie vo výške 7 676'95 EUR
beŽný transfer zo SR na úhradu nákladov preneseného ýkonu štátnej spľávy na úseku matriky vo výške
135 247,57 EUR
bežný transfeľ 'o ŠR na úhradu nákladov pľeneseného ýkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu
občanov a registľa obyvatelbv SR vo ýške 26 667'30 EUR
bežný transfer 

'o 
ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku ľegistra adries SR vo

výške 574'80o- EUR
bežný transfeľ zo ŠR na úhľadu nákladov preneseného qýkonu štátnej správy' poskýnuý na údržbu
vojnov,ých hrobov - vo výške 4 199'58 EUR
beŽný tľansfer 

'o 
ŠR na úhľadu nákladov pľeneseného výkonu štátnej správy, poskýnuý nazabezpeč,enie

,,Sčítania obyvatelbv, domov a bytov v ľoku 202l* - vo ýške 141 148'- EUR

Zahraničné gľanty - bežné 37101,11 EUR

zahraniéný grant - refundácia ýdavkov v súvislosti s realizáciu projektu ,,AIR TzuTIAo', zameraného na
oblasť znečisťovania ovzdušia na izemí TRITIE, ktorá pľedstavuje zoskupenie pľe územnú spolupľácu,
zdruhljúce ľegióny: Žilinský kraj, Moľavskosliezsky kraj, opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo - vo
výške 5 257'48 EUR
zahraničný grant - refundácia ýdavkov v súvislosti s realizáciu projektu ,,soLF,Zu, zameraného na
zavádzanie inteligentných ľiešení na podporu nízkoemisnýchzón a ďalších politík naznižovanie uhlíkovych
emisií v mestách EU (financované z nadnáľodného pľogramu Interľeg Central Euľope) - vo ýške 31 843'63
ET]R
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tálové lu I 834 s60 7E
Nedaňové nríimv 363 717.68 ErrR

Pľíjem z predaja kapitálových aktív 117 061,62 EUR

pľíjem zpredaja bytov - spolu vo ýške 17 183'38 Et'R
pľíjem zpredaja bytu č. 130 vbyovom dome s.č.24l4,na Bajzovej ul. - zápočet(nazáklade dohody
o urovnaní medzi mestom Žilinu a Mgr. Blahovcovou, schválenej uznesením wz v Žiline č. 18/2020 dŤla
I'7.02.2020) _ vo výške 75 177,46E.UR
pľijem 3' predaja stavby požiarnej zbľojnice s. č. 497 v k. ú. Bánová' ul. K cintorínu - bez pozemku (uznes.
MZ v Zi|ine č. 3812020 zo dŕra 18.02.2020) - vo výške 21 200'18 EUR
príjem z prevodu pľojektovej dokumentácie pre stavbu ',Rozšíľenie kanalizácie Budatín - Hoľná ul'"
spoločnosti SeVaK, a.s. Žilina_ vo ýške 10,- EUR

Príjem z predajavyradeného služobného automobilu (vlastný pľíjem ľozpočtovej organizácieÚsmev _ ZpS, osiková
u1') pľedstavoval3 490,60 EUR.

o Pľíiem z pľedaja pozemkov 246 656,06 Et]R

- pľíjem z predajapozemkov na zák|ade uzatvorených kúpnych zmliw

Grantv a transferv _ kanitálové 1, 470 842.79 EUR
a Tuzemské kapitálové granty a tľansfery

Príjem k 3 l .12'2020 predstavovali:

Gľant - kapitálový:

1 470 842,79 EUR

Tľansferv v ľámci vereinei spľáw _ kapitálové (spolu 1 466 02l.16 EUR):

- kapitáloý transfeľ z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu ''Nadstavba a stavebné
úpľavy Materskej školy Čajakova vŽiline'' _ spolu vo výške 336 632,68 Ei]R

- kapitáloý transfer z EFRR a zo spolufinancovania 'o ŠR na rea|izáciu projektu "ZníŽenie energetickej
náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina" - spolu vo výške 146 128,37 EUŔ

- kapitáloý tľansfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR naľealizáciuprojektu ''Nadstavba hospodárskeho
pavilónu, pľístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline'' _ spolu vo výške 660 6'3,82 EIJR

- kapitáloý transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR narealizáciu projektu ''Cyklistic(ý chodník H2
(Solinky-centrum) - úsek I.'' _ spolu vo ýške 133 569'85 Et]R

- kapitálový transfoľ z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR narealizáciu pľojektu ''Revitalizácia verejného
priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Ži\ina" - spolu vo qýške 177 035,44 EIIR

- kapitáloqý tľansfer zo ŠR - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v zŠ 1Šĺ pri ZŠ ul. Slovens\ých
dobrovolhíkov) - vo ýške 3 245'- EUR

- kapitáloqy' transfeľ zo ŠR _ dotáciana zlepšenie vybavenia školskej jedálne v zŠ 1Šr pri ZŠ s MŠ Gaštanová
ul.) - vo výške 3 786'- EIJR

- kapitáloý tľansfer zo ŠR _ dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v zŠ 1Šĺ pri ZŠ s tvĺŠ Škotsu
u1') - vo ýške 5 000'- EUR

účelový grant zNadácie Pontis ĺarca|izáciu pľojektu ,,Snoezelen záhrada_ univerzálny komplex
pľe všetkých" - vo výške 4 82l,63 EUR
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mové finančné lu 8 659cre

a Pľíjmy z tľansakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 6 446340,50 EUR

Príjem k 3 l .l2'2020 predstavoval:

Pľíiem zo splátok tuzemskÝch úverov, pôžičiek a návľat. fin. vÝpomocí _ od nefinančného subiektu vo výške
8 243.02 E[JR:

- zostatok pohlädávky z nesplatenej časti pôžičky (vysporiadanie účtovných vzťahov medzi mestom Žilina
a spoločnosťou MsHK Žilina, a.s.

Pľíiem z pľedaia maietkorrých účastí - pľávnickei osobv vo rrýške 31 925.- EUR:

- predaj IO0 % akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. (v zmysle uznesenia MZ v Ži\ine č). 94l2o2o zo dňa
1r.0s.2020)

Pľíiem z ostatných finančnÝch operácií - spolu vÝške 6 406172,48 EUR, ztoho:

prostľiedKy z pľedchádzajúcich rokov v celkovej qýške 861 343.61 BUR - zapojenie zostatku neravčerpaných
účelovo uľčených fin. prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2020 - z toho:

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných pľostriedkov zo ŠR z roku 20|9 v oblasti
školstva - normatívne prostriedky pre ZŠ _ vo výške 188 961'92 EuR
- zostatok nevyčeľpaných účelovo určených finančných pľostriedkov 'o ŠR z ľoku 2019 v oblasti
školstva _ nenoľmatívne prostriedky pľe ZŠ _ dopravné - vo výške 113,- EUR
- zostatok nevyčeľpaných účelovo určených fin. pľostľ. z ESF a zo spolufinancovania ŠR ' r. 2019 na
realizáĺciu projektov v zák|adných školách:
projekt,,V základnej škole úspešnejší" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ s MŠ
Št<otst<á ul., ZŠ Maľtinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná
u|, ZŠ ul. Slovenských dobrovolhíkov), projekt ,,Rovnosť šancí _ záktad rozvojaosobnosti" 1zŠ Nam.
mladosti)' pľojekt ,,Čítanie _ brána k mysleniu" (zŠ Nám. mladosti) a projekt ,Netradičná cesta za
poznanim(ZŠ s MŠ Bľodňanská ul.) - spolu vo ýške 184 857,90 Et]R
- zostatok nevyčerpaných účelovo uľčených finančných pľostriedkov zo ŠR z roku 2OI9 - pľíspevok
na stľavovanie - dotácia na podporu ýchovy k stravovacím návykom (pľe materské školy, školské
jedálne pľi ZŠ) - spolu vo výške 200 887,37 EUR
- zostatok nevyčerpaných účelovo uľčených finančných prostriedkov zo ŠR z roku z0I9 - hmotná
nídza (pre základné školy) - vo qýške 3 067'03 EIJR
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených Íinančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019, v oblasti
sociálnej _ prídavky na deti _ spolu vo výške 267r74EvR
- zostatok nevyčeľpaných účelovo uľčených finančných prostľiedkov 'o ŠR z ľoku 2OI9 v oblasti
sociálnej _ zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - pľe Denný stacionár Vlčince vo ýške
4 166,94 EUR
- zostatok nevyčeľpaných účelovo určených finančných pľostľiedkov 'o ŠR na pľenesený ýkon
štátnej spľávy na úseku byvania 1Šrnľ; z roku 2OI9 vo qýške 837'87 EUR
- zostatok nevyčeľpaných účelovo určených finančných prostľiedkov 'o ŠR na prenesený ýkon
štátnej spľávy na úseku matľiky z ľoku 2019 vo výške 5 331'45 EI]R
- zostatok účelovo učených finančných prostriedkov ŠR - pľijaĺý správny poplatok za poskýnutú
službu Integrovaného obslužného miesta občana ,,IoMo" v roku 2019 - výpis z registra trestov
(uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu) - vo ýške 2'- EUR
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predch. rok' (stľavné, reŽia, graný) - spolu vo
výške 272 850'39 EUR, ktoý vykazovali školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy
ľozpočtoých organizácií mesta - škôl a školskych zariadení)
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a

pľevod prostľiedkov z peňažných fondov - z ľezervného fondu mesta vo výške 4 488 983.65 EUR:
- zapojenie prostľiedkov ľezeľvného fondu mesta do rozpočtu mesta v ľoku 2020

até finančné finančné I

Prijaté úvery, pôžičky a nálľratné Íinančné výpomoci 2213 544,38 EUR

dlhodobé - úver zo ŠFRB, poskytnuý vo výške I8I 740,- EUR na komplexnú obnovu a stavebné úpravy
bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 - v ľoku 2020 bola zo schválenej sumy čerpaná časť úveru vo
ýške 166 407'38 EIJR

dlhodobé - nálvratnáfinančná ýpomoc, poslqrtnutá mestu Ži\inazo ŠR (MF SR) na ýkon samosprávnych
pôsobností, z dôvodu kompenzácie ýpadku daniz príjmov ýzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 (nazák|adeZmluvy o návratnej Íin. ýpomocič:.20201128/1285)_vo
výške 2 047 137'- EUR
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Prehl'ad kapitálových výdavkov mesta Zi|ina za rok2020
podl'a jednotlivých podpľogľamov
spolu vo výške 5 220 489,45 EUR

Podproeľam 1.4: Uzemné plánovanie 75 720.26 EUR
- úprava a dotlač návrhu UPN-M Žilinu - ZaD č. 7 (6b) - vo qýške 642,24 EIJR
- dígitálna ortofotomapa mesta Ži|iru- vo výške 22 658,64EIJF.
- rekonštrukcia priestorov, kúrenia, elektroinštalácie v budove mesta na ul. Horný val - pľe ľozpočtovú

organizáciumesta _ Útvar hlavného architekta m estaŽilina-vo ýške 28 723,93 EUR - z rezervného fondu
mesta

mesta Utvaľu
z vlastnÝch zdľoiov mesta - zriaďovatel'a _ spolu vo výške 23 695,45 EUR' z toho;
- interiérové vybavenie (sklenené priečky, kuchynka) _ spolu vo výške 17 409'60 EUR
- výpočtová technika (multifunkčné zariadenie, zabezpečovací systém) _ spolu vo výške 6 285'85 EUR

Podpľogram 2.1: Podporná činnost'- správa mesta 732 40ĺ.'ĺ'7 EUR
- qŕdavk}' na nákup pozemkov. v zmysle platných uznesení MZ _ spolu vo v.Ýške 49 605.01 EUR

z ľezervného fondu mesta. z toho:
- kúpa pozemku vk. ú. Bánová, parc. č. I397ll7 al322/32, vpodiele l/3,vzmysle Kúpnej zmluvy č.

l9l2020 _ Szabó Jozsefné - vo výške 975'75 EUR
- kúpa pozemku v k. ú. Závodie, paľc. č. 21701269, v podiele ll20, v zmysle Kúpnej zmluvy č,.3312020 _

Dorčíková Ľubomíra - vo ýške 1 583,75 EUR
- kúpa pozemku v k' ú' Závodie, paľc. č. 2170/269, v podiele 1120, v zmysle Kúpnej zmluvy č,. 3312020 _
Šutek Viliam - vo výške 1 583,75 EUR
- kúpa pozemku vk. ú. Bánová, paľc. č. 1'397/17 al322l32, vpodiele 116,vzmysle Kúpnej zmluvy č.

509/z0I9 _ StalmaškováMarta - vo ýške 487,88 EUR
- kúpa pozemku v k. ú' Vranie, paľc. č. 92213 zast. pl. o ýmere 656 m2 - pozemok pod cintoľínom, v zmysle
Kúpnej zmluvy č. I4I/20z0 - uznesenie MZ č. 4012020 zo dňa 18.2.2020 - Ján Tomašec - vo výške
9 840,- EUR

- kúpa pozemkov v k. ú. Trnové - pozemky pod futbaloým ihľiskom, v zmysle Kúpnej zmluvy č.3412020
- uznesenie MZ č. 28ll20l9 zo dňa 3.I2.20l9 - Padala Jozef, Padala Radoslav, Padala Branislav,
Moravčíková Noľa - vo ýške 34 545,- EUR
- kúpa pozemku v k. ú. Žilina,parc. č. 4486/5,zast. pl. o výmere 7 m2,v zmysle Kúpnej zmluvy č.25512020
- uznesenie MZ č.87l202O zo dňa Il'5.2020 - ľekonštrukcia nadstavby MŠ Čajakova ul. - Bútorová Eva _
vo výške 100,- EUR
- kúpa spoluvlastníckeho podielu o vel'kosti I/2kparc. č. KNE 23371204, oľná pôda o ýmeľe 365 m2 ak
parc. č. 3035149, zast.pl' o ýmere 9I5 m2, v zmysle Kúpnej zmluvy é.420/2020 - cyklotľasa V9 Vlčince -
Vodné dielo - Cabadaj Peter - vo výške 1,- EUR
- kúpa pozemku v k. ú. Bánová paľc. č. 1397ll7 a l322l32 v podiele Il6-iny, v zmysle Kúpnej zmluvy č.

5l0/20I9 - za účelom vysporiadania chodníka na ulici k Cintorínu v k. ú. Bánová _ Kovačiková Gabľiela _
vo qýške 487'88 EUR

- odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnutelhosti vo ýške 77/200 - dom * prístavba súp. č. 423 na
Bratislavskej ul. na paľc. č. 1602ll, vzmysle Kúpnej zmluvy azmluvy o zriadení práva spätnej kúpy č.
I94l20z0 - uznesenie MZ č. 9ll20z0 zo dňa lI.5.2020 + č,. 48ĺ2020 zo dňa 18.2.2020 - Rímskokatolícka
cirkev - Žilinska dieceza- vo výške lgg 43o,- EUR z ľezeľvného fondu mesta

- nákup digitálneho frankovacieho stroja IS-420 pre potreby MsÚ v Ži|ine_ vo výške 2 820,- EUR
- využitie podzemných priestoľov pod ZŠ Hájik (Co kryt) _ prípľavná a projektová dokumentácia _ vo výške

40 584,- EUR z rezeľvného fondu mesta
- rekonštrukcia ľadnice _ pľípravná apľojektová dokumentácia _ vo ýške 44084,36 EUR zľezeľvného

fondu mesta
- stavebné úpravy sociálnych zariadení na 2., 3. a 4. poschodí budovy MsÚ v Ži|ine - v časti A _ spolu vo

ýške 96 781'80 EUR
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vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. I zo ďňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení
finančných pľostľiedkov do ŠR, uzatvoľenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.1 |.2005, pod reg. č.
66912005-500-001 - vo výške z99 096,- EUR z ľezeľvného fondu mesta

Podpľogľam2.2z MestskÝ infoľmačnÝ svstém 69 240,- EUR
softvéľ _ ASW upgľade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 69812017 z27.11.2017) - vo výške
20 520,- EUR (z toho 10 260'- EUR z rezervného fondu mesta)
spracovanie pľezentačnej webovej stľánky a mobilnej aplikácie pre mesto Žilina podl'a Zmluvy o dielo
a licenčnej zmluvy é. 52812020 - vo výške 48 720,- EUR z ľezeľvného fondu mesta

Podnrogram 3--|: Pľínľava a imnlementá ľozvoiových nroiektov 124 059.67 EUR
výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - pľípravná a projektová
dokumentácia k projektom _ spolu vo výške I24 059,67 EUR' z toho 98 470,23 EUR z ľezervného fondu
mesta

Podpľogľam 4,9: Cintoľínske služby 50 326'51 EUR
ýdavky v súvislosti s realizáciou projektu ''Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia stľechy - I. etapa''
(prípravná a projektová dokumentácia) - vo ýške 2 830,- EUR z rezervného fondu mesta
staý cintorín _ rekonštľukcia oplotenia a kaplniek (prípľavná a projektová dokumentácia -| rea|izácia) -
spolu vo vyške 6 952,20 EUR z rezervného fondu mesta
noý cintorín - vstup - dokončenie (prípravná a projektová dokumentácia + realizácia) - spolu vo qýške
6 032,15 EUR z ľezervného fondu mesta
ľekonštrukcia strechy domu smútku v Budatíne - čiast. (pľípravná a projektová dokumentácia + realizácia)
- spolu vo ýške 29 l54,16 EUR
zhotovenie dlažby pred vstupom do domu smútku na cintoríne v Brodne (rea|izácia) - spolu vo qŕške 5 358'-
EUR, ztoho: 1358'- E'UR zrezewného fondu mesta a4 000,- EUR zpohotovostných zdľojov pľe
výboľy v mests\ých častiach (MV č' 8)

Podpľogľam 5.ĺ.: VeľeinÝ poľiadok a bezpečnost'70 357,94 EUR
rekonštrukcia budovy mestskej polície - zniženie energetickej Náročnosti vo ýške 70 357 ,94 EUR, z toho
prípľavná a projektová dokumentácia vo výške 4 336,21 EUR z ľezeľvného fondu mesta

Podprogľam 5.3: Ochľana pľed požiaľmi 3 499,75 EUR
v rekonštľukciaHZ Bytčica _ zädržné - v ýške l 499,75 EUR
mreže a osvetlenie na budovu HZYranie vo qýške 2 000 EUR zrezervného fondu mesta

Podpľoeram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 77 549"64 EUR
- vybudovanie uzatráracích kontajneroých stojísk na Hájiku vo ýške 67 469,64 EUR z ľezeľvného fondu

mesta
- qýstavba polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2

vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad (prípravná a projektová
dokumentácia-| rea|izácia) vo výške 10 080,- EUR z ľezervného fondu mesta

PodDrogľam 7.1: Mestská hromadná dopľava 84 620.20 EUR
qýdavky na realizáciu pľojektu ,,Modernizácia infľaštruktúry trolejbusovej dľáhy a meniarní, ýstavba
noých tľolejbusoých tľatí a obratísk v Žiline" - vo výške 24 820,20 EIJR
kapitálové transfery pľe DPMŽ, s.r.o. _ na zabezpeéenie spoluúčasti financovania pľojektov vo výške 59
800,- EUR - z rezervného fondu mesta (projekty zamerané na informatizáciu MID, na nákup tľolejbusov
s pomocným pohonom, na vypracovanie PD dostavby a modeľnizácie údržbovej základne tľolejbusov)

Podnľosľam 7.2z Snľáva a údrž'ha komunikácií 1 007 139.39 EUR
parkovací dom na Baničovej ul. - Hájik (prípr. a projekt. dokumentácia) - spolu vo ýške 2 688,- EUR,
z toho vo výške 1 200,- EUR z ľezeľvného fondu mesta
ľekonštrukcia mosta v Zádubní - vo qýške 3l 580,17 EUR z ľezervného fondu mesta
Iávka cez potok Všivák - rekonštrukcia zábradlia, Bôrik - vo ýške 2 999,77 EIJF*



lávka cez potok Všivák pri zast. Tulipánová, Bôrik _ spolu vo výške i1981'83 EUR (pľípľ. aprojekt'
dokumentácia vo ýške 156,-EUR) ztoho vo výške 11 825,83 EUR z ľezeľvného fondu mesta
chodník pred ZŠ Jarná ul., Hliny VII. (prípr. a projekt. dokumentácia) _ vo Ľŕške 615,60 EUR z ľezervného
fondu mesta
paľkovisko medzi MŠ a BD, Býčica - vo výške 362,88,- EUR z ľezervného fondu mesta
chodník Budatín - Zádubnie _ úsek D2,D3 + Stoka B, C (prípr. a pľojekt. dokumentácia) _ vo ýške
996,- EUR z rezervného fondu mesta
ľekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyľila a Metoda a ul. Matice slovenskej (prípľ. a projekt. dokumentácia) _
spolu vo výške 2 564,47 EUR, z toho vo výške 2 064,47 z rezervného fondu mesta
lávky ponad potok Tľnovka - Trnové (prípr. a pľojekt. dokumentácia) - vo vyške l 455'84,- EUR
z rezervného fondu mesta
rekonštľukcia odvodnenia Holubia ul. - Vranie (prípľ. a projekt. dokumentácia) _ spolu vo výške
6 707,93 EUR, z toho vo výške 2 201,93 EUR z ľezervného fondu mesta
priechody pľe chodcov s nasvietením - 3x osvetlenie prechodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda (prípr. a projekt.
dokumentácia vo výške 5z4,z7 EUR z ľezeľvného fondu mesta), rea|izácia spolu vo výške 14 080,- EUR,
ztoho 7 000,- EUR z ľezeľvného fondu mesta
paľkovisko ul. Pažite, Býčica /parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky - vo ýške
552,- EUR zrezervného fondu mesta
vnútroblok Hliny I' z ul' Vel'ká okľuŽná_ vo výške 1 899,80 EUR z rezervného fondu mesta
rekonštrukcia chodníkov v meste Žitina (zádržné) - vo ýške 31 384,89 EUR z ľezeľvného fondu mesta
ľekonštľukcia chodníkov v meste Žilina_ spolu vo ýške l88 735,89 EUR, z toho 175 135,89 zrezewného
fondu mesta a 13 600.- EUR (chodník Gaštanovául') z pohotovostných zdľojov pľe výbory v mestslqých
častiach (Mv č.3)
rekonštrukcia chodníkov a asfaltoých plôch ihrísk - Vlčince - vo výške 30 88l,18 EUR z ľezervného
fondu mesta
rekonštrukcia komunikácií od ul' Koľtinská - Ži|inskáLehota- vo výške 46 7ll,3g EUR z ľezeľvného fondu
mesta
rekonštrukcia pešieho t'ahu Schody Hájik _vo výške 9 279,35 EUP.
parkovisko na Nám. J. Boľodáča (prípr. a projekt. dokumentácia) _ ýške 1 104,- EUR
parkovacie miesta (zádržné) - vo výške 5 780,52 EUR z ľezervného fondu mesta
ľekonštrukcia chodníkov vmeste (prípr. aprojekt. dokumentácia) _ vo ýške 312,- EUR zrezervného
fondu mesta
inžinierska činnosť - vo výške 50l,16 EUR z ľezeľvného fondu mesta
ľekonštrukcia lávky obchodná (prípr. a projekt. dokumentácia) - vo ýške 3 408,- EUR z ľezervného fondu
mesta
priepusť potoka na ulici pod býv.MŠ v blízkosti RD p.Šmehýla (prípr. a projekt. dokumentácia) _ vo výške
I 503,70 EUR z ľezervného fondu mesta
dobudovanie cca l00 m úsek cestnej komunikácie (vrát. odvodňovacich žľabov)' vybudovanie dopravnej
infraštľuktúry - ul. Do Stávku - Tľnové (prípľ. a projekt. dokumentácia) - vo výške 592,80 EUR
z rezervného fondu mesta
ľekonštrukcia schodiska pľechod ulíc A. Kmeťa a Huľbanova (pľípr. a projekt. dokumentácia) _ vo ýške
720,- EUR zrezewného fondu mesta
rekonštľukcia podchodu na ul. P.o.Hviezdoslava - podchod na železniénú stanicu (pľípľ. a projekt.
dokumentácia) _ vo ýške 26 908,56 EUR z ľezervného fondu mesta
priechod pre chodcov s nasvietením - Rosinská cesta (prípr. a projekt. dokumentácia) _ vo ýške
2 856,- EUR z ľezervného fondu mesta
pľesun/návľh zastávky pľi Guste, Budatín + chodník ku kostolu (pľípr. a pľojekt. dokumentácia) _ vo výške
1 188,- EUR z ľezeľvného fondu mesta
chodník Budatín - Zádubnie, úsek chodníka Fl, F2 (pripr' a projekt. dokumentácia) - vo ýške 1 860'- EUR
z rezewného fondu mesta
chodník na cintorín v Bánovej - 1. etapa (od vyustného objektu po kľižovatku ulíc k cintoľínu a Bitarovskej
ceste) - vo ýške II4 25I,57 EUR z ľezeľvného fondu mesta
schody-vnútroblok ul. A. Beľnoláka2 a ul. Vel'ká okružná 68- vo výške 2 750,28 EUR z rezeľvného fondu
mesta
schody ku kaplnke - Považský Chlmec - vo výške 990,- EUR z rezervného fondu mesta
rekonštrukcia chodníkov na Hollého ul. _ vo výške 3 402,72 EUR z ľezervného fondu mesta
úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya - pri drevenej Kľave - vo qýške 83 746,83 EUR z ľezervného
fondu mesta
ľekonštľukcia chodníka na Limbovej ulici - vo ýške 3 582,12 EUR z ľezervného fondu mesta

4t



rekonštrukcia schodov na ul' Rupelldta - vo výške 980,83 EUR z rezervného fondu mesta
rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke (Považský Chlmec) vo výške 2 508,- EUR z ľezeľvného fondu
mesta
vybudovanie osvetlenia vo vnútrobloku na ul.G.Lannuriena na Hájiku (pľípľavná a projekt. dokumentácia)
_ vo výške 3 750,- EUR z ľezeľvného fondu mesta

Pľoiekt: CyklistickÝ chodník H2 (Solinkv-centľum) - úsek I.

(ýstavba I. úseku chýbajúcej časti cyklotrasy H2 v meste. Plánovaná cyklotrasa H2 napojí sídliská Solinky
aHliny I-VI na centrum, v opačnom smere pokľačuje trasa až do Býčice s možnosťou napojenia na Rajeckú
cyklomagistrálu) - qýdavky na realizáciu projektu spolu vo výške 161 415,04 EUR' z toho zo ŠR vo vyške
14 059,98 EUR, z EÚ vo qýške 119 509,87 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 27 845,Ig EIJR.

Pľoiekt: Revitalizácia veľeiného priestoľu vo vnútľobloku Hlinv I. Žilina

(revitalizácia vybľaných plôch vnútrobloku Hliny I. - realizáciou pľojektu dôjde k odstľáneniu nezdraých alebo
poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, kľov a stromov, rekonštrukcii spevnených plôch - chodníkov,
osadeniu mestského mobiliáru, inštalácii stípového osvetlenia a lybudovaniu športovo - oddychovych zón pre
všetky vekové kategórie) - ýdavky narea|izáchlprojektu spolu vo ryške 197 026'- EUR, z toho zo ŠR vo výške
18 635,31 EUR, zEÚ vo výške 158 400,13 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 19 990,56 EUR.

Podnrosľam 8.1: školv l 755 750-27 EIIR
Mateľské školy v zľiaďovatel'skei pôsobnosti mesta - rnýdavkv ľozpočtorných oľganizácií mesta:

- výdavky z ľozpočtu mesta (z vl. zdľoiov) - oľiginálne kompetencie _ MŠ _ snolu vo Yýške 22 500.-
EuR. z toho:

-

- ZS s MS Bánová - rekonštrukcia plotu pľi MS Bánová - vo výške 6 500,- EUR z pohotovostných zdľojov
pľe výbory v mestských častiach - Mv č. 7
- ZŠ s MŠ Bánová - ľekonštľukcia oplotenia a plotové dielce _ vo qýške 16 000,- EUR

Kapitálové výdavkv. ľealizované v rámci podpľoqľamu pľiamo cez zľiad'ovatel'a - mesto Žiľna _ spolu vo
výške l733 250,27 EUR' z toho:

vydavky v súvislosti s realizáciou projektu ,,Nadstavba a stavebné úpravy Mateľskej školy Čajakova
v Žiline" - spolu vo výške 548 931,02 EUR (z toho 336 632,68 EUR z EFRR a zo spolufinancovania 

'o 
ŠR

a2I2 298,34 EUR z vl. zdrojov - z toho I5I 674,46 EUR z ľezervného fondu mesta)
MŠ Čajakova ul. - rekonštrukcia kana|izácie _ vo výške 59 100,35 EUR z ľezervného fondu mesta

vydavky v súvislosti s ľealizáciou projektu ,,Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy
mateľskej školy Trnavská v Žiline" - spolu vo ýške 78I 062,22 EUR (z toho 660 623,82EUR z EFRR a zo
spolufinancovania 'o ŠR a 120 438,40 EUR zvL zdrojov - ztoho 79 439,4O z rezewného fondu mesta)
MS Trnavská ul. - rekonštľukcia sociálnych zaľiadení- vo výške 72 768,04 EUR z rezervného fondu mesta
qýdavky v súvislosti s ľealizáciou projektu "Zníženie eneľgetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalov3a 8,
Žilina" - spolu vo výške 155 819,33 EUR (z toho 146 128,37 EUR z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a
9 690,96 EUR z vl. zdrojov)
vydavky v súvislosti s realizáciou projektu ,,Nadstavba a stavebné úpravy Mateľskej školy Suvorovova v
Ži\ine"- vo výške I 74o,- EUR z rezeľvného fondu mesta
rozšírenie jedálne MŠ Bánová (zádľŽné) - vo výške 8 360,27 EUR
stavebné úpravy MS Zádubnie - vo ýške l3 1l6,52 EUR
MS Zádubnie' ul. Ku škôlke - zateplenie budovy _ vo ýške 500'- EUR z rezervného fondu mesta
MŠ Zástľanie, Kultúrna ul. - zateplenie budovy - vo výške 9I 068,52 EUR z ľezeľvného fondu mesta
ýdavky na inžiniersku činnosť v ľámci podpľogramu _ vo výške 784'- EUR z ľezeľvného fondu mesta

Podprograrn 8.2: ZákJadné školy 50 755'99 EUR
Základné školy v zriad'ovatel'skei pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových oľganizácií mesta - snolu vo
rrýške 31 348.84 EUR. z toho:

- rrÚ'davkv z rozoočtu mesta hv|.zd,roiov) - orisinálne kompetencie _ ZŠ - soolu vo rrýške 2t 494.- E{JR.
z toho:
- ZŠ s MŠ Bánová - workoutové ihľisko v areálizŠ s MŠ Bánová _ vo qýške 4 998,- EUR

42



- ZŠ s vŠ Štotsru u|' _ realizácia projektového zámeru ,,Naša školská záhrada _ vybudovanie skleníka,
vyýšených záhonov aoddychovej zóny na ZŠ s vĺŠ Št<otská 49, Žilina" _ vo výške 65o0'- EUR
z pohotovostných zdľojov pľe výbory v mestských častiach - Mv č. 7
- ZŠ Jarnául. - PD revitalizácie školského areálu ZŠ Jarnául. _ vo ýške 4 998,- EUR z rezervného fondu
mesta
- ZŠ ul. V. Javoľku - PD revitalizácie školského aľeálu ZŠ ul. V Javorku - vo výške 4 998,- EUR
z rezervného fondu mesta

- vÝdavkvzv

-

- ZS s MS Skolská ul. - interaktívna tabul'a (2ks) - vo výške 5 600'- EUR
- ZŠ vartinská ul. - video vrátnik - vo výške 4 254,84 EIJF*

Kapitálové vÝdavky" ľealizované v ľámci podpľogľamu priamo cez zriad'ovatel'a - mesto Žitina - spolu vo
vÝške 19 407.15 EIJR. z toho:

- výdavky zvlast. zdľojov mesta v súvislosti s ľealizáciou projektu ''Budovanie a obnova odborných a
jazykovýchučební v ZŠ Námestie mladosti l v Ži|ine"- vo výške 4 380,- EUR z ľezervného fondu mesta

- výdavky zvlast. zdľojov'mesta vsúvislosti srealizáciou projektu ''Modeľnizácia odborných učební a
knižnice na ZS Javorku v Ziline'' - vo výške 4 950,- EUR z ľezeľvného fondu mesta

- ZŠ sMŠ ul. Dolná Trnovská - zateplenie budovy aľekonštľukcia sociálnych zariadení vMŠ (stavebné
úpľavy v MŠ Trnové) - vo výške 1 550'40 EUR z ľezeľvného fondu mesta

- stavebné úpravy ZŠ Limbová ul. na triedy MŠ (doplatok zádržneho _ PD) - vo výške 2 037,- EUR
z rezervného fondu mesta

- stavebné úpľary 2 triedzŠ limbová ul. na MŠ (zádržne - realizäcia) - vo výške 2 773,08 EIJF.
- edukačno-relaxačný priestor - areál ZŠ Limbová ul. - nazákl. komunitného plánovania (PD) - vo výške

2 l27,05 EUR z ľezeľvného fondu mesta
- kotolňa ZŠ s MŠ Brodno - stavebné úpľavy, montáž a nákup ľegulačného ventilu - vo výške l 431,60 EUR

z rezervného fondu mesta
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podpľogramu _ vo qýške l58,02 EUR z rezervného fondu mesta

Podpľogľam 8.3: Záuimovo-vzde|ávacie a vol'no-časové aktivitv 16 700,- EUR
Školv a školské zaľiadenia v zriaďovatel'skei pôsobnosti mesta - vÝdavkv rozpočtových organizácií mesta:

pľl ul. Slovens\ých dobľovol'níkov _ PD na výstavbu multifunkčného ihľiska - výška 2 000,- EUR
- ZUŠ L. Arvaya_ 2 ks klavíľ znaóky Petrof a Yamaha _ spolu vo výške 14 7o0,- EUR

Podpľogľam 8.4: Šľolst o stľavovanie, ubYtovanie 4 835'30 EUR
Šxotst<o iedálne oľi ZŠ v nôsohnosÍi mesta:

Kapitálové rrýdavkv. ľealizované v ľámci podprogľamu pľiamo cez zľiad'ovatel'a - mesto Zilina _ spolu vo
výške 4 835.30 EUR. z toho:

- Šĺ pri ZŠ s MŠ Št<otsM ul. _ rekonštrukcia vzduchotechniky (PD * realizácia) _ spolu vo ýške 3 616,70,-
EUR - z toho 360,- EUR (PD) z rezeľvného fondu mesta

- Šĺ priZŠ sMŠ ul. Sv. Gorazda-komplexnárekonštrukciavzduchotechniky, elektroinštalácieael. rozvodov,
rekonštľukcia strechy v Šĺ po; - vo ýške 225,- EIJR z rezervného fondu mesta

- ŠJ pľi ZŠ Martinská ul. - ľekonštrukcia vzduchotechniky (PD) - vo výške 648,- EUR z rezervného fondu
mesta

- Šĺ pri ZŠ s MŠ Trnové - rekonštrukcia vzduchotechniky (PD) - vo výške 345,60 EUR z rezeľvného fondu
mesta

Podprogram 9.1: Mestské divadlo L5207,83 EUR
softvéľové riešenie pľevádzky a ekonomiky - vo ýške 4489,58 EUR - zrezervného fondu mesta -

zriad'ovateľa
dve videoprojekcie s príslušenstvom) z toho jedna na zájazdy - spolu vo výške 10 718'25 EUR

rnvch streĺlísk l3-l0l.70 EIIRPodnropram 9.2z Podnoľa
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ľekonštľukcia KD v Býčici _ vo výške 9 307,60 EUR z rezeľvného fondu mesta
oplotenie budovy KD v Mojšovej Lúčke - vo výške 904,10 EUR z rezeľvného fondu mesta
kuchynská linka ajej zariadenielpríslušenstvo - KD Žilinská Lehota _ vo výške 2890,- EUR _

z pohotovostných zdľojov pľe ľýboľy v mestských častiach _ MV č. 7

Podpľogram 9.3: Podpoľa kultúľnvch poduiatí a aktivít 39 294'- EUR
nákup vybavenia vianočných trhov (pľístľešok, bľána s nápisom, ocel'ová stojka k bráne, plot k bráne malý,
plot k bráne vefuÍ, zástena na pľenosné wC) _ spolu vo ýške 39 294,- EUR z rezervného fondu mesta

Podprogľam 10.1: Mestská krvtá plaváreň 335 917'09 EUR
kapitálové transfery:

. na ýmenu technológie - ľočná splátka - vo ýške 106 000,- EUR
o turniketový systém, šatne _ vo výške I49 166,67 _ Z rezervného fondu mesta
. modeľnizáciah|avného vstupu do plavárne - vo ýške 80 750,42 EUR

Podpľoeram 10.2: ZimnÝ štadión 6 814'77 EUR
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej pľípojky - vo qýške 582,4]

EUR (prípravná a projektová dokumentácia) - z rezervného fondu mesta
- ľekonštľukcia zimného štadióna (zádrŽné) vo ýške 6 232,30 EUR - z rezervného fondu mesta

Podprogľam1l.2z Veľeiná zeleň 18279,02 EUR
oddychová zóna a park Petzvalova - Revitalizácia verejného priestoru (prípravná a pľojektová
dokumentácia) vo ýške 9 480,00 EUR z ľezeľvného fondu mesta

ýdavky na inžiniersku činnosť- vo výške 507,02 EUR z rezervného fondu mesta
okĺskový paľk Bajzova ul. (prípľavná a projektová dokumentácia) vo ýške 6 660,- EUR
revitalizáciaul. Staľá dedina-Zástranie (minipark'ýsadba drevín, kvetov, lavičiek'chodník) vo ýške l 632,-
EUR z ľezervného fondu mesta

Podpľogľam 1'L.4: Detské ihriská a špoľtoviská74 054'48 EUR
kabína na ihrisku _ Mojšová Lúčka (pľípľavná a projektová dokumentácia) vo ýške 720,49 EUP.
z ľezervného fondu mesta
detská zostava preliezok StráŽov vo výške 2 592,- EUR z ľezervného fondu mesta
viacúčelové ihľisko na ul. Kempelenova vo výške 579,64 EUR z ľezervného fondu mesta
vybudovanie prístrešku-nadstrešenie v areáli futbalového ihriska Býčica vo ýške 8 062,44 EUR
z rezervného fondu mesta
oplotenie trávnatého ihriska na Koľze (špoftoqý areál) na sídlisku Hájik vo vlýške 16 208,06 EUR
z rezervného fondu mesta
ihľisko oravská cesta-woľkout a skatepark vo výške spolu 12 320,34 EUR, z toho vo výške l1 293,60 EUR
z rezervného fondu mesta
asfaltovanie ihľísk + osadenie 4 hokejbaloých bľánok na ul. Smľeková a Limbová vo ýške 1 548,00 EUR
zrezewného fondu mesta
rekonštľukcia detského pieskoviska Smreková ul. vo výške 3 450,- EUR z ľezervného fondu mesta
detské ihrisko Hliny IV Čajakova ul. vo v'ýške 1 90g,77 EUR z ľezervného fondu mesta
revita|lzácia detského ihľiska na Predmestskej ul. vo ýške 2 395,83 EUR z ľezeľvného fondu mesta
špoľtovy areál oravská ul. - elektľická prípojka, osvetlenie, oplotenie športového areálu vo ýške 8 780'28
EUR z pohotovostných zdľojov pľe výbory v mestských častiach
zhotovenie detského ihriska (za sochou J. M. Hurbana) _ pľeliezky' lavičky, zeleň', oplotenie... vo ýške
7 l72,I2 EUR - z pohotovostných zdrojov pľe výbory v mestských častiach (Mv č.8)
úpravy futbalového ihriska na Solinkách - osiková ul. vo výške 2 902,44 EUR z rezervného fondu mesta
rekonštrukcia športoviska na Puškinovej ul.- ľekonštľukcia asfalt. povrchu, maľovanie čiar, osadenie noých
basket.košov-2 ks, osadenie 4 ks malých kovov,ých bránokvo ýške 2869,20 EURzľezervného fondu
mesta
bikepark na Vodnom diele - doplnenie kamerového .systému, verejného osvetlenia a wifi pripojenia vo vyške
600,- EUR z rezervného fondu mesta
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Podprogram 11.5: Vereiné osvetlenie 31 434.46 EUR
- dobudovanie osvetlenia od ul. Žlte1v mestskej časti Budatín po mestskú č,asť Zádubnie (prípravná

a pľojektová dokumentácia) vo výške 4 332,- EUR z ľezeľvného fondu mesta
- verejné osvetlenie na Rázusovej ul. pri mraziarňach- nasvietenie lávky a schodiska (prípravná a pľojektová

dokumentácia vo ýške 24,-EUR), spolu vo ýške 5 900,56 EUR z ľezeľvného fondu mesta
- inžinierska činnosť vo výške 480,- EUR z rezervného fondu mesta
- ľekonštľukcia veľejného osvetlenia na ul. T. Ružičku _ prekládka 2 lámp - vo ýške 17 360'94 EUR

z rezervného fondu mesta
- doplnenie veľejného osvetlenia - osiková a Smreková ul. (pľípravná a projektová dokumentácia) vo ýške

3 360,96 EUR

Podpľoeľam 11.6: Mestský mobiliáľ 5 556.76 EUR
- revita|izácia Maľiánskeho námestia (pľípľavná a projektová dokumentácia) _ vo výške 4 98I,54 EUR -

zrezewného fondu mesta
- rozprašovacie zaiadenie na námestí A. Hlinku - vo výške 572,22EUR

Podprogľam 11.7: Zásobovanie vodou. odkanalizovanie 8 458.57 EUR
- prípojka vodovodu preHZ Brodno (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 36,- EUR z rezervného

fondu mesta
- rozšíľenie vodovodu na ul. Jedlbv á,Ži|ina_Bánová(prípravná a projektová dokumentácia) vo ýške 3 320,-

EUR z ľezeľvného fondu mesta
- rozšírenie kana|izércie na ul' J. Zálvodského - Závodie (prípravná aprojektová dokumentácia) vo výške

I248,- EUR z ľezeľvného fondu mesta
- rozšíreniekanalizácie na ul. ZábreŽná _ Brodno (pľípľavná aprojektová dokumentácia) vo ýške l236,-

EUR z ľezeľvného fondu mesta
- rozšírenie verejnej kanalizácie a veľejného vodovodu na ul. Na Stanicu _ Býčica (prípravná a projektová

dokumentácia) vo výške l 795,20 EUR z ľezeľvného fondu mesta
- rozšírenie kanalizácie na ul. Podskaličná - Brodno (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 823,37

EUR z rezeľvného fondu mesta

Podproeram 12.2: Bytová výstavba - investície 359 660.17 EUR
- komplexná obnova astavebné úpravy bytového domu na Predmestskej u1.č.1610 _ zateplenie - spolu vo

ýške 355 300,17 EUR , ztoho vo výške 166407,38 EUR zúveľu zo SFRB a188892,79 EUR
z rezervného fondu mesta

- BD na Košickej ul. - rekonštrukcia kotlov (havarijný stav) vo vyške 3 360'-EUR - z rezervného fondu
mesta

- Inžinierska činnosť (pľípravná a projektová dokumentácia) vo qýške 1 000 EUR - zľezervného fondu mesta

Podnropram 13.1: Zariadenie staľostlivosti o do troch rokov veku diet'atta 105 540.37 EUR
rekonštrukcia stľechy na jednej budove DJ Puškinova ul. spolu vo ýške 29 205,48 EUR (pľípravná
a pľojektová dokumentácia vo výške 50'00 EUR) z rezewného fondu mesta
prestavba priestoľov na Solinkách _ denné centľum pre matky s deťmi _ spolu vo v'ýške 18 696'87 EUR
(prípľavná a projektová dokumentácia vo ýške 14,00 EUR) z rezervného fondu mesta
inžinierska činnosť (prípravná a pľojektová dokumentácia) vo ýške 93,02 EUR z rezewného fondu mesta
vybudovanie oplotenia DJ na Puškinovej ul. (pľípravná a pľojektová dokumentácia) - vo výške 750,00 EUR
z rezewného fondu mesta
rekonštrukcia elektľoinštalácie DJ na Puškinovej ul. vo ýške 56 795,00 EUR z ľezervného fondu mesta

Podpľoeram L3.2: Služby dôchodcom 57 298.32 EUR
- zakúpenie univeľzálneho kuchynského robota do jedálne na ul. Lichaĺdova44, zakúpenie, dodávka amontáž

bezstľavenkového _ čipového systému do jedální na ul. Námestie J. Borodáča l a na ul. Lichardova 44 a do
výdajne stravy na ul. A. Kmeťa 38 spolu vo ýške 23 485 EUR, z toho 16 537,59 EUR z ľezeľvného fondu
mesta

- spolufinancovanie projektu ,'Snoezelen záhrada _ univerzálny komplex pre všetkých" na vypľacovanie
projektovej dokumentácie vo ýške 180 EUR
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ľekonštrukcia elektroinštalácie budovy na Nám. J. Boľodáča (prípľavná a projektová dokumentácia) _ vo
výške 4 960,00 EUR z ľezeľvného fondu mesta
ľekonštľukcia elektroinštalácie kuchyne v jedálni dôchodcov na Nám. J' Borodáča vo ýške 5 578,60 EUR
z rezewného fondu mesta
inžinieľska činnosť vo výške 360,00 EUR - z rezewného fondu mesta
zľiadenie Denného centra pre seniorov na Solinkách _ vo výške 22 734, 13 EUR

Podprogram 13.3: opatľovatel'ská služba 6 333.60 EUR
- zateplenie budovy Úsmev - Zariadenie pre seniorov, osiková 26, Ži|ina (pľípľavná a pľojektová

dokumentácia) vo ýške 1 980,- EUR z ľezervného fondu mesta (spolufinancovanie k úveru zo ŠrRn;
- zhotovenie a montáž pľístrešku pre služobné motoľové vozidlápri ZpS Úsmev vo qýške 4 353,60 EUR

Podpľogľam 13.7: Komunitné centľum 20 582.22
- ýdavky v súvislosti s projektom ,,Nadstavba a ľekonštľukcia Komunitného centľa na Bratislavskej ul.

vrátane rekonštrukcie chodníka" vo ýške 15 867,48 EUR
Predmetom pľojektu je nadstavba a rekonštrukcia komunitného centľa s cielbm zvýšenia kapacity, stavebné
úpľavy lNP (wC pre imobilných, protipožiarny obklad sadrokaľtónom), nadstavba, stľecha, pľístľešok nad
vstupom, bleskozvod a ľekonštrukcia chodníka

- výdavky v súvislosti s projektom ,,Podpora a zvyšovanie kvality teľénnej sociálnej pľáce (terénna sociálna
pľáca v obciach)" - stavebné úpravy nebytoých priestorov na Hájiku pre potreby terénnych sociálnych
pľacovníkov - vo qýške 4 714,74 EUR z ľezeľvného fondu mesta
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Výduvkv zu ľok 2020 - pľoPľamový ľozpočet sumo v EUR
Plánovanie, manažment, kontľola 409 697,98

Výkon funkcie primátora 5 759,14

Výkon funkcie prednostu 2 921,14

Regionálna.n árodĺá a medzinárodná spolupráca l0 096,03

Územné plánovanie 342 934.10

členstvo v samosprávnych organizáciách a zdruŽettiach 47 987,s7

Podporná činnosť t2 042 160,65

Podporná činnosť - správa mesta 1r 249 752,94

Mestský infoľmačný systém 792 407.11

Rozvoiové nľoiektv 373 315.29

Príprava a implementácia rozvoiov'ých proiektov 338 794.04

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný ľegionálny operačný pľogľam 34 521,25

Službv občanom 795 768,11

oreanizácia občianskvch obradov 24 360,77

Činnosť matriky 140 579,02

Evidencia obyvateľstva 41704.13

Evidencia ulíc' vereiných pľiestranstiev a budov I 154.04

Voľby 71433.93

Cintorínske služby 384 949,20

Stavebný úrad 119 641,42

Špeciálny stavebný úľad - pozem.komunik. 3 512,20

Mestský ľozhlas 8 433.40

Bezpečnost' 3 075 465.57

Veľeiný ooľiadok a bezoečnosť 2 686 492,84
Civilná ochľana 306 078,52

ochrana pľed požiarmi 82 894,21

odnadové hosnodáľstvo 3 628 248,01

Zvoz. odvoz a likvidácia odpadu 3 628248,01

Dopľava a miestne komunikácie 11263 660,27

Mestská hromadná doprava 7 132 067,20

Spľáva a ídrŽba pozemných komunikácií 3 108 184,88

Správa a tdrŽba vereiných priestranstiev 818 302.7s

Podpoľa mobility 20s 10s,44

Vzdelávanie 36 240 578,24

Materské školy t0 945 209.94

Základné školy t4 983 487.48

Záuimov o-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 6 455 240.20

Št<olske stravovanie, ubytovanie 3 222144.6s

SluŽbv školám 53 954,00

Zariadenia v'ŕchovného poradenstva 5',72 441.00

Grantový systém - podpoľa v oblasti vzdelávania 8 100,97

Kultúľa a cestovný ľuch 1 489 668,46

Mestské divadlo 965 958.83

Podpora kultúľnych stľedísk 101 937,00

Podpora kulturnych poduiatí a aktivít 169 802,04

Grantov'ŕ systém - podpora v oblasti kultury s7 804,82

Podooľa rozvoia cestovného ruchu 194165,77

Šnoľt 2153 619.s2

Mestská krytá plaváreň
ZimnÝ štadión

942 417,09

986 312,67

Podpora špoľtorĺŕch poduiatí a aktivít 13 734,18

Gľantový systém - podpoľa v oblasti športu 2l I 155,58

Prostredie pre život 3 039 265.79

ManaŽment ochĺany životného prostredia t8 299,04
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V ná ze|eťt

Mestské lesy - Lesopark 93172.12
Detské ihľiská a špoľtoviská 169 683.96
Verejné osvetlenie I t66 432,47
Mestský mobiliár (fontány' lavičky, vereiné WC...) ll8 551,94
Zásobovanie vodou, odkanal izovan ie t4 256.38
Menšie obecné služby 7 224.53
Grantoqý systém - podpoľa v oblasti Život.prostredia I I 458.00
Starostlivosť o spoločenské zvieratá 33 525,12
Bývanie 2 153 198,48
Býová r|ýstavba - investície 3s9 660,17
Správa bytového a nebýového fondu mesta I 765 382.54
Agenda ŠFRB 28155,77
Sociálne službv 3 349 619,04
Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 621283.98
SluŽby dôchodcom 668 446,26
opatrovateľská služba l 906 80s,01
Dávky sociálne.i pomoci - pomoc občanom v hmotnei núdzi 22 30t.tt
Pochovanie občana 3 912.37
Gľantoý systém - podporav sociálnei oblasti 27 347,57
Komunitné centrum 99 522,74

I 406
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2, Samosprávne orgány, údaje o účtovnej jednotke a jej organizačných z|ožkách

Posledné vol'by do orgánov samospľávy obcí sa uskutočnili dňa 10.11.2018.

Primátoľ: Mgr. Peter Fiabáne

L zástupcapľimátora:

2. zástupcaprimátora:

Prednosta Mestského úradu v Ži|iĺe:

Hlavný kontrolóľ:

Mgr. Vladimír Randa

Ing. Barboľa Birnerová, PhD.

Ing. Michal Beľger

Ing. Vlasta Gľaj ciarová

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvatel'mi mesta na štyľi roky. Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva upľavuj e zákon č.
36911990 Zb' o obecnom zriadení v zneni neskoľších pľedpisov. Prípravu a obsah rokovania, prípravu
mateľiálov apodkladov na ľokovanie, spôsob uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných nariadení a
uznesení mestského zastupiteľstva' ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly a ich plnenia azabezpečovania
úloh týkajúcich sa samosprávy upľavuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstvav Žiline.

Vjednotlivých mestských častiach mesta Žilina zriaďilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline 8 výborov
mestských častí. Územie pôsobnosti výborov je zhodné s volebnými obvodmi.

Poslanci Mestského zastupiteľstvav Žilíne v počte 31

Volebný obvod č. ] _ Hlin]l I - IV, Staľé mesto

Mgr. Zuzana Balogová

Ing. Baľbora Birneľová' PhD.

MUDľ. Peteľ Duľmis

PaedDľ. Ľudmila Chodelková

Mgr. Maľek Richter, PhD.

Volebný obvod č. 2 - Bôrik. Hlinv V - ĺ/III' Maĺó Praha

MUDľ. Igoľ Habánik

Ing. arch. Dušan Maňák

Mgr. Ing. Peteľ Ničík

Mgľ. Vladimíľ Randa

Volebný obvod č. 3 - Solinlql

Ing. Ľubomíľ Bechný
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Mgr. Peteľ Cibulka

Mgr. Dominik Hriník

Ing. Martin Kapitulík

Ing. František Talapka

Volebný obvod Ó.4 _Ylčince

Mgr. Maľtin Barčík

Mgr. Jana Filipová

Ing. Patľik Groma, PhD.

Mgr. Róbert Kašša

Mgľ. Iveta Maľtinková

ondrej Šoška

Mgr. Miľiam Šuteková

ľoĺebný o č. 5 - Háiik

Mgľ. Lukáš Milan

Ing. Jĺĺn Ničík

Ing. Ľuboš Plešinger

Volebný obvod č. 6 _ B)ltčica, Rosinlql, Trnové

Bc. Jozef Juriš, MBA

Mgľ. Anton Trnovec

Volebný obvod č. 7 _ Bánová, Závodie, Žilinská Lehota

Mgr. Denis Cáder

Mgr. Branislav Delinčák

Volebný obvod č. 8 _ Bľodno, Budatín, Mo-išovó Lúčkq, Považslĺ:v Chĺmec. Stľážov, ĺ/ranie, Zádubnie,
Zástranie

JUDr. Jozef Augustín, PhD.

MUDr. Rastislav Johanes, PhD

Ing. Ján Pažický
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V roku 2020 Mestské zastupiteľstvo v Žiline zasada|o osemkľát, ztoho dve zasadnutia boli zvolané mimo
schváleného haľmonogramu zasaďnutí a jedno zasadnutie sa uskutočnilo počas dvoch dní vzhľadom na
rozsiahly program zasadnutia a prebiehajúcu diskusiu k jednotlivým bodom programu. Z dôvodu opatrení
súvisiacich s pandémiou CoVID-19 sa jedno zastupiteľstvo sa konalo bez prítomnosti verejnosti a štyľi
zastupiteľstvá boli vedené formou videokonferencie.

Mestské zastupiteľstvo v Ži\ine v roku 2O2O prijalo celkovo 265 uznesení a 14 všeobecne záväzných
nariadení.

Mestské zastupiteľstvo môŽe zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné
a poľadné orgány.

Činnosť Mestskej rady v Ži\ine,ktorú zrušilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 18.09 .2OI7,v roku202O
obnovená nebola a Mestské zastupiteľstvo v Žiline fungovalo bez tohto poradného orgánu.

Ako poradný orgánMestského zastupiteľstvav Žíline fungovali komisie mestského zastupiteľstva:

. komisiaťlnančná a majetková

. komisia dopravy

. komisiasociálna, zdtavotnáabyová

. komisiaúzemného plánovania a výstavby

. komisia kultúľy, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

. komisia špoľtu

. komisia školstva amláďeže

' komisia Životného prostredia
. komisia na ochľanu verejného záujmupri výkone funkcií funkcionaľov mesta

Výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a priméúora mesta je mestský uraď, zložeĺý z pracovníkov
mesta, zabezpečujúci administľatívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a primátoľa mesta ako
aj oľgánov zriadeĺých mestským zastupiteľstvom.
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3. Organizačná štľuktúľa

I. organizačné útvaľy a pracovné pozície priamo riadené pľimátorom mesta:

- Kanceláľia primátora a pľednostu

- odbor komunikácie avzťahov s verejnosťou

- Sprostredkovateľský orgán pre Integľovaný regionálny operačný program (So pľe IROP)

II. organizačné útvary priamo ľiadené prednostom mestského úľadu:

. odboľ ekonomický,

o oddelenie spľávy daní

o oddelenie rozpočtu a účtovníctva

. odboľ riadenia projektov a investícií,

o oddelenie pľojektov EÚ

. Stavebný úrad

. odboľ pľávny, majetkoqi a verejného obstarávania,

o oddelenie pľávne

o oddelenieverejnéhoobstaľávania

. odboľ sociálny a bytový,

. odboľ školstva, kultúľy, špoľtu, cestovného ruchu a miestneho ľozvoja'

o oddelenie školstva amládeže

. odboľ správy veľejného priestranstva a životného prostľedia,

o oddelenie životného prostredia

o oddelenie dopravy

o odbor vnútornej otganizácíe a správy MsÚ,

o oddelenie ľudských zdľojov a mzdovej učtárne

o oddelenie organizačné

o oddelenieinformatiky

o oddelenie vnútornej správy

III. úvar hlavného kontľolóra priamo riadený hlavným kontrolórom.
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4. Rozpočtové oľganizácie

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách
v zriaď ov ateľskej pô sobnosti konsol iduj úcej účtovnej j ednotky.

rozpočtových organizáciách

Zariadenie Adľesa PSC rco Statutáľ

Materská škola Cesta k vodoiemu 386/4 010 03 31905r2r Jaroslava Rybáriková

Materská škola Rybné námestie 1/1 010 01 3791196r Marta Haneli

Materská škola Študentská 15/3 010 03 3790520r Marcela Čamateiová

Materská škola Dedinská 1/l 010 01 37905066 Msr. Dáša Klimeková

Materská škola Kultúrna 284lI1 010 03 37905058 Janka Slotová

Materská škola Andreia Kmeťa 15 010 01 3790514',7 Alena Pazdeľníková

Materská škola Predmestská 27 010 01 3790s139
Mária Maľtinčeková (do 30.6.2020)
Msľ. Dagmaľ Voiteková

Materská škola Stavbáľska 4 010 01 37905074 Mgr. Daniela Cehlárová

Materská škola Puškinova 216513 010 01 37904868
Eva Koucká (do 16.8'2020) Michaela
Zvaríková (poverená)

Materská škola Čaiakova 4 010 0l 37904957 Mgr. Mária Mihálková

Materská škola Baizova9 010 0l 37905082 Viera Jombíková

Materská škola Jaĺná260217 010 01 3'.7905r04 Janka Mikolaiová

Materská škola Suvorovova 2797120 010 0t 37905rr2 PhDľ. Renáta Misátová

Materská škola Nám. J. Borodáča 6 010 08 37904981 Mgr. Drahomíra Filipová

Mateľská škola Nám. J. Borodáča7 010 08 37904965 PhDr. Tatiana Faglicová

Materská škola Gemerská 1772 010 08 3790s198 Janka Kĺaičušková

Materská škola Tľnavská 2993l2l 010 08 37904816 Mgr. Elena Kubalová

Materská škola Limbová26 010 07 3790s384 Mgr. Veľonika Lovíšková

Mateľská škola Petzvalova 8 010 15 37904973 Silvia Juľášová

Materská škola

ZŠsMŠ
Ku škôlke 196/II

Do Stošky 8

010 03

010 04

42388830

37812882

Mgr. Denisa Kurňavová
Ing' Ľubomíľ Kľaičí' PhD.

ZŠsMŠ Brodňanská lI0/I7 010 14 37811789 Mgr. Janette Chupáčová

ZS S lov. dobľo v ol' níkov |22 / 7 010 03 37812980 Msľ. Mária Luptáková

ZŠsMŠ Dolná Trnovská 36 010 0l 37811762 Mgr. Andrea Lehotská

ZŠsMŠ Školskĺ +q 010 04 37810901 Mgľ. Eva Kubová

ZS V. Javorku 32 010 01 37812904 RNDr. Jana Popluh árov á Če|lárov á

ZŠ Jarná20 010 01 37813277 Mgľ. Ján Kotman

ZŠ Lichardova24 010 01 3781289Í Mgľ. Ida Pavlovičová

ZŠsMŠ Ul.sv. Gorazda I 010 08 37813064 Msľ. Jozef Enelárt

ZS Karpatská 8063/11 010 08 378 13013 Mgľ. Eva Smolková

ZS Maľtinská 20 010 08 624r2848 Mgr. Beáta Veselská

ZSsMS Gaštanová 56 010 07 378 10898 Mgr. Alena Tisoňová

ZS Limbová 30 010 07 378 10880 Mgr. Janka Sliviaková

ZŠ Nám. mladosti 1 010 15 378 I 509 1 PaedDľ. Janka Kamenská Halečková

ZUŠL' Arraya Dolný YaI 12 010 01 378 133s8 PaedDr. Beáta Vôrôsová

ZUŠ F.Špániho Maľtinská 19 010 08 378r34r2 Mgľ. Dagmar Wľcibelová

CVC Kuzmányho 105 010 0l 3781096r
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USMEV-ZpS osiková 26 010 07 00647713 PhDr. Alena Lišková
Utvaľ hlavného
aľchitekta Horný val67 010 01 5300 I s08 Ing. arch. Rudolf Chodelka

5. Príspevková oľga nizácia

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách príspevkových
v zriaď ov ateľskej pôsobnosti konsoliduj úcej účtovnej j ednotky

Mestské divadlo

Názov účtovnej jednotky : Mestské divadlo

Sídlo účtovnej jednotky : Hoľný Val č. 3' 010 ol Žilina

Dátum za|oženia/zľiadenia: I.I.I992

otganizáciách

Spô sob zaIoženia/ zriadeni a :

Názov, sídlo zriaďovateľa:

Ičo:

DIČ:

Hlavná činnosť účtovnej jednotky:

Tvorba a produkcia divadelných predstavení, poskytovanie divadelných priestoľov na kultúrne
a spoločenské akcie, umelecká, folklórna hudobná, propagačná, komerčná a iná kultúľna činnosť.

Mestské divadlo (MD) je príspevkovou organizáciou mesta Ži|ina, ktorá zabez-pečuje divadelné a iné
kultúľne podujatia. MD je kultúrnou a umeleckou organizáciou, divadlom so stálym umeleckým súborom,
ktoľého hlavným pľedmetom činnosti je tvoľba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním
Mestského divadla Ži\inaje pľinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej
kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Ži|iĺčanov, s presahom v ĺámci
slovenského a medzinárodného kontextu.

MD manaŽuje a zasttešuje čirľrosť folklórneho súboru (FS) Rozsutec a dychovej hudby (DH) Fatľanka a
zab ezp ečuj e pr ev áďzku budovy Ro senfe l dovho p al ác a.

K3I.12.2020 malo MD počet zamestnancov 45,5. Priemerná mesačná mzdapľedstavovala 1 000,42 EUR.

K3I.1,2.2020 dosiahlo MD vlastné príjmy (vlastné príjmy * ostatné pľímy) v celkovej výške I20 968,93
EUR.
Vlastné príjmy boli použité na prípravu 3 divadelných inscenácií:

- premiéra 07.02.2020: kolektív autoľov 
',Hey!S1ováci" 

(Gina Biaľincová akol. ,,Veľím vBoha
tvojho"_ réŽia AnnaŠoltýsová, Matej Feldbaueľ a kol. ,,Cesta do stľedu duše" - téžiaPavol Viecha,
Tomáš Procházka a kol. ,,Requiem pre priateľď' - réžia Tomáš Pľocházka

- premién 19.06.2020: Michal Tomasy a kol. ,,Neznášam ťa!" _ réžia Michal Tomasy
- pľemiéra 04.12.2020 Michaela Zakuťaĺská,,Sám sebe sám" - režialiŕí Pokorný

a na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

Pľíspevkov á or ganizácie Mesta Žilina

Mesto ŽĺIina

30229839

20206689s8
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V roku 2020 bo| MD poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa - mesta Žiliĺa - formou beŽného
transferu vo výške 950 7 5I,- EUR a kapitálový transfeľ vo výške 15 20] ,83 EUR.

Bežný transfer od zriaďovatel'a bol použitý vcelkovej výške 95075I,- EUR na zabezpečenie hlavnej
činnosti divadla, naprevádzku budovy Rosenfeldovho paláca a na činnosť divadelných dielní:

- mzdové pľostľiedky, poistné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, plyn,
poštové a telekomunikačné služby, mateľiál, dopravné, rutinná a štandaľdná uďrŽba, nájomné za
nájom, služby, bežne transfery - na nemocenské dávky

Kapitálový transfer od zľiaďovateľa bol použitý v celkovej výške 15 207 ,83 EUR, ztoho:
- softvérové riešenie prevádzky a ekonomiky - vo výške 4 489,58 EUR - zrczervného fondu mesta

- zriaďovateľa
- dve videopľojekcie s príslušenstvom) z toho jedna na zájazdy - spolu vo výške

10 718,25 EUR

V roku 2020 ziskalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 30 922,83 EUR, z toho:

- MK SR - podporažiakom (kultúrne poukazy) - vo výške 4 176,- EUR
- FPU - na divadelnú hľu ''Sám sebe sám'' - vo výške 12 000'- EUR
- FPU - na divadelnú hľu ''Coco Chanel'' - vo výške 5 000'- EUR
- UPSVaR - na pľojekt (zamestnávanie do 29 rokov - pomôcky za mesiac 9,1012020) _ vo výške 1

746,83 EUR
- Slovnaft, a.s. Bratislava - na činnosť 2020 _ vo výške 3 000,- EUR
- NadáciaTatabanky - na divadelnú hru ''Anna Karenina'' - premiéľa 202I - vo výške

5 000,- EUR

Hlavná činnosť

MD, p. o. dosiahlo k3LI2.2020 v rámcihlavnej činnosti:

. celkové náklady vo výške I I04 915,72 EUR

. celkové výnosy vo výške I ll0 327,55 EUR
Hospodársky výsledok (účtovný) pľedstavuje - zisk _ vo vÝške 5 4Lĺ..83 EUR. ktorý navrhujeme,
v zmysle Metodického usmernenia MF č. MFl020324l2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia
v príspevkových oľganizáciách, pľeviesť na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodáľenia minulých
rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia $ 21' ods.2 zátkona č. 52312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách veľejnej
správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov: ,,Pľíspevkovó oľganizácia je právnická osoba štátu,

obce alebo vyššieho územného celku, ktoráje na štátny rozpočet, ľozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho
územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je polcryých
tľžbami."

Podľa údajov zYýkazu ziskov a strát k 31.12.2020 bolo menei ako 50 7o vÝrobnÝch nákladov
pokrytÝch tržbami príspevkovei organizácie. t. i. príspevková oľganizácia spĺňa uvedenú podmienku
(viď tabuľku ,,Tržby a výrobné náklady pľíspevkovej organizácie mesta'o).

Podnikatel'ská činnosť

Mestské divadlo v Ži|ine začalo od 01 .LO.2OI3 vykonávať podnikateľskú činnost' - prevádzkovanie
divadelnej kaviarne.

Prevádzkovanie divadelnej kaviarne ukončilo MD I2.I2.20l9. oď 13.12.2019 je kaviareň v prenájme.
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Mestské divadlo vykonáva podnikateľskú činnosť - pľedaj tovaľu (ceruzky, tašky, odznaky, magnetky a
pod. v RP, cateringové služby a pod.).

V ľámci podnikateľskej činnosti boli k3ll2.2020 dosiahnuté:

o celkové náklady vo výške 675'38 EUR
. celkové výnosy vo výške 797,53 EUP.

Výsledok hospodáľenia (účtovný) predstavuje zisk vo vÝške 122.15 EUR. ktorý bol v zmysle
Metodického usmeľnenia MF č. MFi020324l2020-352 o účtovaní qýsledku hospodárenia v pľíspevkových
organizáciách, prevedený na účet 428 _ Nevyspoľiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Mestské divadlo vŽiline bolo od 8.3.2020 uzatvorené pre verejnosť z dôvodu pandémie koronavírusu
SARS-CoV-2, spôsobujúceho ochorenie COVID- 1 9.

Dňom l.6.2020 vedenie divadla obnovilo štandardný model fungovania divadla a zača|o skúšať novú
divadelnú hľu ''Neznášam ťa!''.

od 15.10.2020 bolo divadlo opätovne uzatvorené pre verejnosť z dôvodu CoVID-19.

Dňom I8.II.2020 vedenie divadla obnovilo štandaľdný model fungovania divadla azačalo skúšať novú
divadelnú hľu,,Sám sebe sám'o.

oď2I.I2.2020 bolo divadlo pre veľejnosť zatvorené z dôvodu COVID-19.
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6. organizácie v zaklaclatel'skej pôsobnosti mesta Zilina

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovnýchjednotkách - organizáciách v zakladateľskej pôsobnosti
konsoliduj úcej účtovnej j ednotky.

obchodné meno Sídlo

Dopravný podnik Mesta Žilina, s.ľ.o. Kvačalova 75012,0101 04 Žilina

Integrovan á doprav aŽilinského kĺaj a s.r.o. Pri Rajčiank e 2900143,010 01 Ži|ina

Žilinalnvest' s.ľ.o Mariánske nám.3Ol5,010 0l ŽIlina

SEVAK, a. s. Bôrická cesta1960187,010 ú Žilina

MsHKM Žilina,s. r. o. Špoľtová 56515,010 01 Žilina
Žiliĺskápaľkovacia spoločnosť' s.r.o. Košická t60712' 010 01 Žilina

Žilinské komunikácie, a. s. Vysokoškolákov 816412,010 01 Žilina

Mestská kĺytá plav áľeň' s.r.o.
pozn.: zmena názvu od 7.4.2027 na ,,Správa športových zariadení
mesta Žiĺina, s.r.o."

Vysokoškolákov 8, 010 O Žilina

Žilbyt, spol. s r. o. Nanteľská 3899127,010 08 Ži\ina

Nadácia Žilinský lesopark
pozn.: zmena názvu od 1.3.2o2L na ,,Žilinská komunitná nadácia"

Nám. obetí komunizmu 1, 011 ll Žilina

Nadácia Mesta Žilina Nám. obetí komunizmu l, 011 31 Žilina
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7. Udalosti osobitnéh o významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia,
zaktoré sa vyhotovuje výročná správa

Día 7.4.2021 došlo k zmene obchodného názvu dcéľskej ÚJ z ,,Mestská kĺytá plaváľeň, s.ľ.o.o'

na,,Správa športových zariadení mesta ŽIlina, s.r. o. "
Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 58l202I z5.5.202I schválilo prijatie investičného úveru
v materskej ÚJ vo výške 6 500 000 EUR so splatnosťou na 15 ľokov.
Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 88lz02I z5.5.202I schválilo zŕnrler zriadiť Mestskú
kni Žni cu Žilina (}y'rKb ako pľí sp evko vú o r gan izáciu.
Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 621202I z5.5.202I schválilo návrh na založenle
spoločnosti: Technické služby mesta Žilina, s.r.o. s obchodným podielom IOO%.

Napľiek pokľačovaniu pandémie CoVID 19, v čase zveľejnenia konsolidovanej účtovnej
závierky nebolo zaznamenanériziko,ktoľé by ohľozilo nepľetľžitosť tĺvania účtovných jednotiek
patľiacich do konsolidovaného celku. V rámci konsolidovaného celku nenastali žiadnevýznaĺrné
skutočnosti. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno poskytnúť kvantitatívne odhady
potenciálneho vplyvu súčasnej situácie v rámci konsolidovaného celku. Vedenie materskej ÚJ aj

manažmenty obchodných spoločností pokľačujú v monitorovaní potenciálneho dopadu a

podniknú všetky kľoky na zmieľnenie negatívnych účinkov pandémie. Akýkoľvek negatívny
vplyv zaLtĺu účtovné jednotky patriace do konsolidovaného celku do účtovníctva
a individuálnych účtovných závierokv roku 202L

8. Pľedpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky - rozpočet Mesta
Zilina na rok 2021

Účtovnájednotka sa ľiadi zákonom č,.36911990 Z. z' o obecnom zriadeni,zákonmi upravujúcimi
čirrrrosti obce, ako rozpočtovej organizácie miestnej samospľávy a ostatných zákonov, nariadení
a iných všeobecne platných noľiem. Učtovná jednotka predpokladá, že ĺaďalej bude vykonávať
zákonom stanovené čirrnosti a prioľitou bude poskýovať verejne sluŽby všetkým občanom.
Predpokladaný finančný vyvoj pre rok 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (stav v pľocese
spľacovania výľočnej správy):

SUMARIZÁCIA (v EUR)
Upravený

rozpočet202l
po 8. zmene

Ro č.9/202l
Upravený

rozpočet202l
po 9. zmene

Bežné pľíjmy 7',1 2',77 163 0 77 2',77 163

Kapitálové príjmy 302 798 0 302 798

Príjmové finančné opeľácie 20 816 394 20 816 394

Rozpočtové pľíjmy spolu 98 396 355 0 98 396 3ss

BeŽné ýdavky 80 661 796 -220 t30 80 441 666

Kapitálové ýdavky 15 43',7 587 220 130 15 657 117

Výdavkové finančné operácie 2 296 972 2 296 972

Rozpočtové výdavky spolu 98 396 3ss 0 98 396 355

Bežný ľozpočet -3 384 633 220 130 -3 164 503

Kapitálový rozpočet -15 134 789 -220130 -15 354 919

Finančné operácie (Fo) t8 519 422 0 t8 519 422

Hospodárenie celkom - po vylúčení Fo -18 st9 422 0 -18 519 422

Hospodárenie celkom - vrátane Fo 0 0 0
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9. Náklady' výdavky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja

Účtovná jednotka v roku 2020 nemala žiadne náklady, výdavky na činnosti v oblasti výskumu
a vývoja.

10. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov a obchodných podielov mateľskej účtovnej jednotky podl'a $ 22

Účtovná jednotka je mestom v zmysle zákona č. 36911990 Z. z. o obecnom zriadení, teda tento bod
$20 zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve je pre :účel vykazania vo výročnej správe irelevantný.

11. Návrh na ľozdelenie zisku alebo vyrovnanie stľaty

Účtovná jednotka v zmysle postupov účtovania, preúčtuje výsledok hospodáľenia na účet 428
Neusporiadaný výsledok hospodĺáĺenia minulých rokov.
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SPRÁVA NEzÁVlsLÉno nuoíľonn z AUDITU
KoNsoLtDoVANEJ ÚČrovrurl zÁvlrRrY

K3t.t2.2020
A KoNsoLlDoVANru vÝnočrua spnÁw

zA ROK 2020
Mesto Žitina

Námestie obetí komunizmu 1,011 gt Žilina
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SPRÁVA N EzÁVlsLÉ Ho AUDíToRA
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Žilina

l. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný
celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka Mesto Žilina (d'alej aj ,,mesto"), a ktorá obsahuje konsolidovanú
súvahu k 31. decembru 2020, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej
finančnej situácie konsolidovaného celku k 3].' decembru 2O2O akonsolidovaného výsledku hospodárenia
za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 43Ll2oo2 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o účtovníctve")'

Základ pre názor
Audĺt sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA).
Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit
konsolĺdovanej účtovnej závierky. od konsolidovaného celku sme nezávislí podľa ustanovení zákona
č. 423/20t5 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 43L/2oo2 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon oštatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení
týkajúcĺch sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu
Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite konsolidovanej
účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom
konsolidovanej účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme
na ne samostatný názor.

Sprdvnosť o včasnosť zaradenia dlhodobého maietku do používonia
Prírastky dlhodobého majetku sú viac ako 6 444 tis. EUR. Kľúčovou záležitosťou auditu je preto správne ocenenie
obstarávaného majetku, správne prideIenie odpisovej skupiny, včasnosť zaradenia dlhodobého majetku
do používania.
Spróvnosť a včasnosť vvradenia dlhodobého maietku z použĺvonia
Úbytky dlhodobého majetku sú takmer 4 995 tis' EUR. Kľúčovou záležitosťou auditu je preto správne zúčtovanie
zostatkovej ceny majetku, včasnosť vyradenia dlhodobého majetku z používania a správne zaúčtovanie výnosu
z prípadného predaja tohto dlhodobého majetku.
Správnosť vvkózania nezaradeného dlhodobého maietku. opravné položkv k nezaradenému dlhodobému maietk,
Nezaradený dlhodobý majetok predstavoval k37.t2.2o20 viac ako 19 857 tis' EUR. Kl'účovou záležitosťou auditu je
správne vykázanie nezaradeného dlhodobého majetku, t. j. či nemal byť majetok už zaradený, príp. či nemala byť
k tomuto majetku vytvorená opravná položka. overenie výšky opravných položiek k dlhodobému majetku vyžaduje
zvýšenú pozornosť počas auditu' opravné položky tvorilitakmer 74 tis. EUR'
odpisovanie dlhodobého maietku
Dlhodobý majetok tvorí významnú časť aktív konsolĺdovaného celku. Počas auditu sme sa preto zamerali aj
na zníženie hodnoty dlhodobého majetku formou odpisov dlhodobého majetku, ich výpočet a účtovanie.



Vvkazovanie nóvrotných zdroiov financovania o dodržiavanie zmluvnÝch podmienok
Návratné zdroje financovania tvoria k3L.L2'2020 viac ako 22L2z tis. EUR. Kl'účovou záležitosťou auditu je preto
správne vykázanie nesplatenej istiny v účtovnej závierke podľa zostatkovej doby splatnosti a dodržiavanie
zmluvných podmĺenok, na základe ktoných boli uvedené návratné zdroje prijaté.
Existencia pohľadóvok. opravné položkv k pohľadávkam
Pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov tvoria významnú časť krátkodobých aktív mesta. overenie ich
existencie vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu. Podľa ich vekovej štruktúry mesto vykazuje pohľadávky
po splatnosti, ku ktorým tvorilo opravné položky. overenie výšky opravných položiek k pohľadávkam vyžaduje
zvýšenú pozornosť počas auditu' opravné položky k pohl'adávkam tvoriliviac ako 3 411tis' EUR.
Tvorba, použitie o zrušenie rezerv
Rezervy tvoria k 3L'72.2020 viac ako L 632 tis. EUR. Kl'účovou záležitosťou auditu je opodstatnenosť a primeranosť
tvorby, použĺtia a zrušenia rezerv,

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:
Sprdvnosť o včasnosť zorodenia dlhodobého moietku do používanio
Testovali sme prírastky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a došlé faktúry. Na významných
prírastkoch dlhodobého majetku sme overili priradenĺe odpisovej skupiny ako aj včasnosť zaradenia dlhodobého
majetku do používania.
Spróvnosť a včasnosť wradenia dlhodobého moietku z používania
Testovali sme úbytky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a vystavené faktúry.
Na významných úbytkoch dlhodobého majetku sme overili metodiku účtovania vyradenia ako ajvčasnosťvyradenia
dlhodobého majetku z používania.
Spróvnosť wkózania nezarodeného dlhodobého maietku. opravné položkv k nezarodenému dlhodobému moietku
overili sme jednotlivé položky a uistili sa, že v zostatku nie je taký majetok, ktorý už mal byť zaradený. K významným
položkám sme získali vyjadrenie zodpovedných pracovníkov, z akého dôvodu je majetok k31'7z.2o2o vykazovaný
ako nezaradený' K nedokončeným investíciám, pri ktory7ch došlo k zníženiu ich hodnoty, boli Vytvorené opravené
položky'
od pisova n i e dlhod o bé ho m a ietku
Testovali sme zaúčtované oprávky k dlhodobému majetku znižujúce jeho vstupnú cenu. overilĺ sme správnosť
zaúčtovania a vykázania odpisov a celkových oprávok v účtovnej závierke mesta.
Vvkozovanie návratnÝch zdroiov finoncovonia a dodržiavanie zmluvných podmienok
overili sme zostatky nesplatenej istiny návratných zdrojov financovania a ich rozdelenie na krátkodobú a dlhodobú
časť v účtovnej závierke podľa zostatkovej doby splatnosti na základe splátkových kalendárov. Dodržiavanie
zmluvných podmienok sme overili na uzatvorené zmluvy, na základe ktorých bolĺ jednotlivé návratné zdroje
financovania poskytnuté.
Existencia pohlbdóvok. opravné položkv k pohľodóvkam
Predmetom overovania bola existencia pohľadávok. Pri overení existencie bola nevyhnutná komunikácia s právnym
oddelením a oddelením miestnych daní. K pohl'adávkam bolivytvorené opravné položky, ktoré zohľadňovalivšetky
odporúčania právneho oddelenia.
Tvorba. použitie o zrušenie rezerv
Testovalĺ sme opodstatnenosť a primeranosť výšky vytvorených rezerV, použitie rezerv a opodstatnenosť zrušenia
rezerv.

Zodpovednosťštatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za konsolidovanú účtovnú závierku
štatutárny orgán konsolidujúcej účtovnej jednotky je zodpovedný za zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podl'a zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje
za potrebné na zostavenie konsolĺdovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
konsolidovaného celku nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania
v činnosti v účtovníctve.

osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.



Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanei účtovnei závierkv
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či konsolidovaná účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru' Primerané
uistenie je uistenievysokéhostupňa, ale nie je zárukou toho, že auditvykonaný podľa medzinárodných audítorských
štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakáva{ že jednotlivo alebo v súhrne by
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto konsolidovanej účtovnej
závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:
o ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti konsolidovanej účtovnej závierky, či už v dôsledku

podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame
audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor' Riziko neodhalenia
významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej
kontroly.

o Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy
vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol
konsolidovaného celku.

o Hodnotíme vhodnosť použĺtých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom'

o Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania
v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti
s udalost'ami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť konsolidovaného celku
nepretržite pokračovaťv činnosti. Ak dospejeme k záveru, ževýznamná neistota existuje, sme povinní upozorniť
v našej správe audítora na súvisiace informácíe uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora'

o Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom,
ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

o Získavame dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o finančných údajoch účtovných jednotiek alebo ich
obchodných aktivitách v rámci konsolidovaného celku pre účely vyjadrenia názoru na konsolidovanú účtovnú
závierku. Zodpovedáme za vedenie, kontrolu a realizáciu auditu konsolidovaného celku. ostávame výhradne
zodpovední za náš názor audítora'

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu
a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho
auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce
sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzt'ahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno
opodstatnene domnievat] že majú vplyv na našu nezávislost', ako aj o prípadných súvisiacich ochranných
opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší
význam pri audite konsolidovanej účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu,

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje,
alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť
nemala, pretože možno odôvodnene očakávat', že neprĺaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným
prospechom z jej uvedenia.



lI. Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.7 Správa k információm, ktoré so uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo konsolidovanej výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve' Náš vyššie uvedený názor na konsolidovanú účtovnú závierku sa nevzt'ahuje
na iné informácie v konsolidovanejvýročnej správe.
V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenĺe sa s informáciami
uvedenými v konsolidovanej výročnej správe a posúdenie, či tieto ĺnformácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu
konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolĺdovaný celok
zostavila konsolĺdujúca účtovná jednotka mesto Žilina, obsahuje informácie, ktoryŕch uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas audĺtu konsolidovanej účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok2O2O sú v súlade s konsolidovanou
účtovnou závierkou za daný rok,

- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve'
okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
konsolidovanej účtovnej závierky, sme povinní uviest', či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej
výročnej správe, ktoré sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora' Vtejto súvislosti neexistujú
zistenia, ktoré by sme mali uviesť'

tl.2 Ďatšie požiadavky na obsah spróvy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 537/2014 zo 76. apríla 2074 o osobitných požiadovkách týkajúcich sa štatutdrneho auditu subjektov
verejného zóujmu

Vymenovanie a schválenie štatutórneho audítora
Za štatutárneho audítora sme bolivymenovaní štatutárnym orgánom mesta Žilĺna na základe Zmluvy č.725l2ol8
o zabezpečení audítorských a overovacích prác zo dňa 15.10.2018 účinnej dňa L6.10.2018 na základe nášho
schválenia mestským zastupiteľstvom mesta dňa 02.10.2018.
Celkové neprerušené obdobie našej zákazky vrátane prechádzajúcich obnoven í zákazky predstavuje 3 roky.

Konzistentnosť s dodotočnou spróvou pre Výbor pre audit
Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou Vypracovanou pre Výbor
pre audit mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby
Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. L Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 537 /2ot4 zo 16. apríla 201'4 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov
verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od konsolidujúcej účtovnej jednoty mesto Žilina.
okrem služieb štatutárneho auditu sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytlĺ
žiadne iné služby.

V Trnave, dňa Lo.tI'2o2L

EKOPRAKTIK, spol. s r. o.
Kapitulská 14
917 Ot Trnava
obchodný register Trnava, odd.: Srq č. vložky: 325|T
Licencia SKAU č. 51

lng. Viliam Kupec, PhD., MBA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č' 395
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KoNsoLIDovANÁ učľowÁ zÁvĺnnxa
uČľovľEJ JEDNoTKY vEREJNnľ spnÁvy

k3r.t2.2020

PriloŽené súčasti

tr Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky veľejnej správy Kons S UJ VS Úe t - ot
tr] Konsolidovaný výkazziskov a stľát účtovnej jednotky veľejnej správy Kons VZaS UJ Vs |Jč 2 - 0|
tr Poznámky konsolidovanej účtovnej závierký účto'ne;1eanôtty veľejnej správy
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Zostavená dňa: 0 6 2 0 2 1

Podpisoý záznam štatutárneho oľgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

a
a

a



]321796 Mesto Žilina súvaha Kons s UJ Vs Úč 1 -o1

označenie STRANA AKTĺV čísb
ľiadku

2020 20í 9

Netto Netto

a b c 1 2

sPoLU MAJEToK r. 002 + r. 035 + r.113 + ĺ.117 00í 437 971984,61 433 482 892,s9

A. Neobežný majetok r. 003 + Í. 012+ l.025 002 413 617 431,59 414 800 267,12

A.l. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 0íí) 003 1390 522,17 1652733,19

A.t.1 Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) 004 0,00 0,00

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 1 2'ĺ8 094'00 I 458 517,51

3. oceniteľné práva (014) _ (074+091AÚ) 006 15 438,00 0,00

4 Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu
(r-) 007 0,00 0,00

5 Drobný dĺhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 008 6 720,40 10 807,36

6. ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) _ (079+091AÚ) 009 150 269,77 117 152,59

7 Obstaranie dlhodobeho nehmotného majetku (041) - (093) 0't0 0,00 66 255,73

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 0't1 0,00 0,00

A.lt Dlhodobý hmotný majetok súčet (t. 013 aŽ 024) 012 390 257 254,87 391 021 889"ĺ1

4.il.1 Pozemky (031) - (092AÚ) 0't3 191 599 757,85 190 286 654,49

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 014 3 635 853,46 3 63s 853,46

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 0't5 0,00 0,00

4. Stavby (021) _ (08í+092AÚ) 0'ĺ6 144 580 644,03 140 888 104'í6

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci (022) - (082+092AÚ) 017 5 443 586,01 5 617 832,39

6 Dopravné prostriedky (023) _ (083+092AÚ) 0'ĺ8 23 087 152,57 25 459 874,80

7 Pestovateľské celky trvalých porastov (025) _ (085+092AÚ) 019 0,00 0,00

8. Základné stádo a ťaŽné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 020 0,00 0,00

Ô Dľobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 021 0,00 0,00

10. ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (0s9+092AÚ) 022 2 053 047,07 2 028 786,33

11 obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 023 19 857 213.88 23104783,48

't2. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) _ (095AÚ) 024 0,00 0,00

A.ilt Dlhodobý Íinančný majetok súčet (r.026 + l'027 + r.029 až 034) 025 21 969 654,55 22125 644,82

A.ilt.1 Podielgvé cenné papiere a podĺely v dcérskej účtovnej jednotke (061) -
(096AU) 026 0,00 0,00

2
Pgdlgloyé cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062)
- (0e6AU) 027 2',t 96235',t,89 22 1',t4 358,16

z toho: goodwill 028 0,00 0,00

3. RealizovateÍné cenné papiere a podiely (063) _ (096AÚ) 029 7 302,66 1'ĺ 286'66

4. Dlhové cenné papiere drŽane do splatnosti (065) _ (096AÚ) 030 0,00 0,00

5. PÔŽičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 031 0,00 0,00

6. ostatné pôŽičky (067) - (096AÚ) 032 0,00 0,00

7 ostatný dlhodobý finančný majetok (069) _ (096AÚ) 033 0,00 0,00

8. Obstaranie dlhodobého Íinančného majetku (043) - (096AÚ) 034 0,00 0,00

B. obeŽný majetok r.036 + r.042 + r.050 + ľ.063 + r.088+ 1. í01 + r. ĺ07 035 24167 005,40 18 553 053,29

B.l. Zásoby súčet (ĺ. 037 až 04í) 036 492 542,18 585 245,00

B.l.í Materiál (1 12 + 1 19) - (191) 037 482 313,14 572 883,13

2 Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122| _ ('l92 + 193) 038 0,00 0,00

3. Výrobky (123) - (194) 039 0,00 0,00

4. Zvieratá (124) - (195) 040 I 934,00 't10't2,00

5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 041 1295,04 1 349,87

8.il. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.043 až l.049) 042 22 973,14 10 948,09

8.il.1 Zúčtovanie odvodov prĺjmov rozpočtových organizáciĺ do rozpočtu
zriaďovatela (351) 043 0,00 0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 044 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného ce|ku (355) 045 0,00 0,00

4.
ZÚčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356) 046 0,00 0,00

5. ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 047 0,00 0,00

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 048 0,00 0,00
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7 Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(35e) 049 22 973,14 10 948,09

B.ln Dlhodobé pohľadávky súčet (ĺ.05í až 061) 050 11 168,00 'l'ĺ 664'80

8.ilt.1 odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 051 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso (3'l2AÚ) - (391AÚ) 052 0,00 0,00

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) _ (391AÚ) 053 0,00 0,00

4. ostatné pohÍadáVky (315AÚ) - (391AÚ) 054 0,00 0,00

5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) _ (391AÚ) 055 3,00 46,80

o. Pohľadávky voči zdruŽeniu (369AÚ) _ (391AÚ) 056 0,00 0,00

7 Pohľadávky a záuäzky z pevných termínových operáciĺ (373AÚ) - (391AU) 057 0,00 0,00

L Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 058 0,00 0,00

9. PohÍadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) _ (391AÚ) 0s9 0,00 0,00

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 060 0,00 0,00

11 lné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 061 'l 1 ĺ 65,00 1'ĺ 618'00

z toho: odloŽená daňová pohľadávka 062 0,00 0,00

B.IV Krátkodobé pohl'adávky súčet (r.064 aŽ 087) 063 2 656 455,32 2723 625,19

B.tv.1 odberatelia (311AÚ) _ (391AÚ) 064 307 201,07 376 345,40

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) _ (391AÚ) 065 0,00 0,00

e Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 066 0,00 0,00

4. Poskytnuté pĺevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 067 0,00 '188,40

6 ostatné pohÍadávky (315AÚ) - (391AÚ) 068 I 188 78s,23 1'.t02976,67

6 PohÍadávky z nedaňových rozpočtových prĺjmov (316) - (391AÚ) 069 0,00 0,00

7 Pohladávky z daňových a colných rozpočtových prĺjmov (317) - (391AÚ) 070 0,00 0,00

8.
Pohľadávky z nedaňových prĺjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočÍových organizáciĺ zriadených obcou a Vyššĺm územným celkom (3'l8) -

(3914U)
071 s'14 780,09 379 348,46

o Pohľadávky z daňových prijmov obcĺ a vyššĺch Územných celkov (3'ĺ9) _
(391AU) 072 455 106,97 701 187,52

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AU) 073 8 206,90 14 271 ,71

11
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenĺa (336) -
(3e1AU) 074 0,00 0,00

12. Daň z prijmov (341) _ (391AÚ) 075 0,00 3 942,00

13. ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 076 0,00 0,00

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 077 42'166,08 4 432,30

15. 0statné dane a poplatky (345) _ (391AÚ) 078 I252,00 0,00

'ĺ6. PohÍadávky Voči zdruŽenĺu (369AÚ) _ (391AÚ) 079 0,00 0,00

17 Pohľadávky azáuäzky z pevných termínovaných operáciĺ (373AÚ) - (391AÚ) 080 0,00 0,00

18, Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 081 0,00 0,00

'ĺ9 Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) _ (391AÚ) 082 0,00 0,00

20 Nakúpene opcie (376AÚ) - (391AÚ) 083 0,00 0,00

21 lné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 084 94 484,47 131 303,51

22. Spojovacĺ účet pĺi zdruŽeni (396AÚ) 08s 0,00 0,00

23. Zúčtovanie s EurÓpskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 086 0,00 I 788,00

24.
TransÍgry a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(3e1AU) 087 37 472,51 841,22

B.V Finančné účty súčet (r. 089 až ĺ00) 088 20 983 866,76 15 221 570,21

8.V.1 Pokladnica (21 1 ) 089 37 208,09 25 959,20

2. Ceniny (213) 090 7 176,04 I 060,60

3. Bankové účty (221AÚ +l-261\ 091 20 939 482,63 15 186 550'4'ĺ

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 092 0,00 0,00

5. Výdavkový rozpočtový Účet (222) 093 0,00 0,00

6. Prĺjmový rozpočtový účet (223) 094 0,00 0,00

7 Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) _ (291AÚ) 095 0,00 0,00

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) _ (291AÚ) 096 0,00 0,00
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9.
Dlhové cenné,papiere so splatnosťou do jedného roka drŽané do splatnosti
(256) - (2s1AU) 097 0,00 0,00

't0. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) _ (291AÚ) 098 0,00 0,00

't1 obstaranie krátkodobeho finančného majetku (259) - (291AÚ) 099 0,00 0,00

12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 100 0,00 0,00

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r.106) 101 0,00 0,00

B.Vl.1 Poskytnuté qávratné fiqančne výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (271AU) - (291AU) 102 0,00 0,00

2.
Poskytnuté návratné Íinančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AUl - (291AU)

't03 0,00 0,00

3.
Poskylnuté návratné Íinančné výpomoci podnikatelským subjektom (274^Ú| -
(2e1AU) 104 0,00 0,00

4.
Poskylnuté návratné finančne výpomoci ostatným organizáciám (275^Ú) -
(2e1AU)

'ĺ05 0.00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 106 0,00 0,00

B.Vll. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r.
1121 107 0,00 0,00

B.Vll,'ĺ Poskytnuté návratné fi4ančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (271AU) - (291AU) 108 0,00 0,00

2.
Poskylnuté návr4tné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej spľávy
(272^U) - (29ĺAU) 109 0,00 0,00

3
Po_skylnuté návratné Íinančné výpomoci podnikateľským subjektom (274^Ú| -
(291AU) 1í0 0,00 0,00

4. Posky!nuté náVratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(291AU) 111 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzĺckým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 112 0,00 0,00

c. časové rozlíšenie súčet (r' 114 až ĺ' 116| 113 187 547,62 129 572,18

c.1 Náklady budúcich obdobĺ (381) 114 187 547,62 129 212,18

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 115 0,00 0,00

3. Prĺjmy budúcich obdobĺ (385) 't16 0,00 360,00

D. Vzt'ahy k účtom klĺentov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 117 0,00 0,00
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vLAsTNÉ lMANlE A z^v^zKY Í. 1í9 + r. 130 + Í. í85 + r. ĺ88 í18 437 971984,61 433 482 892,59

A. Vlastné imanie J.120 + Í,123 + r,126 + r.129 ĺí9 337 093 042,58 329 882 870,9'l

A.l. oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + ĺ'122l 120 0,00 0,00

A.t.1 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkou (*l- 414) '121 0,00 0,00

2. oceňovacie rozdiely z kapitálových účastĺn (+/- 415) 122 0,00 0,00

A.lt. Fondy súčet (ĺ' 124 + l.125| 123 0,00 0,00

4.il.1 Zákonný rezervný fond (421) 124 0,00 0,00

2. ostatné fondy (427) 125 0,00 0,00

A.ilt Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (ĺ'127 až128) 126 380 555 545,23 373 465 527,73

A.ilt.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) 127 375 766 406,86 369 153 768,09

2.
Výsledok hospodárenia za účtovne obdobie (+/-) r. 001 - (r'120 + r.123 +

ĺ'127 + r'129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)
128 4 789 138,37 4 31 I 759,64

A.lv Podiely iných učtovných jednotiek 129 -43 462 502,65 -43 582 656,82

B. Záuäzky súčet (ĺ. í3í + l. í36 + Í'144 + ľ. ĺ56 + r. 178) ĺ30 48 469 123,06 50 007 362,28

B.t. Rezervy súčet (r. í32 aŽ í35) 131 1 632 401,55 't 937 693,23

B.t,1 Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 132 0,00 0,00

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 133 í 238168'1'ĺ 1 078 840,69

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 134 21 1 880,00 'ĺ86169'33

4. ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 13s 182 353,44 672 683,21

B.il. Zúčtovanie medzi subjektami velejnej správy súčet (ĺ.137 ažl'143) ĺ36 956 003,31 588 491,22

8. il.1
Zúčtovanie odVodoV prĺjmov rozpočtových organizáciĺ do rozpočtu
zriaďovatela (351 )

137 0,00 0.00

2. Zúčtovanie tľansferov štátneho rozpočtu (353) 138 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 139 0,00 0,00

4
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356)

140 0,00 0,00

5 ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného ce|ku (357) 141 956 003,31 588 491,22

b Zúčtovanĺe transferov zo štätneho rozpočtu iným subjektom (358) 142 0,00 0,00

7 Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 143 0,00 0,00

8.ilt. Dlhodobé zäväzky súčet (r' 145 až ĺ53 + l. 155) 144 't4 883 097,46 15 762 045,22

8.ilt.1 ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 145 14 323 689,04 15 254 059,83

2. Dlhodobe prijaté preddavky (475AÚ) 146 0,00 0,00

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 147 0,00 0,00

4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 'ĺ48 146 720,97 1 10 3'10,39

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 149 60 300,00 90 300,00

6. Dlhodobe nevyfakturované dodávky (476AÚ) '150 0,00 0,00

7 Pohľadávky azáväzky z pevných termĺnových operácii (373AÚ) 151 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 152 0,00 0,00

9. lné záväzky (379AÚ) 1s3 352 387,45 307 375,00

z toho: odloŽený daňový záväzok 154 332 965,00 305 655,00

10 Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) '155 0,00 0,00

B.IV Krátkodobé záuäzky súčet (r. 157 aŽ 17l| í56 8 875 141,26 8 750 825,88

B.lv.1 Dodávatelia (321) 157 I 903 789,47 2 571 225,28

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 158 0,00 0,00

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 159 I 364 609,81 1 266 865,79

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 160 1 211 487,69 1 159 3'ĺ4'86

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 161 66 212,70 15 676,82

6. Záuäzky z nájmu (474AÚ) 162 30 000,00 30 000,00

7 Pohľadávky azáuäzky z pevných termĺnových operäciĺ (373AÚ) 163 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 164 0,00 0,00

9. lné záväzky (379AÚ) 'ĺ65 202 973,25 't89 875,33

10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papĺerov a vkladov (367) 166 0,00 0,00

11 Záväzky voči zdruŽeniu (368) 167 0,00 0,00
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12. Zamestnanci (33'ĺ) 168 2185 412,69 'ĺ 888 466,97

13. ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 169 21 153,78 14 694,37

14, Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 170 1 415 795,77 1 216 161,35

15. Daň z prĺjmov (34'ĺ) 171 11 587,48 31 857,38

't6. ostatné priame dane (342) 172 337 478,36 276 169,65

17 Daň z pridanej hodnoty (343) 173 24 447,06 35 982,22

18 ostatné dane a poplatky (345) 174 523,1 0 626,55

't9 SpojovacÍ účet pri združenĺ (396AÚ) 175 0,00 0,00

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 176 83'ĺ96'53 24 945,26

21 Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 177 16 473,57 28 964,05

B.V Bankové úvery a výpomoci súčet (r. í79 až í84) 178 22122 479,48 22 968 306,73

B.V.'ĺ Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 179 17 645 150,38 18 754 293,84

2. BeŽné bankové úvery (461AÚ, 221^Ú, n1, 232) 180 2 430',t92,10 4 214 0'.t2,89

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (4nAÚ,241) - (255AÚ) 't 81 0,00 0,00

4. ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 182 0,00 0,00

E Pĺijaté.návľatné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AU)

'ĺ83 2 047 137 ,00 0,00

6. Prijaté'návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobe
(273AU) 184 0,00 0,00

c. časové rozlíšenie súčet (r.'l86 + r. 187) ĺ85 52 409 818,97 53 592 659,40

c.1 Výdavky budúcich období (383) 186 34 669,01 2 662,01

2. Výnosy budúcich obdobĺ (384) 187 52 375 'ĺ49,96 53 589 997,39

D. Vzťahy k účĺom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) í88 0,00 0,00
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číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

riadku

2020

2019
Hlavná činnosť Podnikatel'ská

činnosť Spolu

a b I 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 00ĺ 6 148 794,32 2 432 091,52 8 580 885,84 8 955 1 16,36

501 Spotreba materiálu 002 3 965 646,02 1057 202,69 5 022 848,71 5 258 341,76

502 Spotreba energie 003 2 183 148,30 'l 373 944,00 3 557 092,30 3 692 809,61

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteÍnosť 005 0,00 944,83 944,83 3 964,99

51 Služby (ĺ. 007 až r. 0í0) 006 12 348 513,51 I 385 850,53 13 734 364,04 't4 394 48't,09

51t opravy a udrŽiavanie 007 3 223 366,60 643 438,00 3 866 804,60 3 754 281 ,10

512 Cestovné 008 11223,26 2 819,00 14 042,26 82722,93

513 Náklady na reprezentáciu 009 18 212,91 2 866,52 z',t 079,43 37 206,22

5í8 Ostatné sluŽby 010 s 095 710,74 736 727 ,01 I 832 437,75 10 520 270,84

52 osobné náklady (r.012 až ĺ' 0ĺ6) 0í'| 35 033 747,86 7 569 461,33 42 603 209,19 38 698 206,23

521 Mzdové náklady 012 25 597 267,72 5 3s8 843,00 30 9561't0,72 27 628 014,75

524 Zákonné sociálne poistenie 013 8 428 055,65 1872797,99 10 300 853,64 9 605 360,95

525 0statné sociálne poistenie 014 17 211,13 276 169,00 293 380,13 417 795,74

527 Zákonné sociálne náklady 015 991 213,36 61 646,34 't 052 859,70 1 043 409,05

528 ostatne sociálne náklady 016 0,00 5,00 5,00 3 625,74

53 Dane a poplatky (r.0í8 až l.020) 017 315 312,54 62 588,41 377 900,95 266 569,18

53'l Daň z motorových vozidiel 018 I 35,00 't1 625,00 1 1 760,00 'ts 843,15

532 Daň z nehnuteÍnosti 019 1 235,59 35 553,00 36 788,59 40 624,97

538 ostatné dane a poplatky 020 313 941,9s 15 410,41 329 352,36 210 í01 '06

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022ažĺ
028) 021 6 579 501,61 878 699,39 7 458 201,00 1892982,67

541 Zosiatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotneho majetku 022 294 446,22 69 210,00 363 656,22 838 150,88

s42 Predaný materĺál 023 'ĺ40'98 0,00 140,98 0,00

544 Zmluvné pokuty' penále a úroky z omeškania 024 14,30 177,95 192,25 2 438,31

545 ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 4140,41 1 868,49 6 008,90 2 399,85

546 0dpis pohľadávky 026 328 457,25 0,00 328 457,25 1 65 589,09

548 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 5 950 882,35 807 442,95 6 758 325,30 879'.t79,84

s49 Manká a škody 028 1 420,',t0 0,00 I 420,10 5 224,70

55
odpisy' rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a Íinančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia (r.030 + r.031 + r. 036 + r. 039)

029 6 085 692,07 6 994 195,00 13 079 887,07 14 297 348,39

551
odpĺsy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobeho
hmotného majetku

030 5 839 918,69 6 747 200,00 12 587 'l 'ĺ8'69 12 534 993,81

Rezervy a opravné položky z pĺevádzkovej činnosti (r
032 aŽ r.035) 031 245 773,38 246 995,00 492 768,38 'ĺ 762 354,58

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 21 1 880,00 2't1 880,00 186 009,33

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 202 376,25 35 I't5,00 237 491,25 868 194,91

557
Tvorba zákonných opravných poloŽiek z prevádzkovej
čin nosti 034 0,00 0,00 0,00 9,00

558
Tvorba ostatných opravných poloŽiek z prevádzkovej
čin nosti 035 43 397,13 0,00 43 397,'t3 708 141,34

Rezeĺvy a opravné položky z finančnej činnosti (r
037+ r. 038)

036 0.00 0,00 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba opravných poloŽiek z finančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0,00

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich obdobi 039 0,00 0.00 0,00 0,00

56 Finančné náklady (r. 041 až r.049) 040 634 222,84 124 916,72 759 1 39,56 599 8't5,04

561 Predané cenné papiere a podiely 041 2s 000,00 0,00 2s 000,00 0,00

562 Úroky 042 278 267,80 98 500,00 376 767.80 443 889,87

563 Kurzové straty 043 7,19 78,00 85''ĺ9 423,81

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0.00 0,00 0,00

s66 Náklady na krátkodobý Íinančný majetok 045 0,00 0,00 0.00 0,00

567 Náklady na derivátové operácie 046 0.00 0,00 0,00 0,00
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číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

riadku

2020

2019
Hlavná činnost' Podnikatel'ská

činnost' Spolu

a b c I 2 3 4

568 ostatné finančné náklady 047 't78 940,97 26 338,72 205 279,69 148 756'8'ĺ

569 Manká a škody na Íinančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

Podieĺ konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridruŽených účtovných jednotiek verejnej
správy

049 152 006,88 0,00 152 006,88 6 744,5s

57 Mimoriadne náklady (r.05í aŽ r.054) 050 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Štooy 05'l 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 052 0,00 0,00 0,00 0,00

578 ostatné mimoriadne náklady 053 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opravných poloŽiek 054 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na tľansfeĺy a náklady z odvodu pľíjmov (r
056 až r. 064)

055 4 5'ĺ6 982'60 0,00 4 516 982,60 4 258 082,42

581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových organizáciĺ a prĺspevkových organizáciĺ 056 0,00 0,00 0,00 0,00

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy 057 0,00 0,00 0,00 0,00

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mimo verejnej správy

058 0,00 0,00 0,00 0,00

584

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizáciĺ a
prĺspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyššĺm
Územným celkom

059 0,00 0,00 0,00 0,00

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej
spravy

060 246 800,03 0,00 246 800,03 37'ĺ60,70

586 Náklady na hansfery z rozpočtu obce alebo z ľozpočtu
vyššieho Územného celku subjektom mimo verejnej správy 061 4 270 182,57 0,00 4 270',t82,57 4 220 921,72

587 Náklady na ostatné transÍery 062 0,00 0,00 0,00 0,00

588 Náklady z odvodu prĺjmov 063 0,00 0,00 0,00 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu prĺjmov 064 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.o0ĺ + ].006 + r,011 + ĺ.017 + r'021
+ ľ.029 + r.040 + Í.050 + r.055) 065 71 662767,35 19 447 802,90 91 110 570,25 83 362 601,38
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číslo účtu alebo
skupiny Výnosy' daň z príjmov a výsIedok hospodárenia Čĺslo

riadku

2020

20ĺ9
Hlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu

a b c I 2 3 4

60 Tňby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až ĺ. 069) 066 2 318 942,90 2 834 563,00 5 '153 505,90 I 072 789,50

601 TĺŽby za vlastne výrobky 067 35,00 665,42 700,42 20152,08

602 Tržby z predaja služieb 068 2 318 907,90 2 832 489.60 5 15'ĺ 397'50 I 047 092,06

604, 607 ÍĺŽby za tovar, Výnosy z nehnuteÍnosti na predaj 069 0,00 1 407,98 1 407,98 5 545,36

61
Zmena stavu vnútrooĺganizačných zásob (ĺ.071 až ĺ.
074!'

070 -2 078,00 0,00 -2 078,00 0,00

61'l Zmena stavu nedokončenej výroby 071 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu polotovarov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu výrobkov 073 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zvierat 074 -2 078,00 0,00 -2 078,00 0,00

62 Aktivácia (r' 076 aŽ r. 079) 075 0,00 40 425,00 40 425,00 44 991,44

621 Aktivácia materiálu a tovaru 07ô 0,00 0,00 0,00 4 570,44

622 Aktivácia vnútroorganizačných sluŽieb 077 0,00 40 425,00 40 425,00 40 421,00

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 079 0,00 0,00 0,00 0,00

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 08í aŽ
r. 083)

080 s3 979 972,02 0,00 53 979 972,02 49 617 995,85

631 Daňové a colné výnosy štátu 081 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Daňové výnosy samosprávy 082 48 842 501,44 0,00 48 842 501,44 46 421 127,61

633 Výnosy z poplatkov 083 5 '137 470,58 0,00 5 137 470,58 3 196 868,24

64 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 aŽ r
0e0)

084 11 720 481,96 3 158 929,99 14 879 41'1,95 I 699 399,65

641
TrŽby z predaja dlhodobeho nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

085 618 983,99 82't06,00 701 089,99 431 452,45

642 rrŽby z pĺedaia materiálu 086 't40,98 0,00 140,98 0,00

644 Zmluvné pokuty, penále a Úroky z omeškania 087 '16 050,00 0,00 't6 050,00 338,25

645 ostatne pokuty, penále a úroky z omeškania 088 351 450,03 0,00 351 450,03 246 491,61

646 Výnosy z odpĺsaných pohľadávok 089 0,00 0,00 0,00 0,00

648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 090 10 733 856,96 3 076 823,99 13 810 680,95 I021 117,34

65
Zúčtovanie Íezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a Íinančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia (r.092 + r.097 + ĺ.100)

091 930 667,16 224 000,00 I 154 667,16 2 733 083,68

Zúčtovanie Íezerv a opravných položiek z
ptevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)

092 909 704,73 224 000,00 1133704,73 2 733 083,68

652 Zúčtova n ie zákon ných ĺ ezerv z pĺ ev ádzkovej či n n ostĺ 093 0,00 182 616,00 182 616,00 188 788,39

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 094 529 067,60 41 384,00 570 4s1,60 'ĺ65 1 'l7'09

657 Zúčtovanie zákonných opravných poloŽiek z prevádzkovej
činnosti

095 0,00 0,00 0,00 0,00

ô58
Zúčtovanie ostatných opravných poloŽiek z prevádzkovej
činnosti

096 380 637,13 0,00 380 637,13 2 379 178,20

Zúčtovanie reierv a opĺavných poloŽiek z finänčnej
činnosti (r.098 + ľ' 099)

097 20 962,43 0,00 20 962,43 0,00

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčtovanie opravných poloŽiek z finančne.j činnosti 099 20 962,43 0,00 20 962,43 0,00

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich obdobi 100 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finančné výnosy (l. 102 až ĺ.110) 't 01 34 1 37,06 16 502,11 50 639"ĺ7 46 676,77

661 TrŽby z predaja cenných papierov a podielov 102 31 925,00 0,00 31 925,00 0,00

662 Úroky 103 2 212,06 0,11 2 212,17 28 914,76

663 Kuľzové zisky 104 0,00 0,00 0,00 0,01

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 'ĺ05 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 1 7 600,00

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 107 0,00 0,00 0,00 0,00

6ô7 Výnosy z derivátových operáciĺ 108 0,00 0,00 0,00 0,00

668 ostatné finančne výnosy 'ĺ09 0,00 'ĺ6 502'00 16 502,00 '162,00
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2020
Číslo účtu alebo

skupiny Hlavná činnosť Podnikatel'ská
činnosť Spolu tp6lĺs$---

at _.

Výnosy, daň z prĺjmov a vyslejir hospodárenia číslo
riadku

a b c 1 2 3 4

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridruŽených účtovných jednotĺek verejnej
spravy

110 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Mimoriadne výnosy (r. 112 až r' 115) 111 0,00 0,00 0,00 0,00

672 Náhrady škôd 112 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Zúčtovanie rezerv í13 0,00 0,00 0,00 0,00

678 ostatné mimoriadne výnosy 114 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Zúčtovanie opravných poĺoŽiek 1'.t5 0,00 0,00 0,00 0,00

68
Výnosy z tlansfeľov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách (ĺ.117 aŽ r' 125)

íí6 0,00 0,00 0,00 0,00

681 Výnosy z beŽných transferov zo štátneho rozpočtu 117 0,00 0,00 0,00 0,00

682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 118 0,00 0,00 0,00 0,00

683 Výnosy z beŽných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy ĺ19 0,00 0,00 0,00 0,00

684 Výnosy.z kapitálových transferov od ostatných subjektov
vereJnel spravy 120 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z beŽných transferov od EurÓpskej únie 121 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 0,00122 0,00 0,00 0,00

687 Výnosy.z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejneJ spravy 123 0,00 0,00 0,00 0,00

688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy 124 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových prĺjmov 125 0,00 0,00 0,00 0,00

69

Výnosy z tlansferov a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v lozpočtových
organĺzáciách a príspevkových organizáciách
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.
127 ažĺ.135|

126 19'.t75 280,2',1 0,00 19 175 280,21 16 169 s55,04

691

Výnosy z beŽných transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a prĺspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyššĺm územným celkom

127 0,00 0,00 0,00 0,00

692

Výnosy z kapitálových transíerov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a prÍspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyššĺm územným celkom

128 0,00 0,00 0,00 0,00

693 Výnosy samosprávy z beŽných transferov zo Štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 129 17 517 995,59 0,00 'ĺ7 517 995'59 't4 439 562,86

694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 130 1 167 630,99 0,00 'l í67 630'99 1 034193,42

695 Výnosy samosprávy z beŽných transferov od EurÓpskej
unte 131 44 249,31 0,00 44 249,31 71 436,83

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
EurÓpskej únie 132 I 891,08 0,00 1 891,08 2 023,86

697 Výnosy samosprávy zbežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy 133 133 252,97 0,00 133 252,97 249 510,83

698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy 134 310 260,27 0,00 310 260,27 372 827 ,24

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových prĺjmov 135 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. o7o + l. 075 + ]. ()8o + r. 084 + ].
09í + r. í0í + r. ííí + r. íí6 + r' í26) ĺ36 88 'ĺ57 403'3í 6 274 420,10 94 431823,41 86 384 49'ĺ'93

16 494 635,96 -13 173 382,80Výsledok hospodárenia pled zdanením (r. ĺ36 mínus r.065) (+/.) 137 3 321 253,16 3 02í 890,55

591 Splatná daň z príjmov 't 38 10 213,71 37 034,49 47 248,20 355 076,92

595 Dodatočne platená daň z príjmov 139 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospodáľenia po zdanení r' í37 mínus (r. ĺ38' ľ. í39) (+/.) í40 16 484 422,25 -'t3 210 417,29 3 274 004,96 2 666 813,63

z toho: pĺipadajúci na podiely iných účtovných
jednotiek 141 0,00 -1 s15 133,4'l -1 5't5 't33,41 -1 644 946,01
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Tabuľka č'ĺ - Údaje o konsolidovanom celku

ŕUZllallltry - tdu'

Sídlo

Názov obce

Žilina

altna

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Zilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

alna

Žilina

Žilina

Psč

01 003

0'ĺ00'ĺ

01 003

0'ĺ001

01 003

01 001

01 001

01 001

0'1001

01 001

01 001

01 001

0100'ĺ

01 008

01 008

01 008

01 008

0't007

0't015

0'ĺ003

01 004

0'ĺ014

Ulica a číslo

Cesta k vodojemu
386/4

Rybné námestie 1/1

Študentská 3/1 5

Dedinská íi'ĺ

Kult rna 284/11

Andreja Kmeťa 324l'l5

Predmestská 'ĺ339/27

Stavbárska 2328/4

Puškĺnova 216513A

Čajakova 2191t4A

Bajzoua 241619

Jarná 260217

Suvorovova 2797120

Námestie J. Borodáča
387216

Námestie J. Borodáča
8100t7

Gemerská 1772ft

Trnavská 2993/2'ĺ

Limbová 3491126

Petzvalova 3382/8

Ku škÔlke 'ĺ96/1'ĺ

Do Stošky 231/8

Bĺod anská 110/17

S časťou s hrnného celku

dod a

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

3',t.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31,122020

odod a

0't.0'1.2009

01.0'ĺ.2009

01.01.2009

01.01.2009

0't.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.0't.2009

01.01.2009

01.01.2009

0't.01.2009

0'ĺ.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.0't.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

0í.01.2009

01.09.2014

0'1.01.2009

01.01.2009

Konsolidovan ' podiel
('Á)

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

I 00,000000

1 00,000000

'100,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

I 00,000000

1 00,000000

I 00,000000

1 00.000000

'ĺ 00.000000

'ĺ00'000000

1 00,000000

'ĺ00'000000

í 00'000000

í 00'000000

I 00,000000

1 00,000000

í 00'000000

Právna forma

321

321

321

321

321

321

321

32'l

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

Druh vzťahu

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

ĺčo

37905121

3791 1 961

3790520í

37905066

37905058

37905147

37905 1 39

37905074

37904868

37904957

37905082

37905 í 04

37905112

3790498í

37904965

379051 98

3790487

37905384

37904973

42388830

37812882

37811789

Názov tičtovnej
jednotky

Materská
vodojemu

škola Cesta k
4,Žilina

Materská škola

Materská škola

Materská
Dedinská

škola"
1ĺ1' Zilina

Materská škola
Ku
Žli

It rna ulica 284/11,
na

Maters
Kmeťa

(á škola Andreja
Zilina

Materská škola

Materská škola

Materská škola,
Puškinova 3A

Materská škola
Čajakova 4,Žilina

Materská škola.
B ajzou a 2983 ĺ ti, Žili n a

Ma-terská škola Jarná
7,Zilina

Materská škola

Materská škola' Nám.

{anka Borodáča 6'
Zilina

Materská škola Nám.
J-anka Borodáča 7'
Zilina

Materská škola

Materská škola,
Trnavska 2993/21
Žilina

Materská škola

Materská škola Ul
Petzvalova

Materská škola
Zádubnie

Základná
Stošky 8'

š'kola' Do
Zilina

Základná škola s
materskou školou
Brodno 110, Žili

10137
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sídlo

Názov obce

Žilina

altna

Altna

Žilina

Žilina

Žilina

1lltna

Žilina

Žilina

Žilina

Žitina

altna

Žilina

altna

altna

altna

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Psč

01003

0'ĺ00'ĺ

01004

01 001

01 001

01 001

01008

01008

01008

0í007

01007

01015

01 001

01 008

0í 001

01007

01001

01004

01001

01001

Ulica a číslo

Slovensk'ch
dobrovoľníkov'ĺ22/

Dolná Trnovská 280/36

Šľobta ĺ/ĺ9

Vendelĺna Javorku
2535132

Jarná 2599120

Lichardova 2805124

Sv' Gorazda 1671l't

Karpatská 8063/1 1

Martinská 3130l20

Gaštanová 3í 36/56

Limbová 3346/30

Námestie mladosti
3467 t1

Dolnĺ1 val' 202112

Martinská 1770l'ĺ9

Kuzmányho 105i4

osiková 3294/26

Horn val 1i3

Kvačalova 750/2

Športová 565/5

Vysokoškolákov
't765/8

S časťou stihrnného celku

dod a

3',t.12.2020

3',t.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31j2.2020

31.12.2020

3',1.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31j22020

31j22020

31.12.2020

odod a

01 .01.2009

01 .01.2009

01.01.2009

0't .0'ĺ.2009

01 .01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01 .2009

01.01.2009

0'1.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

0í.0'l'2009

01.0't.2009

01.01.2009

01.08.2013

01.01.2009

01.01.2009

29.01.2014

01.'t2.2012

Konsolidovan podiel
(%)

I 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

'ĺ00'000000

I 00,000000

í 00'000000

1 00,000000

1 00,000000

100,000000

'100,000000

1 00,000000

'100,000000

1 00,000000

1 00,000000

100,000000

'ĺ00'000000

1 00,000000

'ĺ00,000000

'100,000000

Právna forma

321

321

321

321

321

321

321

321

321

32',1

32'.1

321

321

321

321

321

331

112

112

112

Druh vzťahu

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

lČo

3781 2980

37811762

3781090't

37812904

37813277

3781 2891

3781 3064

3781 301 3

00624128

378 1 0898

378't0880

378'r509'r

3781 3358

37813412

378í 0961

00647713

30229839

36007099

47655071

46931317

Názov čtovnej
jednotky

Základná škola
Slovensk'ch
{obrovoĺníkov'l22/7,
zi

Základná škola s
materskou školou -
Trnové

Základná škola s
materskou školou.
Št<olstá ĺ9, Žil

Základná škgla' V
Javorku 32, Zĺlina

Zákl1dnä škola, Jarná
20, Zilina

Základná škola'-
Lichardova 24, Zilina

Základná škola s
materskou školou - Sv
Gorazda

Základná škola
Karpatská 11,Žlina

Základná škola -
Martinská

Základná škola s
materskou škol-ou
Gaštanová 56 Zi

Základná škola
Limbová Žilina

Základná škola'
l!ámestie mladosti 'ĺ,

Zilina

Základná umelecká
škola Ladislava Árvaya

Základná umelecká
škola Ferka Špániho

Centrum voÍného času

ÚSMEV - zariadenie
pre seniorov

Mestské divadlo

9opravn podnik mesta
Ziliny s.r.o.

MsHKM Žilina, s.r.o.

Správa športov c-h

zariadeni mesta Zilina,
s.r.o.

11 t37
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Sídlo

Názov obce

Žilina

Žilina

alna

alna

alna

Žilina

Psč

01 008

0'ĺ 131

0100'ĺ

0100'ĺ

01 001

0'ĺ 'ĺ31

Ulica a číslo

Nanterská 8399i29

Námestie obetĺ
komunizmu 3350/

Košická 1607/2

B rická cesta 1960/87

Pri Rajčianke 2900/43

Námestie obeti
komunizmu 3350/

S časťou s hrnného celku

dod a

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.122020

31.12.2020

31.12.2020

odod a

14.06.2012

01.01.2009

0'ĺ.0'ĺ.2009

0'ĺ.01.2009

1 5.09.201 7

17.02.2020

Konsolĺdovan podiel
(l"l

1 00,000000

í 00'000000

49.000000

26,550000

35,000000

1 00,000000

Pĺávna ĺorma

112

112

112

121

1',t2

321

Druh vzťahu

D

D

P

P

P

D

lČ0

46723994

36416754

36407470

36672297

5'ĺ 1 10369

5300 1 508

Názov tičtovnej
jednotky

ŽlLBYT, s.r.o.

Žilina lnvest, s.r.o.

Žilinská parkovacia
spoločnosť, s. r. o.

Severoslovenské
vodárne a kanalizácie,
a. s.

Lnteg
Zilins

rovaná doprava
kého kraja' s'r.o'

Útvar hlavného
architekta mesta ŽiIina

1) 117
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Tabuľka č.2. Pľehľad DNM a DHM

ruáldlllÄy - ulr.

Dlhodob'nehmotn majetok
spolu (s čet r.01 až 08)

Poskytnuté preddavky na
dlhodob nehmotn majetok

obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Ostatn dlhodob nehmotn
majetok

Drobn'dlhodob nehmotn
majetok

Goodwill alebo záporn
goodwill z konsolidácie
kapitálu

Oceniteľné pĺáva

Softvér

Aktivované náklady na v'voj

a

Položka majetku

09

08

07

06

05

04

03

02

01

b

č.r

4 398 972,81

0,00

66 255,73

320 885,34

32 691,29

0,00

0,00

3 979 140,45

0,00

I

20í9

0bstarávacia cena

76 677,94

0,00

0,00

60 977,94

0,00

0,00

15 700,00

0,00

0,00

2

Prĺlastky

357 69ĺ'82

0,00

66 255,73

0,00

0,00

0,00

0,00

291 436,09

0,00

3

Úĺvtrv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Presuny

4 'lí7 958'93

0,00

0,00

381 863,28

32 691,29

0,00

15 700,00

3 687 704,36

0,00

5

2020

2746 239,62

0,00

0,00

203 732,75

21 883,93

0,00

0,00

2 520 622,94

0,00

o

2019

0právky

32209,72

0,00

0,00

27 860,76

4 086,96

0,00

262,00

0,00

0,00

7

Prírastky

51 012,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 012,58

0,00

I
Úĺytry

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Presuny

2727 436,76

0,00

0,00

231 593,5t

25 970,89

0,00

262,00

2 469 6'ĺ0'36

0,00

10

2020

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (s čet r,0í až 08)

Poskytnuté pľeddavky na
dlhodob' nehmotn' majetok

obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Ostatn dlhodob' nehmotn
majetok

Drobn' dlhodob' nehmotn
majetok

Goodwill alebo záporn
goodwill z konsolidácie
kapitálu

oceniteÍné práva

Softvér

AKivované náklady na v voj

a

Položka majetku

09

08

07

06

05

04

03

02

01

b

č.r

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

2019

opravné poloŽky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Prírastky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Úlytry

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Presuny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

2020

ĺ 652 733'í9

0,00

66 255,73

117 152,59

10 807,36

0,00

0,00

1 458 517,51

0,00

16

2019

zostaĺková hodnota

1 390 522,17

0,00

0,00

150 269,77

6 720,40

0,00

15 438,00

I 218 094,00

0,00

17

2020

13t37
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Dlhodob hmotn 'majetok
spolu (s čet ĺ.10 až21|

Poskytnuté preddavky na
dlhodob hmotn majetok

obstaranie dlhodobého
hmotného majetku

Ostatn dlhodob hm.majetok

Drobn dlhodob' hm.majetok

Základné stádo a ťaž.zvieratá

Pestovateľske celky trv.porast.

Dopravné prostriedky

Samostatné hnuteľné veci a
s bory hnuteÍn ch vecĺ

Stavby

Predmety z dľah ch kovov

Umelecké diela a zbierky

Pozemky

a

PoloŽka majetku

22

21

20

'ĺ9

18

17

'ĺ6

15

14

13

12

11

10

b

č. r.

546 137 784,05

0,00

23 394 636,49

4 638154,27

150 107,78

0,00

0,00

39 610 989,38

I 876 550,64

274 544 837,54

0,00

3 635 853,46

'ĺ90 286 654,49

2019

obsĺarávacia cena

6 367 806,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 507,88

4 983195,22

0,00

0,00

1 3't3 103,36

2

Príľastky

4 994 558,43

0,00

3 463 969,40

46 044,88

2 004,79

0,00

0,00

I 482 539,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Úlytľy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Presuny

547 5'.t1032,08

0,00

't9 930 667,09

4 s92 109,39

148 102,99

0,00

0,00

38 128 450,02

I 948 058,52

279 528 032,76

0,00

3 63s 853,46

191 599 757,85

5

2020

í54 826 041'93

0,00

0,00

2 609 367,94

150 107,78

0,00

0,00

14 151 114,58

4 258718,25

133 656 733,38

0,00

0,00

0,00

A

2019

0právky

2 426 592,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890 1 82,87

245 754,26

I 290 655,35

0,00

0,00

0,00

7

Prírastky

72310,41

0,00

0,00

70 305,62

2 004,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

I

Úuyttĺy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Pĺesuny

157 't80 324,00

0,00

0,00

2 539 062,32

148 102.99

0,00

0,00

15 041 297,45

4 504 472,51

134 947 388,73

0,00

0,00

0,00

10

2020

Dlhodob ' hmotn majetok spolu (stičet ĺ.10 až21)

Poskytnuté preddavky na dlhodob' hmotn maietok

obstaranie dlhodobeho hmotného majetku

Ostatn dlhodob' hm.majetok

Drobn' dlhodob hm.majetok

Základné stádo a ťaŽ.zvieratá

Pestovateľské cel ky trv.porast.

Dopravné prostriedky

Samostatné hnuteÍné veci a s bory hnuteľn ch vecĺ

Stavby

Predmety z drah ch kovov

Umelecke diela a zbierky

Pozemky

a

Položka majetku

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

b

č.r

289 853,0í

0,00

289 853,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

2019

opravné položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Príĺastky

2í6 399'80

0,00

21 6 399,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

't3

Úlytry

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Presuny

73 453,21

0,00

73 453,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

2020

39í 021 889'1ĺ

0,00

23 104 783,48

2 028 786,33

0,00

0,00

0,00

25 459 874,80

5 617 832,39

140 888 104,16

0,00

3 635 853,46

190 286 654,49

16

2019

Zostatková hodnota

390 257 254,87

0,00

19 857 213,88

2 053 047,07

0,00

0,00

0,00

23 087 152,57

5 443 586,01

144 580 644,03

0,00

3 635 853,46

191 599 757,85

17

2020

14t37
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NeobeŽn majetok spolu ( r
09 + r. 22 + Í.3'||

Dlhodob finančn majetok
spolu (s čet ĺ.22aŽ30|

0bstaranie dlhodobého
finančného majetku

Ostatn'dlhodob finančn
majetok

Ostatné p Žičky

PÔŽičky tičtovnej .iednotke v
konsolidovanom celku

Dlhové cenné papiere drŽané
do splatnosti

Realizovateľné cenné papiere
a podiely

Podielove cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatn 'm vplyvom

Podielové cenné papiere a
podiely v dcerskej čtovnej
jednotke

a

Položka majetku

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

b

č.ľ

572 662 401,68

22125 644,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 1 286,66

22114 358,',t6

0,00

1

201 9

obstarávacia cena

6 444 484,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Prírastky

5 508 240,52

155 990,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 984,00

152 006,27

0,00

J

Úĺytlĺy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Presuny

573 598 645,56

2í 969 654'55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 302,66

2'ĺ 962 351'89

0,00

5

2020

157 572281,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b

2019

oprávky

2 458 802,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Prírastky

123322,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

Úĺytry

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

Presuny

ĺ59 907 760'76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

2020

Neobežn 'majetok spolu ( r' 09 + ĺ. 22+ r'31)

Dlhodob ' finančn majetok spolu (s čet r. 22 aŽ 30|

0bstaranie dlhodobeho finančného majetku

Ostatn dlhodob' finančn majetok

ostatné p Žičky

P Žičky tičtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti

Realizovatelné cenné papiere a podiely

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m
vplyvom

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ričtovnej jednotke

a

PoloŽka majetku

32

3í

30

29

28

27

26

25

24

23

b

č.r

289 853'0ĺ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

2019

opravné položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Prírastky

216 399,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Úĺytlĺy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Presuny

73 453,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'ts

2020

414 800 267,12

22125 644,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 I 286,66

22114 358,16

0,00

't6

20í9

zostatková hodnota

413 617 431,59

2ĺ 969 654'55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 302,66

21 962 351,89

0,00

't7

2020

15137
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Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Spolu

o

D

o

a

Druh cenného papiera

x

|3tegrovaná doprava
Zilinského kraja, s.r.o.

Severoslovenské
vodárne a kanalizácie,
a. s.

Žilinská parkovacia
spoločnosť, s. r. o.

1

Názov tičtovnej
jednotky

x

112

121

112

2

Právna forma

x

35,000000

26,550000

59,000000

3

Podiel na základnom
iĺnanií (v %)

66 331 955,00

50 000,00

57 3'ĺ2 957'00

8 968 998,00

4

Základné imanie

x

35,000000

26,550000

49.000000

5

Podiel na hlasovacích
právach (v %)

21 962 351,89

16 872,10

18 470 541,89

3 474 937,90

6

Hodnota podielu
2020

22 114 358,16

16 923,55

18 695 54'ĺ'99

3 401892,62

7

Hodnota
201

podielu
9

76 708 8'12,00

48 206,00

69 568 896,00

7 09í 710'00

I

Hodnota vlastného
imania 2020

77 407 345,00

48 353,00

70 416 354,00

6 942 638,00

I

Hodnota vlastného
imania 20ĺ9

1^l?7
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Tabuľka č. 4. Realizovateľné CP

ru4rdilrtry - ralu,

Spolu

o

o

a

Druh cenného papiera

x

PRO-HOKEJ, a.s

Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť

1

Názov tičtovnej jednotky

x

121

121

2

Právna íorma

7 302,66

0,00

7 302,66

3

Hodnota podielu 2020

1í 286'66

3 984,00

7 302,66

4

Hodnota podielu 20í9

17 t37
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Tabuľka č. 5 - Dlhové GP

Spolu

Žiadenzáznam

a

Názov emitenta

x

1

Druh cenného papiera

x

2

Mena

x

3

V nosv%

x

4

Dátum splatnosti

0,00

5

Zostatok 2020

0,00

6

Zostatok 20'19

0,00

7

Menovitá hodnota 2020

0,00

I

V nosov rok za rok
2020

't8 137
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Tabuľka č. 6 . Dlhodobé p žičky

ru4r.ililr\y - tau.

Spolu

Žiaden záznam

a

Názov dlžnĺka

x

I

Mena

x

2

V nosv%

x

3

Dátum splatnosti

0,00

4

Zostatok 2020

0,00

5

Zostatok 20'tg

0,00

b

V ška istiny 2020

0,00

7

V nosov tirok za rok 2020

19 t37
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Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

ru4railrtry - uu.

Spolu

'112

a

číslo čtu

x

Mateľiál na sklade

b

Názov tičtu

20 603,00

20 603,00

1

zostatok opravnej položky
20ĺ9

0,00

0,00

2

Tvorba

0,00

0,00

3

Zniženie

20 603,00

20 603.00

4

Zrušenie

0,00

0,00

5

Zostatok opravnej položky
2020

)o t?7
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Tabul'ka č.8 . Opravné poloŽky k pohľadávkam

Spolu

378

372

319

318

3'ts

311

a

čĺsto čtu

x

lné pohÍadávky

Transfery a ostatné z čtovanie so subjektami mimo verejnej správy

Pohladávky z da ov ch prĺjmov obcí a vyššĺch rizemn 'ch celkov

Pohladávky z neda ov 'ch prĺjmov obci a vyššĺch zemn ch celkov a
rozpočtov ch organizácii zriaden ch obcou a vyššĺm zemn m celkom

Ostatné pohľadávky

0dberatelia

b

Názov tičtu

3 575 937'3ĺ

43 106,17

2 323,53

1 976 621,78

1 436 872,58

2775,00

114 238,25

1

zostatok opravnej položky
2019

35 867,64

0,00

0,00

28 804,49

'l 367,03

0,00

5 696,12

2

Tvorba

93 603,52

0,00

0,00

I 442,93

53 440,59

0,00

30 720,00

3

ZníŽenie

107 502,01

32624,42

0,00

0,00

56 603,78

0,00

18 273,81

4

Zrušenie

3 4í0 699'42

10 481,75

2323,53

I 995 983,34

1328195,24

2775,00

70 940,56

5

Zostatok opľavnej poloŽky
2020

21 t37
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Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podl'a doby splatnosti

ruáldlllÁy - tdu'

Spolu (r, 0't + r. 05)

Pohľadávky po lehote splatnosti

PohÍadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Pohĺadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

Pohľadávky v lehote splatnosti
v tom:

a

Pohľadávky podl'a doby splatnosti

06

05

04

03

02

0'ĺ

b

číslo
riadku

6 078 322,74

4 521 305,66

800,00

't0 368,00

I s45 849,08

1 557 0'.17,08

1

Zostatok 2020

6 31'.1 227,30

4 498 206,28

13 698,88

231 118,53

1 568 203'6'ĺ

I 813 021,02

2

Zostatok 2019

2) t37
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Tabuľka č.10. Náklady budĺicich období

ru4ldrllÁy - uU.

Spolu 187 547,62 1292',12,'.18

ostatné '155 335,29 108 242,87

Predplatné poistné 13 475,86 1228,36

PredpIatné 18 436,47 19 740,95

Nájomné reklamn ch plÔch, vysielacieho času, inzertného priestoru 0,00 0,00

Náklady z bud ceho odvodu príjmov Ro 0,00 0,00

Nájomné 300,00 0,00

Náklady bud cich obdobĺ Zostatok 2020 zostatok 20ĺ9

)3t17
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Tabul'ka č. ĺ1 - Príjmy budticich období

Spolu

ostatné

Poistné plnenie

Nájomné

Príjmy bud cich období

0,00

0,00

0,00

0,00

Zostatok 2020

360,00

0,00

0,00

360,00

Zostatok 20ĺ9

24t?7
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Tabuľka č. 12 . Vlastné imanie

I
ru4ldlllÁy - uu.

Zostatok 2020

Pĺesun

Úĺytry

Prírastky

Zostatok 2019

a

Názov položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Oce ovacie rozdiely z
precenenia majetku a

záväzkov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Oce ovacie rozdiely z
kapitálov ch častín

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Zákonn rezervn Íond

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

ostatné Íondy

375 766 406,86

4 311759,64

0,00

2 300 879,13

369 153 768,09

5

Nevysporiadan v'sledok
hospodárenia minul ch

rokov

4 789 138,37

-4 311759,64

0,00

4789',t38,37

4 31 1 759,64

o

V sledok hospodárenia

-43 462502,65

0,00

0,00

120154,17

-43 582 656,82

7

Podĺely in ch čtovn ch
jednotiek

?5t37
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Tabuľka č. ĺ3 - Rezervy zákonné

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (s čet r' 05 až r
07)

lné

Náklady s visiace s odstránenĺm znečistenia Životného
pĺostredia, odpadoV a obalov

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorenĺ

Rezervy zákonné krátkodobé

Spolu ĺezervy zákonné dlhodobé (s čet r. 01 až r,
03)

lne

Náklady srivisiace s odstránenĺm znečistenia Životného
prostredia, odpadov a obalov

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorenĺ

Rezervy zákonné dlhodobé

a

Položka rezerv

08

07

06

05

04

03

02

01

b

čísto
riadku

í86 169'33

186 169,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Zostatok 20'19

.í 958'00

-'t 958,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Presun

21't880,00

21 1 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

J

Tvorba

182 6í5'83

182 615,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Použitie

ĺ 595'50

1 595,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Zrušenie

2í í 880'00

21 1 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o

Zostatok 2020

)4t37
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Tabul'ka č. 14. Rezervy ostatné

rU4ldlĺlÄy - tdu.

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (s čet r'7 aŽ r.13|

lné

Prebiehaj ce a hroziace s dne spory

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie čtovnej
závierky a v ročnej správy t'kajticej sa vykazovaného
Účtovného obdobia

Nevyfakturované dodávky a sluŽby

Náklady stjvisiace s odstránenim znečistenia Životného
prostĺedia, odpadoV a obalov

Zamestnanecké poŽitky

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvoreni

Rezervy ostatné krátkodobé

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (s čet r.0í aŽ r.05)

lné

Prebiehaj ce a hroziace s dne spory

Náklady s visiace s odstránením znečistenia ŽiVotneho
prostredia, odpadov a obalov

Zamestnanecké poŽitky

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorenĺ

Rezervy ostatné dlhodobé

a

Položka rezerv

14

13

12

11

'ĺ0

09

08

07

06

05

04

03

02

01

b

číslo
riadku

672683,21

52 12',t,18

612 522,03

I 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 078 840,69

0,00

985 285,69

0,00

93 555,00

0,00

,|

Zostatok 2019

't 958,00

1 958,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Presun

55 056,83

47 016,83

0,00

8 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182 434,42

0,00

168 401,42

0,00

14 033,00

0,00

J

Tvorba

547 344,60

38 277,00

501 027,60

8 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 107,00

0,00

0,00

0,00

23 í07'00

0,00

4

PouŽitie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Zrušenie

182353,44

62 819,01

111 494,43

8 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 238 168'íí

0,00

1 153 687,11

0,00

84 481,00

0,00

6

Zostatok 2020

)7 t37
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Tabul'ka č.15 -Záväzky podl'a doby splatnosti

rU4ldlllÁy - lau'

Spolu (r.01 + r.05)

Zäuäzky po lehote splatnosti

Zäväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

Záväzky v lehote splatnosti
v tom

a

Záväzky podľa doby splatnosti

06

05

04

03

02

01

b

číslo
riadku

23 758 238,72

204 371,10

I 725 984,38

6 157 113,08

B 670 770,16

23 5s3 867,62

1

Zostatok 2020

24 512 871,10

62 864,78

I 939 567,43

5 822 477,79

8 687 961,'t0

24 450 006,32

2

Zostatok 20í9

24t37
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Tabuľka č. í6 . Bankové very

rU4ldlĺ!try - tdu.

Spolu

P

K

a

Charakter
bankového veru

x

Všeobecná verová
banka, a.s.

Všeobecná verová
banka, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Tatra banka, a. s

Všeobecná Úverová
banka, a.s.

Slovenská
sporiteľ a, a.s'

Slovenská
sporiteľ a, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

b

Poskytovateľ
bankového veru

x

EUR

EUR

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

EUR

EUR

EUR

EUR

1

Mena

x

0.00

0.40

2.22

2.50

2.20

2.50

2.28

2.23

1.90

4.60

4.66

0.00

2

Úroková sadzba v
%

x

0s.1 0.2031

28.02.2027

31.10.2022

01.12.2021

12.12.2020

01.05.2024

25.04-2024

29.04.2022

25.04.2025

20.l'.t.2022

20.11.2023

02.01.2021

3

Dátum splatnosti

2 430192,10

435 0't9,16

5'ĺ5 555'37

846,89

3'ĺ2 463'90

0,00

972,80

I 923,63

354 016,35

163 068,00

196 440,00

449 880,00

6,00

4

Zostatok 2020

Krátkodobá časť

4 214 012,89

435 019,16

608 080,75

303 574,25

208 466,61

539 368,95

485 951,95

470 085,37

354 028,64

163 068,00

196 440,00

449 880,00

49,21

5

Zostatok 2019

'17 645 150,38

4 350 191,60

6 448 385,99

983 489,12

0,00

0,00

2180 887,29

2 233 890,39

1'1 929,99

543 655,00

375 584,00

412137,00

0,00

6

Zostatok 2020

Dlhodobá časť

18 754 293,84

4 785 210,76

6 659 863,99

832 183,58

208 216,39

0,00

1 696 245,69

1 960 870,44

470 929,99

706732,00

s72 024,00

862 017,00

0,00

7

Zostatok 20'19

20 071 366,'13

4 785 210,76

6 963 863,99

983 489'í2

312 324,59

0,00

2180 887,29

2 233 890,39

470 929,99

706 723,00

572 024,00

862 0í7'00

6,00

8

V ška istiny 2020

189 759,30

0,00

28 777 ,40

10 428,20

2 642,06

2 322,12

15 515.56

23173,84

I 400,04

15 297,50

31 453,83

51748,75

0,00

o

Nákladov tirok za
rok 2020

29 t17
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Tabuľka č. í7 - časové roztíšenie na strane pasív - V davky budricich období

ruzlrdilil\y - uu.

Spolu

0statné

Nájomné

a

V davky budticich období

03

02

0'ĺ

b

čĺs]o riadku

34 669'0í

32 007,00

2662,01

1

Zostatok 2020

2 662'0í

0,00

2 662,01

2

Zostatok 20í9

30t37
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Tabuľka č. ĺ8 - Časové roztíšenie na strane pasív. V 'nosy budticich období

ru4ldrllÄy - tau.

Spolu

0statné

Transfery

zostatky v s vislosti s emisn mi kvÓtami

Zaplatené paušály

V nosy z bud ceho odvodu prĺjmov R0

Predplatné

Nájomné

a

V nosy budticich období

08

07

06

05

04

03

02

01

b

číslo
riadku

52 375 í49,96

189 6s4,13

52 18s 495,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

Zostatok 2020

53 589 997,39

't93 664,73

s3 396 332,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Zostatok 2019

31 t37
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Tabul'ka č. 19 - Náklady na služby

rUáldlllÁy - tdu.

Spolu

lné sluŽby

Náklady na ostatné neaudĺtorské sluŽby poskytnuté audĺtorom alebo audĺtorskou spoločnosťou

Náklady na da ové poradenstvo poskytnuté auditorom alebo auditorskou spoločnosťou

Náklady na s visiace auditorské sluŽby

Náklady na uisťovacie audítorské sluŽby s v nimkou overenia čtovnej závierky

Náklady na overenie Účtovnej závierky

ostatné poštové sluŽby

Spotreba poštov ch známok a poštové sluŽby hradené hotovostne

Konkurzy a s ťaŽe

ŠtÚdie, expertĺzy, posudky

Telekomunikačné sĺuŽby

StráŽna sluŽba

Administratĺvne a reŽijné náklady

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympÓzia

Propagácia, reklama, inzercia

Poradenstvo - hardware, software

Právne, ekonomicke a iné poradenstvo

Nájomné _ iné

Nájomné - dopravné prostriedky

Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti

Pĺenájom (lĺzing)

Doprava, preprava

Nákup licencií a licenčné poplatky

a

Náklady na služby

24

23

22

21

20

19

18

17

'ĺ6

'ĺ5

14

13

12

11

'ĺ0

n0

08

07

06

05

04

03

02

01

b

číslo
riadku

9 095 7í0'74

6 900 575,98

0,00

0,00

0,00

0,00

11 640,00

15'ĺ 156'54

299,97

116 196,17

111728,87

'ĺ38 348'99

0,00

323 338,59

41354,27

45 464,93

48 781,06

900 377,04

162 296,42

0,00

58 373,68

18116,28

I292,10

58 369,85

I

Hlavná činnosť

736 727,01

400 557,36

0,00

0.00

3 600,00

0,00

2 325,00

249,00

2770,90

0,00

22 322,00

23 482,25

85 382,00

98 103,00

'ĺ7 055'00

498,00

0,00

28 709,25

0,00

0.00

2s 04s,4s

0,00

'ĺ8 380'30

8 247,50

2

Podnikatelšká činnosť

9 832437,75

7 301 133,34

0,00

0,00

3 600,00

0,00

13 965,00

'ĺ51405'54

3 070,87

116'196,17

134 050,87

161 83'.t,24

85 382,00

421441,59

58 409,27

45 962,93

48 781,06

929 086,29

162296,42

0,00

83 4í9'13

'ĺ8 'l 16'28

27 672,40

66 617,35

3

Spolu 2020

10 520 270,84

7 519 327,88

0,00

0,00

3 600,00

0,00

13 965,00

170 313,92

4 445,46

383 769,61

378 685,00

154 081,24

95 866,00

432709,76

108 503,46

82 259,03

37 024,08

706 304,70

'ĺ3í'l68'38
6 000,00

155 262,59

23'.t14,08

91 078,90

22791,75

4

Spolu 20í9

p t?7
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Tabuľka č. 20 . ostatné náklady na prevádzkovri činnosť

rUáldlllÁy - ('au.

Spolu

lné

Členské prĺspevky

odmeny a prĺspevky in m neŽ vlastn m zamestnancom (poslancom, členom komisĺĺ a podobne)

Náhrada mzdy a platov in m neŽ vlastn m zamestnancom

Náhrady cestovn ch nákladov in m neŽ vlastn m zamestnancom

Náhrady zo zodpovednosti za spÔsobené škody

a

0statné náklady na pľevádzkovti činnosť

07

06

05

04

03

02

01

b

číslo
riadku

5 950 882,35

5 453 781,89

290 490,00

't99 782,06

0,00

6 828,40

0,00

I

Hlavná činnosť

807 442,95

806 802,95

640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Podnikateľská činnosť

6 758 325,30

6 260 584,84

291 '130,00

199 782,06

0,00

6 828,40

0,00

3

Spolu 2020

879 179,84

538 933,94

104 325,00

220 413,00

0,00

15 507,90

0,00

4

Spolu 20í9

33 137



uUJZ l 
' 
Jo lvlEstu Ĺlĺlld

Tabuľka č.2í - ostatné finančné náklady

rUáldlllÁy - tdu.

Spolu

ostatné finančné náklady

Bankové poplatky

Ostatné poistenie

Poistenie dopravn ch prostriedkov

Poistenie nehnuteľnosti

a

ostatné finančné náklady

06

05

04

03

02

0'ĺ

b

číslo
riadku

178 940,97

29 82',t,86

12 018,82

'ĺ 155'46

21 071.76

114 873,07

1

Hlavná činnosť

26 338,72

23 896,30

2 442,42

0,00

0,00

0,00

2

Podn ikatel'ská činnosť

205 279,69

53 7'18,16

14 461,24

'l 'ĺ55'46

2107'.t,76

114 873.07

.)

Spolu 2020

148 756'8ĺ

53 428,10

'l6 593,6'ĺ

32 506,90

12 203,04

34 025,16

4

Spolu 2019

34137
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Tabuľka č. 22 . ostatné rĺ nosy z prevádzkovej činnosti

Spolu

ostatné

Náhrada za škodu

lnvent rne prebytky

Poistné plnenia

V nosy z prenájmu

Dobropisy' reíundácie nákladov minulého Účtovného obdobia

a

ostatné v nosy z prevádzkovej činnosti

07

06

05

04

03

02

0í

b

číslo
riadku

ĺ0 733 856'96

I 456 922,66

4 248,26

69,09

'ĺ9 252'60

2 212 557 ,38

40 806,97

1

Hlavná činnosť

3 076 823,99

2 989 806,99

0,00

0,00

87 017,00

0,00

0,00

2

Podnikateľská činnosť

13 8ĺ0 680'95

11 446 729,65

4 248,26

69,09

106 269,60

2 212 557 ,38

40 806,97

3

Spolu 2020

9 021 117,34

6 209 648,30

I 000,00

I 15,90

í51 369'79

2 574 209,39

77 773,96

4

Spolu 2019

15ĺ37
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Tabul'ka č. 23 - lnfoľmácie o in ch aktívach a in ch pasívach

ruzlldlllÁy - uu.

lné povinnosti

Povinnosti z finančného prenájmu, nájomn ch zmlriv, servisn ch zmlrjv, poistn ch zmlÚv, koncesionárskych zml v, licenčn 'ch
zml v a podobn ch zml v

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, naprĺklad z dodávateľsk'ch zml v alebo odberateÍsk ch zml v

Povinnosti z opčn ch obchodov

Povinnosti z devizov ch terminovan ch obchodov a in ch finančn 'ch derivátov

ostatne iné pasiva

Záväzky sÚvisiace s odstránenĺm znečistenia Životneho prostredia a environmentálnych záť'aži

Záväzky z ručenia

Záväzky zo všeobecne zäväznych právnych predpisov

Záväzky z existuj cich alebo hroziacich s dnych sporov

Záväzky z poskytnut'ch záruk

ostatné iné aktĺva

Aktívne s dne spory

Budrice právo zo servisn 'ch zmlriv, poistn 'ch zml v, koncesionárskych zml v' licenčn ch zml v

a

lné aktíva a iné pasíva

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

b

číslo
riadku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 532,21

0,00

0,00

1

Zostatok 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 585,00

0,00

0,00

2

Zostatok 2019

?a t37
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Tabul'ka č. 24 - Nehnuteľné kult rne pamiatky

rUZrldrllÁy - ti'u.

Spolu

Vojensk 'cintorĺn

Rosenfeldov palác

Budova Radnice

a

Nehnuteľná kult rna pamiatka

x

Mesto Žilina

Mesto Žilina

Mesto Žilina

1

Spĺávca nehnuteľnej kult rnej pamiatky

3 524328,44

280 914,24

2657 701,63

585 712,57

2

Hodnota

37 t37
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Poznámky k3t.12.2020 - textová čast'

čt.I
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje konsoliduj úcej účtovnej jednotky:

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidujúcej účtovnej j ednotky
rco
Dátum vzniku

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
Pľiemerný počet zamestnancov k 3 I.12.2020:
Z toho počet vedúcich:

Mesto Žilina
Nám. obetí komunizmu 3350ll,0l 131 Žilina
00321796
Zátkon369/1990 o obecnom zriadeni

2 631
2 682

95

Mesto Žilina je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta Žilina bola zostavená ako riadna
konsolidovaná účtovná záxierka v súlade so zákonom č. 43l/2002 Z.z' o tlčtovníctve v z.n.p..

Identifikačné údaje konsolidovaných účtovných jednotiek:

Do konsolidovaného celku Mesto Ži|inapatria tieto účtovné jednotky
39 ľozpočtoých oľganizárcií _ dcérske účtovné jednotky

1 pľíspevková organizárcia - dcéľska účtovná jednotka
5 obchodných spoločností - dcérske účtovnéjednotky
3 obchodné spoločnosti _pridľuŽené účtovnéjednotky

Prehläd a identifikačné údaje o účtovných jednotkách s uvedením konsolidovanélro podielu sa nachádza
v prílohe, v tabulkovej časti - Tabul'ka č. l

Infoľmácie o zamestnancoch konsolidovaného celku:

Informácie o účtovných jednotkácho v ktoľých ma konsolidujúca účtovná jednotka podiely, a ktoľé
nespĺňajú podmienky zahľnutia do konsolidovaného celku:

Zdôvodnenie nezahľnutia do konsolidovaného celku - mesto Ži|ina nemá v spoločnosti väčšinu hlasovacích
pľáv, nemá právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho alebo dozorného orgánu, nemá
pľávo ovlád ať IJJ na základe dohody s touto ÚJ, alebo na základe spoločenskej zmluvy, väčšina členov Šo
alebo DR nebola vymenovaná qýlučne prostľedníctvom výkonu hlas. práv spoločníka, ktoý je v priebehu
konsolidácie mateľskou UJ, nemá väčšinu hlasovacích pľáv na základe dohody s inými spoločníkmi'

Infoľmácia o výške podielov na výsledku hospodáľenia nadobudnutých účtovných jednotiek, ktoľé sú
obchodnými spoločnost'ami v pľiebehu účtovného obdobia:

Názov Sídlo Typ UJ
Podiel v oÁ na

základnom
imaní

hlasovacích
právach

Žilinske komunikácie, a's. Vysokoškol álkov 2, Žilina OS 19,64 19,64

V účtovnom období 2020 nedošlo k nadobudnutiu novej účtovnej jednotky.
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Infoľmácia o zmenách v konsolidovanom celku:

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí konanom dňa 15'4.2019 odsúhlasilo zriadenie rozpočtovej organizárcie
(Jtvar hlcnného orchiteha mesta Žttĺna. Na základe zriaďovacej listiny vznikla dňom 1.7.20l9. V účtovnom
období 2019 však nevykonáva|ažiadnu činnosť aneviedla účtovníctvo. Štatutár organizácie bol menovaný
na 12. zasadnlti MZ dňa 17.2'2020, vtedy začala Ro vykonávať činnosť a stala sa súčasťou
konsolidovaného celku.
Mestské zastupitel'stvo lJznesením č. 9412020 schválilo predaj 10 ks kmeňových akcií spoločnosti MsHK
Zilina, a.s. vmenovitej hodnote 25 000,-€, čo pľedstavovalo 100%ný podiel na základnom imaní za kúpnu
cenu 3I925,-€, spoločnosti LWIZA, s.ľ.o. Dňa 4.6.2020 bola podpísaná stouto spoločnosťou Zmluva
o kúpe akcií.

Infoľmácia o výsledku hospodáľenia z dôvodu pľedaja majetku medzi ÚJ konsolidovaného celku:

V účtovnom období 2020 nevznikol v,ýsledok hospodárenia z dôvodu predaja v konsolidovanom celku.

Metódy oceňovania použité pľi ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej závieľky:

. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti.

' Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou' ktoľá zahľňuje
cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepľavu, montáž, poistné a pod.).

' Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotnélro a hmotného majetku nie sú úroky z úverov.
. Dlhodobý majetok vytvoľený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoľé pľedstavujú

všetky pľiame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady
vzťahujúce sa na výľobu alebo inú činnosť.

. Dlhodobý majetok nadobudnuý darovaním sa oceňuje reálnou hodnotou,

. Dlhodobý majetok nadobudnuý prevodom správy sa oceňuje cenou' v ktorej sa doteraz viedol v
účtovníctve.

. Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstaľávacou cenou.

. Deľiváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstaľania a ku dňu' ku ktoľému sa zostavuje účtovná
záv ierka, reálnou hodnotou.

. Majetok a záväzky zabezpeéené deľivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.

. Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou' ktorou je cena obstarania vľátane nákladov
súvisiacich s obstaraním ako napr' prepravné, provízia, poistné azľavy.

. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi tj. priamymi nákladmi
vyna|oženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvoľbe zásob
vzťahujú.

. Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.
r Cenné papieľe a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vľátane nákladov súvisiacich

s obstaraním.
. Peňažné pľostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
. Zéĺvázky sa pľi ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
. Záväzky sa pri ich prevzati oceňujú obstarávacou cenou.
. Majetok azáväzky vy'jadľené v cudzej mene sa pľepočítavajú na slovenskú menu euro ľeferenčným

výmenným kuľzom určeným avyhláseným Európskou centľálnou bankou alebo Náľodnou bankou
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to
ustanovuje osobitný predpis, resp' v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

. Tržby zavlastné výkony atovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež zníŽené ozľavy azĺáŽky
(rabaý, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok,
alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.TrŽby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

r o výnosoch z poplatkov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov (akje účtovná
jednotka výbercom poplatkov).

2
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čl ĺr
Infoľmácie o metódach a postupoch konsolidácie

Konsolidované účtovné jednotky boli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závieý nasledovne:

*pozn.: zmenanázvu od7.4.202l na ,,Správa špoľtoých zaľiadení mesta s.r.o."

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pľi dcérskych účtovných jednotkách a metóda vlastného imania
bola použitá pri pridružených účtovných jednotkách.

Spoločnosti MsHKM, s.ť.o.aŽttinská paľkovacia spol', s'r.o. nemali vpriebehu rea|izácie konsolidovanej
účtovnej zátvier\<y zostavené finálne individuálne závierky, pľeto materská UJ vychádzala zpredtoŽených
pľedbežných poskytnuých údaj ov.

a) Metóda úplnej konsolidácie

-pri ľozpočtoých organizáciách - počet 39
-pľi pľíspevkovej organizácii_ počet l
-pri obchodných spoločnostiach, ktoré sú dcéľskymi účtovnými jednotkami _ počet 5

Prvá konsolidácia kapitálu bola použitá k3I.lz.z009. Pri účtovných jednotkáchzaložených, ľesp. zriadených
po ľoku 2009, je moment prvej konsoĺidácie kapitálu v deň ich za|oženia, resp' zľiadenia.

Konso lidácia medzivýsledku nebola r ealizov aná.

Infoľmácia o podieloch iných účtovných jednotiek:

Podiely iných účtovných jednotiek sú vykázané pri spoločnosti Žilina Invest, s'ľ.o, v ktoľej má materská ÚJ
5l%o na vlastnom imaní aj na hlasovacích pľávach. Konsolidovaný podiel je l00% a 49% je vykázaných ako
podiely iných spoločníkov. Podiely patľia obciam: Nededza, Teplička nad Váhom, Gbel'any a Mojš. Podiel
inýchúčtovnýchjednotieknaVHje _l 515 I33,4I €anavlastnom imaĺí-43 462502,65c.

Hodnota vlastného imania vspoločnosti bola k3l.I2.2020 podľa údajov zÚZ vo ýške 25367 57g,- c.
Nakol'ko však mateľská UJ v\oŽilaod roku 2004 do kapitáloqých fondov spoločnosti finančné prostriedky
v celkovej výške I14 066 366,-€, tieto boli eliminované s účtom 069 _ ostatný dlhodobý finančný majetok
vedenom v účtovníctve materskej Úĺ. po eliminácii základného imania v hodnote 5|Yo boto vlastné imanie
zniŽene na hodnotu -88 703 866,- €. Súčasťou tejto hodnoty je vyška podielov na základnom imaní (49%)
iných spoločníkov, a to vo vyške 4 88l,- €. Preto celková hodnota podielov iných účtovných jednotiek
predstavuje sumu -43 462 502,65 €, čo je 49oÁ z hodnoý -88 698 985,- € (-88 703 866,-c + 4 881,-€).

J

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Metóda
úplnej

konsolidácie

Metóda
podielovej

konsolidácie

Metóda
vlastného
imania

Rozpočtové or ganizércie ano

Mestské divadlo-pľíspevková or ganizácia ano

DPMŽ s'ľ.o. ano

Mestská krytá plaváteň s.r.o. * ano

s.ľ.o.ŽĺĺByľ ano

Žilinalnvest s.r.o ano

MsHKM Žilina, s.r.o. ano

Žiliĺske parkovacia spol. s.r. o. ano

Severoslovenské vodárn e a kanalizácie a.s ano

Integľovaná doprava Žilinského kľaja, s.r.o ano
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b) Metóda vlastného imania

-pri obchodných spoločnostiach, ktoľé sú pľidruženými účtovnými jednotkami _ počet 3

Prvá konsolidácia kapitálu bola použitá k3LI2.20O9, pri spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kľaja,
s.r.o. bol moment prvej konsolidácie v deň jej za|oženia - 15.9.2017 .

V rámci použitia metódy vlastného imania došlo k zosúladeniu hodnoty podielov nasledovne:

Seveľoslovenské vodárne a kanalizócie a.s. - materská Úl me podiel na hlasovacích právach 26,55yo.
Hodnota vlastného imania spoločnosti k3l.12.2020 bola vo ýške 69 568 896,_€. Podiely na konsolidovanej
UJ má materská UJ vo vyške 15216353,78€. Vrámci konsolidácie ide onavýšenie podielov
o3 254188,11€, čo pľedstavuje ľozdiel medzi hodnotou podielov v spoločnosti a percentuálnym podielom
na vlastnom imaní. Podiel na ýsledku hospodárenia bol vo výške -2z5 000,36 €.

Žilinska parkovacia spoločnosť's.r.o. - materská UJ má podiel na hlasovacích pľávach 49oÁ. Hodnota
vlastného imania spoločnosti k3l.l2.z020 bola vo výške 7 O9I 7Io,-€. Podiely na konsolidovanej Úĺ."ĺ
mateľská UJ vo výške 5312687,- €. Vrámci konsolidácie ide ozniženie podielov o 1837 749,10€, čo
predstavuje rozdiel medzi hodnotou podielov v spoločnosti a peľcentuálnym podielom na vlastnom imaní.
Podiel na výsledku hospodárenia bol vo ýške 73 045,28c.

Integrovaná doprava Žilinského lcraja. s.r.o. _ konsolidujúca ÚJ má podiel na hlasovacích ptávach 35%o.

Hodnota vlastného imania spoločnosti k3I'Iz.2020 bola vo výške 48 206,-€. Podiely na konsolidovanej UJ
má materská Úĺ vo rrŕške 17 50o,-€. V rámci konsolidácie ide o zníŽenie podielov o 627,90€, čo predstavuje
rozdiel medzi hodnotou podielov v spoločnosti a peľcentuálnym podielom na vlastnom imaní. Podiel na
výsledku hospodáreniabol vo výške -51,80€.

Metódou vlastného imania boli naqýšené podiely v konsolidovanej záyierke v celkovej hodnote
14l5 811,ll€. Nevysporiadaný qýsledok hospodárenia minulých rokov bol nar1ýšený o 1 567 8I7,99c
a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie bol znižený o 1 52 006,88€.

Infoľmácia o goodwille

V konsolidovanej závieľke nebol k3l.l2.2020 vykázaný goodwill, nakolko nedošlo v priebehu účtovného
obdobia ku kúpe podielov existujúcej spoločnosti'

Infoľmácia o postupoch konsolidácie
. agregácia ýkazov - cez prevodovú súvahu aYZaS boli impoľtované do účtovného modulu

výkazy rozpočtových otganizácií a l pľíspevkovej organizácie.Yýkazy obchodných spoločností boli
prevodoým mostíkom upravené v ľámci konsolidačného balíka MF SR na účtovnú osnovu v zmysle
postupov účtovania,

o realizácia konsolidačných úprav a konsolidačných operácií - vylúčenie vzájomných vzťahov v rámci
súvahoých položiek a účtov nákladov a výnosov cez interné doklady v module účtovníctvo-časť
konsolidačný balík. Interĺé doklady boli numericky rozdelené podľa typu konsolidačnej operácie
(eliminácia kapitálu, eliminácia pohľadávok azáväzkov, eliminácia nákladov a ýnosov,
konsolidačné úpravy) a podl'a ýpu konsolidovanej účtovnej jednotky (Ro, Po, oS),

. v konsolidačných ýkazoch boli upravené údaje na základe metódy vlastného imania a údaje
o podieloch iných účtovných jednotiek'

o konsolidované výkurry a poznitmky konsolidovaného celku boli vyexportované do informačného
systému RIs SAM.

Čl uI
Informácie o údajoch na stľane aktív a pasív v súvahe

Pľehload o pohybe vlastného imania - je uvedený v pľílohe, v tabuľkovej časti - Tabulka č. 12
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Konsolidačné úpravy významného chaľakteľu - účet 428:

o navýšenie o podiely iných účtovných jednotiek - Ž\linalnvest, s.r'o. o 43 462 tis.€,
o navýšenie pri realizovaní metódy vlastného imania o l 5ó8 tis.€,
o zúčtovanie časového rozlíšenia z poskýnuých kapitálových tľansferov obchodným spoločnostiam

v minulých účtovných obdobiach vo výške 2 216 tis.€,
. navýšenie pľi úpľave účtovania výnosov voči DPMŽ' s.r.o. vo výške 443 tis.€

Pľehl'ad o pohybe rezeÍv - je uvedený v prílohe, v tabul'kovej časti _ Tabul'ka č. 13 a č. 14

Mateľská ÚJ a Mestské divadlo účtovali v pľiebehu účtovného obdobia len o ostatných rezewách, obchodné
spoločnosti aj o rezervách zákonných. V ľámci konsolidovaného celku najväčšiu položku tvoria
ostatné dlhodobé rcZervy na súdne spory v materskej ÚJ. Tvorba Íezerv bola najmä pri rezervách na súdne
spory v materskej ÚJ vo ýške l68 tis.€, atiež na nevyčeľpané dovolenky vrátane odvodov najmä v DPMŽ
vo výške 165 tis.€. Použitie sa ýkalo najmä tezerv na súdne spory v materskej ÚJ vo výške 501 tis.€.

V rámci konsolidačných úprav boli tiež upľavené nátklady účtované v obchodných spoločnostiach pri tvoľbe
a použiti, ľesp. zľušení rezew na účty účtových skupín 55 a 65 '

Pľehl'ad o pohybe dlhodobého majetku - je uvedený v prílohe, v tabul'kovej časti - Tabuľka č. 2

V účtovnom období 2020 došlo k pľírastkom v obstaľávacej cene najmä na účte stavieb v mateľskej ÚJ
z dôvodu realizácie pľojektov (ľekonštľukcie stavieb/budov ZŠ a MŠ, ľekonštrukcie parkovísk
a komunikácií, revita|izácia vnútroblokov'' ), čím došlo aj kýznamnému úbytku na účte obstaľania DLHM.
Pľíľastky na účte pozemkov pľedstavujú najmä úpľavy pozemkového vlastníctva v materskej ÚJ cez
katastrálny odbor' Ubýky na účte dopľavných prostľiedkov sa ýkajú vyraďovania zastara|ých trolejbusov
a autobusov z dôvodu ekologickej likvidácie v spoločnosti DPMŽ' s.ľ.o.

Dlhodobý finančný majetok - je uvedený v pľílohe, v tabulkovej časti _ Tabul'ka č. 2. č. 3 a č. 4

Podielové CP a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom predstavujú upľavené hodnoty podielov v 3
pridľužených UJ na základe metódy vlastného imania.

Zásoby

Najvyšší stav na zásobách je v spoločnosti DPlr/rŽ s.ľ.o. vo výške 305 tis.€. V rámci konsolidovaného celku
nedošlo k pľedaju zásob.

Tľansfery

Na strane aktív _ nevýznamné
Na strane pasív _ nepoužité finančné prostriedky 

'o ŠR v materskej ÚJ.

V ľámci konsolidačných úpľav došlo k eliminácií tľansfeľov na účtoch 351 a 355 medzi materskou Úr a Ro
vo výške 968 tis.€, medzi materskou ÚJ a Mestským divadlom vo ýške l23 tis.€ a na účte 359 medzi
mateľskou ÚJ a spoločnosťou DPMŽ, s.ľ.o. vo výške l14 tis.€.

Pohl'adávky

Infoľmácie o pohľadávkach v brutto hodnote podlä lehoý splatnosti a podl'a zostatkovej doby splatnosti sú
uvedené v prílohe, v tabul'kovej časti Tabulka č. 9. Infoľmácie o vyvoji opravných položiek
k pohľadávkam sú uvedené v prílohe, v tabulkovej časti _ Tabulka č. 8
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Bľutto hodnota

Názov K 31 .12.20 elinrinácia K 31.r2.20

ĺ 1 165.'00Iné pohl'adávky I I 165,00

3,00Pohl'.voči zamest. 3,00

Pohl'.DD spolu: 11 168,00 0,00 11 168,0S,

Mesto Žtltna - Poznámlĺy konsolidovanej účtovnej zavierĺĺy k 31. ] 2.2020

Informácie o dlhodobých a kľátkodobých pohl'adávkach. konsolidačných úpľavách podl'a účtov

Dlhodobé ohl'adá
opravné

Krátkodobé hl'adáv
Opravné

rolozl{'
Netto hodnota

K 3I.l2.Ž0 K 3t.12.19

7,0 94A,55 3a7 ŽÍj''87 376 345,40

0,9,e 188,40

277'5,9fr Í tf'g7&5,23 I r02 976,6',7

1 328. 195,24 5t4 784,49 379 348,46

I 995 455 106,97 701 187,52

I206,90 t4 2'7 1,71

3 942,00

0,00 42166,88 4 432,30

8252,,€$ 0,00

94 484,47 13 I 303,51

o;oo 8 788,00

) 7)? 5a J1 472,5L 841,22

3 4,I'A 699,42 26564s532 2 723 625,19

V rámci konsolidovaného celku má najväčší zostatok na pohl'adávkach materská UJ _ na účte ostatných
pohl'adávok - ide najmä o bytové/nebytové hospodárstvo (ľefaktuľácie služieb), na účtoch daňoých
a nedaňových pohl'adávok - ide hlavne o pohl'adávky za dať'l z nehnutel'nosti, poplatok za komunálny o-dpad

a nájomné 
'.1uuy. 

Na účte odbeľateľov majú najvýznamnejšie zostatky spoločnosti DPMŽ, s'r.o', Žilina
Invest, s.r.o. a Zilbyt s.r.o.

Finančné účty

YýznamnÚ hodnotu predstavujú peňaŽné pľostľiedky na bankových účtoch v celkovej hodnote 20 939 tis.€,
z čoho najväčší podiel má materská UJ vo výške 14 7zI tis.€, spoločnosť DPMŽ'S.r.o vo uýške 2 452 tis.€,
rozpočtové organizácie vo výške 2 948 tis'€ aŽĺ|byt, s.r.o. vo výške 340 tis. €.

Poskytnuté Íinančné výpomoci - Konsolidovaný celok nemá náplň
časové ľozlíšenie na strane aktív _ pľehľad je v prílohe, v tabul'kovej časti - Tabuľka č. 10 a č. 11

Záväizky

Pľehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedený v prílohe,
v tabul'kovej časti _ Tabulka č. l5
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Netto hodnota

ÔPk 3l.12.2.0 IK3t.t2.Ž0 K 31.12.19

Ô'0CI. li 165,0G I I 618,00

3,€B 46,80

lf 16Sĺ00 ll 664,80

Bľutto hodnota

K31.12.20 elirnirtácia K3it.t2.2ANázov

Odberatelia 536 892,03 158 750.40 šT8'41;63

0,00Pľev.preddavky 0,00

119156;0,23Ostatné pohl'. I t9t 560,23

5 630,90 t 84297533Pohl'.2
nedaň.príim. 1 848 606,23

z 451 090,312 451 090,31Pohl'.z daň.príjmov

.g 206,99Pohl'.voči zamest. 8 206,90

Daň z príjmu 0,00 0,00

421.66fi;8DPH 42166,08

8 252,00 8252,WOst. dane a popl.

144966,22Iné pohl'adávky t04 966,22

Zúčt.s EÚ 0,00

: 39 796,{4
ost.zúčt.mimo
VS 39 796,04

.6'$67154,14Pohl'.KD spolu: 6 231 536,04 1ó4 38l'3{l



Názov k3t.12.2020
(pred úpľavami)

konsolidačné
úpľavv k31.12.2019

ostatné dlhodobé záv äzJgl t4 323 689,04 t5 254 059,83

Záväzky zo soc. fondu 146 720,97 110 310,39

Záväz]q znájmu 60 300,00 90 300,00

Iné záväzý 352 387,45 307 375,00

Zátväzky DD spolu : 14 883 097,46 0,00 t5 762 045,22

Mesto Žiltna _ Poznámlcy konsoĺidovanej účtovnej zavieľley k 3I.12.2020

Informácie o dlhodobých a kľátkodobých záväzkoch. konsolidačných úpravách podl'a účtov

Dlhodobé zá

Najvyšší zostatok na ostatných dlhodobých záväzkochmá mateľske Úĺ. loe hlavne o úvery Špnn poskytnuté
na výstavbu nájomných bytov vo výške 10 90l tis.€, zádržné zinvestičných faktuľ vo výške 415 tis.€ a
záväzok materskej UJ voči MH SR vo výške 2 084 tis. €. Na účte inýchzáväzkov účtuje DPMŽ, s.r.o.
o odloženom daňovom zéx'azku vo ýške 333 tis.€, nakolko je predpoklad vyššej účtovnej ZC dllrodobého
majetku ako daňovej zák|adne pre výpočet odloženej dane z predpokladaného zríkladu dane aj pri odpočítaní
daňovej straý.

Kľátkodobé

Na účte dodávatelbv mánajýznamnejšie zostatky mateľská ÚJ, atieŽ spoločnosti DPMŽ, s.r.o. a Mestská
krytá plaváľeň. Pľijaté pľeddavky aj ostatné záväzky sa ýkajú prevažne materskej ÚJ, ato býového
hospodáľstva (záväzky sú vysporiadané vždy v ročnom vyúčtovaní v nasledujúcom účtovnom období),
úverov zo ŠFRB splatných do 1 ľoka vo qýške 683tis.€, atiež záväzku v mateľskej UJ voči MH SR vo ýške
299 tis'€.

V rámci vzájomných pohl'adávkovo-záxäzkoých vzťahov bola zrealizovaná konsolidačná úprava
v najýznamnejšej hodnote medzi materskou UJ a spoločnosťou Ž\linu Invest' s.ľ.o. z dôvodu
poskytovaných prostľiedkov definovaných ako kapitálové fondy v pľedchádzajúcich účt. obdobiach vo ýške
15 337 tis.€ (v materskej ÚJ účtované ako ostatqý DIFM, v spoločnosti ako záväzok voči spoločníkovi).

Vydané dlhopisy - Konsolidovaný celok nemá náplň

7

Názov
k 31.t2.2020

(pred úpravami)
konsoliĺlačné

úpľavy k31.12.2019

Dodávatelia 2 068 1't0,77 164 381,30 2 571225,28

Prijaté pľeddavky t 364 609,81 1266 865,79

ostatlré záväzky t 2ll 487,69 I 159 314,86

Nevyfaktuľované dodávky 66 212,'.l0 15 6'.16,82

ZáväzJ<y znäjmu 30 000,00 30 000,00

Iné záviiilq l5 539 705,41 l5 336 732,16 189 875,33

Zamestnanci 2185 412,69 1 888 466,97

o st. záv äzf,<y voč i zam est' 2t 153,78 t4 694,37

Zúčt.s oľgánmi SP a ZP I 415 795,77 t 2t6 161,35

Daň z príjmov tl 587,48 3l 857,38

ostatné pľiame dane 337 478,36 276 169,65

Daň z pľidanej hodnoý 24 447,06 35 982,22

ostatné dane a poplatky 523,10 626,55

Zúčtovanie s EU 83 196,53 24 945,26

ost.zúčtovanie mimo VS t6 473,57 28 964,05

Záväzky KD spolu : 24 376 254,72 15 50l tĺ3'46 8 750 825,88



Mesto Žtltna _ Poznámlĺy konsolidovanej účtovnej zaviertql k 31.12'2020

Bankové úvery a ná*ratné finančné výpomoci

Pľehläd o úveroch je uvedený v prílohe, v tabulkovej časti _ Tabulka č. 16

o bankových úveroch účtuje materská ÚJ a spoločnosť DPMŽ' s.r.o.
V materskej ÚJ sú bankové úvery vrátane dodávateľského splatné v rokoch 2021 až2031. Ich celková výška
aj snakumulovanými úľokmi je I7 934 tis.€. Úvery majú investičný charakter, vjednom prípade sa jedná
o splátku komunálnych obligácií z ľoku 2006, dodávateľský úveľ je spojený s bežnými qýdavkami na údržbu
komunikácií v roku 2010. V máji 2020 bola dohodnutá zmena zmluvných podmienok splácania úveľov
vedených v Pľima Banke. Zmluvné stľany sa dohodli na odložení splátok istín 4 bankoých úverov. splátky
istín sa začnú realizovať vtermínoch: l2l202l,01,l2022, I0l2022 al2l2022. Vauguste 2020 bola tiež
dohodnutá zmenazmluvných podmienok splácania úveru vo VÚB a.s' Istina sa začne splácať v 612021.

V celkovej v'ýške 2 |4I tis'€ má 3 investičné úvery DPMŽ s.ľ.o., ktoré sú splatné v rokoch 2022 aŽ2025'
V účtovnom období 2020 nebo|prijaý úver v rámci konsolidované celku.

V účtovnom období 2020 prĺjaIa materská ÚJ z dôvodu kompenzácie výpadku DzPFo v dôsledku pandémie
CoVID-lg dlhodobú návratnú finančnú qýpomoc od MF SR vo ýške 2047 I37,-c, ktorej splácanie
v zmysle zmluvy bolo dohodnuté v štyroch ľočných splátkach v sume 5II 784,-c od 10/2024 do I0l2027.

Časové ľozlíšenie na stľane pasív

Prehl'ad je v pľílohe, v tabulkovej časti _ Tabul'ka č. l7 a č. 18

V ľámci konsolidovaného celku boli zrealizované konsolidačné úpravy časového ľozlíšenia z dôvodu
poskytovania kapitáloých transferov dcéľskym obchodným spoločnostiam _ DPMZ, s.r.o., Mestská krytá
plaváreň, s.r.o. a MsHKM, s.r.o vo výške 2 558 tis. €. Výnosy budúcich období spoločnosti rozpúšťajú do
v'ýnosov bežného obdobia len vo výške odpisov zaradeného majetku v aktuálnom účtovnom období.

čl rv
Informácie o nákladoch a qýnosoch

a konsolidačnó nákladov l,a

Yýznamný náľast nákladov sa ýka najmä nákladov na pľevádzkovú činnosť v materskej UJ _ jednalo sa
o vyrad'ovanie pozemkoY cez katastľálny irad, atieŽ zýšenie mzdov'ých nákladov hlavne v ľozpočtorných
organizáciách.
Podľobný prehľad o nákladoch na služby, na prevádzkovú činnosť a o ostatných finančných nákladoch je

časti _ Tabulka č. 19. č. 20 a é.2l
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Názov Hlavná činnosť
Podnikateľská

činnosť
agľegacla

konsolidačné
úpĺavy

Zostatok k
3r.12.2019

6159 423,74 2 432091,52 8 591 51s,26 -10 629,42 8 955 I 16,3650 Spotrebované nákupy

14 868 s71,26 -t 134 207,22 14 394 481,0951 SluŽby t3 461 807,36 1 406 763,90

38 698 206,2352 osobné náklady 35 049 391,35 7 s92 456,33 42 641.847,68 -38 638,49

Dane a poplatky 359 s81,42 63 132,61 422 714,03 -44 813,08 266 569,t853

54 ost.náklady na prev.činnosť 6 6s2269,43 818 724,19 7 s30 994,22 -72193,22 | 892 982,67

6 405 692,0',r 6',t47 200,00 t3 r52 892,07 -73 005,00 t4 297 348,3955 Odpisy,rezervy a OP

593 0',10,49Finančné náklady 482 696,15 124 9t6,72 607 612,87 -480,19

0,00 152 006,88 6',t44,5s
56 Podiel konsolidujúcej ÚJ na

VH pridružených UJ

58 Náklady na transfery 29 902 665,58 29 902 665,58 -25 385 682,98 4 258 082,42

tt7 718 812,97 -26 608 242,72 83 362 601,38Náklady spolu : 98 473 527,10 Í9 z45 285'87

uvedený v prílohe, v tabuľkovej
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a konsolidačné hla

Yýznamné zniženie výnosov sa tyka najmä qŕnosov ztrŽieb v spoločnosti DPMŽ, s.r.o. z dôvodu
pretrvávania celosvetovej pandémie' K naýšeniu došlo pľi prevádzkových ýnosoch, a to z dôvodu
zarad'oyanianovovzniknuých pozemkoch v materskej ÚJ 

''a 
základe katastrálneho úradu.

Podrobný prehľad o ostatných výnosoch z prevádzkovej činnosti v rámci účtovej skupiny 64 je uvedený
v pľílohe, v tabulkovej časti _ Tabuľkač.22

V rámci vzájomných nákladov a výnosov v konsolidovanom celku boli zrealizované najmä konsolidačné
úpravy v najv ý znamnej š ích hodnotách :

o mateľská|JJ aľozpočtové organizácie vo výške 14 065 tis.€ zdôvodu poskytnuých tľansferov,
o matersk áTJJ arozpočtové organizácievo ýške l 24I tis.€ z dôvodu pľíjmov vyinkasovaných v Ro,
o materskáIJI aobchodné spoločnosti vo výške 9 082 tis.€ z dôvodu poskýnuých tľansferov , vrátane

úpľavy časového rozlíšenie pri kapitálových transfeľoch,
o mateľskálr]J aMestské divadlo vo ýške 975 tis.€ z dôvodu poskýnuých transferov vráúane odpisov
o mateľskáÍJJ aspoločnosť Žirc5rt, s.ľ.o. vo ýške l l04 tis.€ v rámci mandátnej zmluvy

Infoľmácia o nákladoch voči audítoľovi

o nákladoch voči audítorovi na overenie UZ tlčtuje mateľská |]J aDPMŽ. s.r.o vo výške 13 965,-€.
Spoločnosť Žiluyt, s.ľ.o účtovala o nákladoch na súviiiace audítoľské služby vo ýške 3 600,-€.

cL v
Infoľmácie o skutočnostiach, ktoľé nastali po dni, ku ktoľému sa zostavuje účtovnázávierka

do dňa zostavenia účtovnej závier|<y

DŤr- 7.4.2021 došlo k zmene obchodného názvu dcérskej ÚJ z ,,Mestská krýá plaváreň, s.ľ.o." na 
',Spľávašpoľtových zariadení mesta Ži|ina,s.ľ.o."

Mestské Zastupitel'stvo Uznesením č. 58l202I z 5'5.202I schválilo pľijatie investičného úveľu v materskej
UJ vo vyške 6 500 tis.€ so splatnosťou na l5 ľokov.
Mestské zastupiteľstvo Uznesením č.88l202I z5.5.2O2l schválilo zámeľ zriadiť Mestskú kniŽnicu Žilina
(IMKZ) ako pľíspevkovú organi záciu.
Mestské zastupiteľstvo Uznesením č' 621202l z 5.5.202I schválilo návľh na založenie spoločnosti s ľučením
obmedzeným: Technické sluŽby mesta Ži|ina, s.ľ'o. s obchodným podielom l0o%.

Napriek pokračovaniu pandémie COVID l9, v čase zverejnenia konsolidovanej účtovnej závierky nebolo
zaznamenané riziko, ktoré by ohrozilo nepľetržitosť ľvania účtovných jednotiek patľiacich do
konsolidovaného celku. V rámci konsolidovaného celku nenastali Žiadne ýznamné skutočnosti. Nakol'lĺo sa
však situácia stále mení, nemožno poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie
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ts ,t av

Nĺĺzov Hlamá činnosť Podnikatel'ská
čimosť agľegacla konsolidačné

úpravy
Zostatok k
31.t2.2019

60 Tržby zavl.výkony a tovar 2 39s 464,89 3 947 817,83 6 343 282,72 -t 189 176,82 I 072 789,s0

6t Zmena stavu vnútroorg'ásob -2 078,00 -2 078,00 0,00

62 Aktivácia 40 425,00 40 425,00 44 99t,44

63
Daňové a colné v,ýnosy a
výnosy z popl.

54 025 222,33 s4 02s 222,33 -45 250,31 49 611 995,85

64 ost.výnosy z prev.činnosti n 967 218,39 1t 902193,75 23 869 412,14 -8 990 000,19 9 699 399,65

65 zúčt'ĺezeĺv, oP ačR | 030 667,16 I 030 667,16 124 000,00 2 733 083,68

Finančné výnosy 34 131,06 t6 s02,tt 50 639,17 46 676;17

66 Podiel konsolidujúcej ÚJ na
VH pridruŽených ÚJ

0,00 0,00

69 Výnosy z transferov 35 478 585,01 35 478 585,01 -16 303 304,80 16 169 555,04

Výnosy spolu : 104 929 216,84 ls 906 938,69 120 836 155,53 -26 404 332,12 86 384 491,93



Mesto Žitina _ Poznámlĺy konsolidovanej účtovnej zóvierky k 3I ' t 2.2020

v rĺĺmci konsolidovaného celku. Vedenie materskej lJJ aj manažmený obchodných spoločností pokračujú v
monitoľovaní potenciálneho dopadu a podniknú všetky kroky na zmieľnenie negatívnych účinkov pandémie.
AkýkolVek negatívny vpý zahrnú účtovné jednotky patriace do konsolidovaného celku do účtovníctva
a individuálnych účtovných závieľok v roku 2021.
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INDľVIDuÁľ,Na ÚČľovxÁ zÁvlpnxa
k3t.12.2020

Priložené súčasti účtovnej závierl<y

E] Súvaha ÚcnopoSFoV l _0l

trE Yýkazziskov a stľát Úc nopo sFoV 2 - 01
Poznámky

Účtovná závierka
[| riadna
E mimoľiadna

Za obdobie
Mesiac Rok

od

IČo

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Mesiac Rok

do2 0 2 0 1 20 1 2 0 2 0

0 0 5 2 I 7 9 6

M E S T o Ž I L I N A

N A V E s T I E o B E T Í K o M U N I Z IV U I

PsČ Názov obce

Ž I L I N A0 I I J 1

0 4 1 7 2 3 2 9 I z
Faxové čísloTelefónne číslo

E-mailová adresa

0 4 1 7 0 6 J aJ I aJ

p r i m a t o ľ @ z I I I n a s k

1 8 0 JZostavená dňa:

TL--..
Podpisoý záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatĺrtámeho orgánu účtovnej jednotky:



)321796 Mesto ŽiÍna Súvaha Úč RoPo sFoV 141

označenie sTRANA AKTĺV čĺslo
riadku

2020 2019

Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4

sPoLU MAJEToK (r.002 + r.033 + l'110 + ĺ'114| 00í 602 847 886,50 1 't 1 869 150,02 490 978 736,48 484 651844,32

A. NeobeŽný majetok Í.003 + r.0ĺ1 + ľ.024 002 581 501 992,25 108 539 428,97 472 962 563,28 472 128 813,17

A.l. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 0í0) 003 3 7í9 598'93 2 435 658,76 1 283 940,17 1 586 372,46

4.t.1 Aktivované náklady na vývoj (012) - (072{091AÚ) 004 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Softvér (013) _ (073+091AÚ) 005 3 316 538,36 2 'ĺ89 588,36 1 126 950,00 1 458 517,51

3. Ocenitelné práva (014) - (074+{91AÚ) 006 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Drobný dlhgdobý nehmotný majetok (0'l8) -
(078+091AU) 007 32691,29 25 970,89 6 720,40 í0 807'36

5
ostatný dlhgdobý nehmotný majetok (0í9) -
(079+09íAU) 008 370 369,28 220 099,51 150 269,77 117 047,59

6
obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) -
(0e3) 009 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Poskytnuté pr.eddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051) - (0e5AU) 010 0,00 0,00 0,00 0,00

A.lt. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r' 012 až 023| 0íí 427 554 455,72 106103770,21 32'ĺ 450 685'5í 320 289 s03,'t1

A.lt.1 Pozemky (o31) - (092AÚ) 012 19'ĺ 595 243'85 0,00 191 595 243,85 190 280 975,43

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 3 60ô 508'56 0,00 3 606 508,56 3 606 508,56

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 014 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 015 217 248 098J6 102 816 346,59 114 431 751,57 114 312 638,41

5.
Samostatné hnuteÍpe veci a súbory hnuteÍných vecĺ
(022) - (082+092AÚ) 016 4 664 982,07 'ĺ 968 387'58 2 696 594,49 2 934 750,76

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 017 686 829,61 404 950,52 28't 879,09 350 401,19

7
Pestovateľs.ke celky trvalých porastov (025) -
(085+0924U) 018 0,00 0,00 0,00 0,00

L Základné stádo a ťaŽné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 019 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (0s8+092AÚ) 020 148 102,99 148'ĺ02,99 0,00 0,00

't0. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (0s9+092AÚ) 021 2 644 400,39 692 529,32 1 95'.t 871,07 1 945 12't,33

11
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) -
(0e4) 022 6 960 290,09 73 453,21 6 886 836,88 6 859 107,43

12.
Poskytnuté pr9ddavky na dlhodobý hmotný majetok
(0s2) - (095AU) 023 0,00 0,00 0,00 0,00

4.il1. Dlhodobý íinančný majetok súčet (r' 025 až 032| 024 150 227 937,60 0,00 't50 227 937,60 150 252 937,60

4.ilt.1 Podielove cenné papie1e a podiely v dcérskej účtovnej
jednotke (061) - (0964U) 025 270 996,00 0,00 270 996,00 295 996,00

2 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom (062) - (096AU) 026 20 546 540,78 0,00 20 546 540,78 20 546 s40,78

3 Realizgvateľné cenné papiere a podiely (063) -
(0e6AU) 027 7 302,66 0,00 7 302,66 7 302,66

4. Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti (065) -
(096AU) 028 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
PÔŽičky Účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
(066) - (0964U) 029 0,00 0,00 0,00 0,00

6. ostatne pôŽičky (067) - (096AÚ) 030 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ostatný dlhodobý Íinančný majetok (069) - (096AÚ) 03'l 129 403 098,16 0,00 129 403 098,16 129 403 098,16

8. obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) -
(096AÚ) 032 0,00 0,00 0,00 0,00

B. obeŽný majetok r.034 + Í.040 + r' 048+ Í.060 + ŕ.
085+ ľ. 098 + r. í04 033 21270 338,49 3 329 721,05 17 940 617,44 12 515 847,19

B.l. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 034 91 866,00 0,00 9'ĺ 866'00 65 421,68

B.l.'ĺ Materiál ('ĺ12 + í19)- (191) 035 91 866,00 0,00 9'ĺ 866'00 65 421,68

2. Nedokončená Výroba a polotovary (121 + 122) - (192 +

1 e3)
036 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Výrobky ('l23) - (194) 037 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zvieratä (124) - (195) 038 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Tovar (132 + 133 + 139) - (í96) 039 0,00 0,00 0,00 0,00

B.il. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r'041 ažĺ'047) 040 1 113 949,27 0,00 1 113 949,27 't069114,83

B.ll.'ĺ Zúčtovanie odVodoV prijmov rozpočtových organizáciĺ
do rozpočtu zriaďovateľa (35'l) 041 22502,72 0,00 22 502,72 23 568,69

I t26



]321796 Mesto Žiľna j sĺvana Úe nopo sFoV 14'ĺ

0značenie sTRANA AKTíV číslo
riadku

2020 2019

Bľutto Korekcia Netto Netto

a b c I 2 3 4

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 042 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Zúčtovanĺe transferov rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (355) 043 'ĺ 068 473'4í 0,00 1 068 473,41 984 415,77

4.
Zúčtovanie transferov zo štätneho rozpočtu v rámci
konsolidovaného celku (356) 044 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (357) 045 0,00 0,00 0,00 0,00

b.
Zúltovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným
subjektom (358) 046 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej
správy a iné zúčtovania (359) 047 22 973,14 0,00 22 973,',t4 6í 130'37

B.1il. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 048 800,00 0,00 800,00 800,00

B.ilt.1. odberatelia (31íAÚ) - (391AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) _ (391AÚ) 050 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) _

(3e1AU) 05'l 0,00 0,00 0,00 0,00

4. ostatné pohľadávky (315AÚ) _ (391AÚ) 052 0,00 0,00 0,00 0,00

5. PohÍadávky voči zamestnancom (335AÚ) _ (391AÚ) 053 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Pohladávky voči zdruŽeniu (369AÚ) - (391AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00

7
PohÍa{ávky azáuäzky z pevných termĺnových operáciĺ
(3734U) - (391AU) 055 0,00 0,00 0,00 0,00

8. PohÍadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 056 0,00 0,00 0,00 0,00

o Pohladávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 057 0,00 0,00 0,00 0,00

í0. Nakúpené opcie (376AÚ) _ (391AÚ) 058 0,00 0,00 0,00 0,00

11 lné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 059 800,00 0,00 800,00 800,00

B.IV Krátkodobé pohl'adávky súčet (r.06í aŽ 084) 060 5 329 093,70 3 329 721,05 1 999 372,65 2 017 525,23

B.lV.í odberatelia (31íAÚ) _ (39íAÚ) 061 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 062 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) -
(3e1AU) 063 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnute prevádzkové preddavky (314) _ (391AÚ) 064 0,00 0,00 0,00 0,00

5. ostatne pohÍadáVky (315AÚ) _ (391AÚ) 065 1 003 081,23 2 775,00 I 000 306,23 940 375,74

b.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových prĺjmov (316)
- (3914U) 066 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Pohladávky z daňových a colných rozpočtových
prĺjmov (317) - (39'ĺAU) 067 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

PohÍadávky z nedaňových prĺjmov obcĺ a vyššĺch
územných celkov a rozpočtových organizáciĺ
zriadených obcou a vyŠŠĺm Územným celkom (3ĺ8) -
(391AU)

068 1 825 003,83 '1328195,24 49ô 808'59 356 883,63

o PohÍadávky z daňových prijmov.obcí a vyššĺch
Územných celkov (319) _ (391AU) 069 2 451 090,3'l 1 995 983,34 455 10ô'97 701 187,52

'ĺ0. Pohĺadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 070 7 937,71 0,00 7 937.71 7 351,98

11
Zúčtovanie s
zdĺavotného

orgánmi sociálneho poistenia a
poistenia (336) - (391AU) 071 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Daň z prĺjmov (341) - (391AÚ) 072 0,00 0,00 0,00 0,00

'ĺ3. ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 073 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

15. ostatné dane a popĺatky (345) _ (391AÚ) 075 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Pohľadávky voči zdruŽeniu (369AÚ) - (391AÚ) 076 0,00 0,00 0,00 0,00

17
Pohľadávky a záuäzky z pgvných terminovaných
operácii (373AU) - (391AU) 077 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) _ (391AÚ) 078 0,00 0,00 0,00 0,00

19. PohÍadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 079 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Nakúpené opcie (376AÚ) _ (391AÚ) 080 0,00 0,00 0,00 0,00

21 lné pohľadávky (378AÚ) _ (391AÚ) 081 2184,58 443,94 1740,64 10 885'í4

22. Spojovací účet pri zdruŽenĺ (396AÚ) 082 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Zúčtovanie s EurÓpskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 083 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ĺ26



]321796 Mesto Ži[na I sĺvana Úe nopo srov ĺlĺ

označenie sĺRnľn nxrív čĺslo
riadku

2020 2019

Brutto Korekcia Netto Netto

a b c I 2 3 4

24 Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo
verejnej správy (372^U) - (391AU) 084 39 796,04 2 323,53 37 472,51 841,22

B.V Finančné účty súčet (ĺ. 086 aŽ 097) 085 14 734 629,52 0,00 't4 734 629,52 I 362 985,45

8.V.1 Pokladnica (21 'ĺ) 086 I 801,97 0,00 8 801,97 8 340,36

2. Ceniny (213) 087 4 69í 
'40

0,00 4 691,40 6 329,40

3. Bankové íléty (221AÚ +l- 261) 088 14 721 ',t36,15 0,00 14 721 136,15 9 348 3í5'69

4. Účty v ban'kách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok (2214U) 089 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Výdavkový rozpočtový Účel (222) 090 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Prijmový rozpočtový účet (223) 091 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Majetkove cenné papiere na obchodovanie (251) -
(2e1AU) 092 0,00 0,00 0,00 0,00

8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) -
(29íAU) 093 0,00 0,00 0,00 0,00

9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka
drŽané do splatnosti (256) - (29íAU) 094 0,00 0,00 0,00 0,00

10. ostatné realizovateľné cenné papieľe (257) - (291AÚ) 095 0,00 0,00 0,00 0,00

11
obstaranie krátkodobého finančneho majetku (259) _

(291AÚ) 096 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Účty štatne; pokladnice (účtová skupina 28) 097 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé
súčet (ĺ.099 aŽ r. í03) 098 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vl.1 Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjeltom v
rámci konsolidovaného celku (271Av) - (291AU) 099 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
subjektom verejnej správy (272AU) - (291AU) 100 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci
podnikatelským subjektom (274AU) - (291AU) 101 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Poskytnuté návratné'íinančné výpomoci ostatným
organizáciám (275AU) _ (291AU) 't02 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Poskytnuté náv'ratné finaryčne výpomoci fyzickým
osobám (277AU) - (291AU) í03 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vll. Poskytnuté návlatné finančné výpomoci krátkodobé
súčet (r. í05 až r. 109) 104 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vil.'t Poskytnute návratné Íinančné výpomoci subjektom v
rámci konsolidovaného celku (271/'q - (291AU)

'ĺ05 0,00 0,00 0,00 0,00

2,
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostqtným
subjektom verejnej správy (272^U) - (291AU) 106 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Poskytnute návratné finančne výppmoci
podnikatelským subjektom (274AU) _ (291AU) 107 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Poskytnuté návratné'Íinančné výpomoci ostatným
organizáciám (275AU) _ (291AU)

't08 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Poskytnuté náv.ratné finančne výpomoci fyzickým
osobám (277AU) - (291AU) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

c. časové lozlíšenĺe súčet (r' 111 až l 113) 1í0 75 555,76 0,00 75 555,76 7 183,96

c.'r Náklady budúcich obdobĺ (381) 111 75 555,76 0,00 75 555,76 7 183,96

2. Komplexné náklady budúcich obdobĺ (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Prijmy budúcich obdobĺ (385) 113 0,00 0,00 0,00 0,00

D.
Vzt'ahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová
skupina 20) 114 0,00 0,00 0,00 0,00
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označenie STRANA PASÍV čĺslo
riadku 2020 2019

a b c 5 6

vLAsTNÉ lMANlE A z^v^zKY l. í16 + r. í26 + r. ĺ8o + ].'l83 115 490 978 736,48 484 651 844,32

A. Vlastné imanie r.117 + l.120 + l.123 ĺí6 417 986 567,80 411 19'ĺ548"ĺ9

A.l. oceňovacie lozdiely súčet (r. 118 + Í. íĺ9) 117 0,00 0,00

A.l.'ĺ oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkou (+l- 414\ 118 0,00 0,00

2. oceňovacie rozdiely z kapitálových účastin (+/- 415) 119 0,00 0,00

A.il Fondy súčet (ĺ' 12'l + ĺ' 122| 120 0,00 0,00

A.il.1 Zákonný rezervný Íond (421) 121 0,00 0,00

2. ostatne Íondy (427) 122 0,00 0,00

A.lll Výsledok hospodárenia (+/-) súčet |r' 124 až 125| 123 417 986 567,80 411 í9'ĺ548'19

A.ilt.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) 124 41 1 872 955,90 405 804 679,52

2.
Výsledok hospodárenia
r. 120 + r. 124 + r, 126

za účtovné obdobie (+/-) r' 001 - (ľ. 117 +
+ r, 180 + r. 183)

125 6 113 611,90 5 386 868,67

B. Záuäzky súčet r. í27 + r. í32 + r. í40 + r. 151 + l.173 't26 40 5s4 119,82 41 214 908,29

B.t Rezeľvy súčet (r. 128 až 131) 127 1 613 221,54 1725 847,72

8.1.1 Rezeľvy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00

2. ostatné rezervy (459AÚ) 129 1 153 687,'t '1 985 285,69

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0,00 0,00

4. ostatne krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 459 534,43 740 562,03

8.il. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 aŽ
r. í39) 132 951 003,31 588 491,22

B.il.1 Zúčtovanie odVodov prĺjmov rozpočtových organizáciĺ do rozpočtu
zriaďovateÍa (351)

133 0,00 0,00

2 Zúčtovanie transÍerov štátneho rozpočtu (353) 134 0,00 0,00

3
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územneho celku
(35s)

135 0,00 0,00

4
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci
konsolidovaného celku (356) 136 0,00 0,00

5. ostatné zÚčtovanie rozpočtu obce a vyššieho Územného celku
(357) 137 951 003,31 588 491,22

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138 0,00 0,00

7
Zúčtovanie
zúčtovanĺa

transferov medzi subjektami verejnej správy a iné
(35e) 139 0,00 0,00

B.ilt Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až í50) í40 't3 513 68s,95 14 985 602,81

B.il t.1 ostatné dlhodob é záuäzky (479AÚ) 14',1 13 489 926,04 14 969 770,38

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00

3. Dlhodobe zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 0,00

4. Zäuäzky zo sociálneho fondu (472) 144 23 759,91 15 832,43

5. Záuäzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 0,00

o. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00

7 Pohladávky azáväzky z pevných termĺnových operáciĺ (373AÚ) 147 0,00 0,00

I Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00

9 lné záväzky (379AÚ) 149 0,00 0,00

10 Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) _ (255AÚ) 150 0,00 0,00

B.IV Krátkodobé záuäzky súčet (r. 152až172) 151 4 494 499,54 3 896 870,02

B.lV',ĺ Dodávatelia (321 ) 152 1 453 277,52 't 129 026,12

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,00

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 'ĺ 10'ĺ 'ĺ88'75 't 039 704,62

4. ostatne záväzky (325, 47 9AÚ) 155 1 019 670,72 971 033,34

5. Nevyfakturované dodávky (326, 4i6AÚ) 156 53 1 16,51 1894,62

6. Zäväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 0,00

7 PohÍadávky azáväzky z pevných termĺnových operácií (373AÚ) 158 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,00

9. lné zäväzky (379AÚ) 160 1 I 5 526,04 128 159,46

10.
Záväzky z upĺsaných nespĺatených cenných papierov a vkladov
(367) 16'ĺ 0,00 0,00
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]32'l796 Mesto Ži[na súVaha Úč RoPo sFoV'l_o1

označenie STRANA PASĺV číslo
riadku 2020 20ĺ9

a b c 5 b

11 Zäuäzky voči zdruŽeniu (368) 162 0,00 0,00

12. Zamestnanci (331) 'ĺ63 392782,18 336 050'4í

13. ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 20 953,78 14 584,8't

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
poistenĺa (336) 165 271 397,09 223 590,83

15. Daň z prĺjmov (341) 166 637,50 I 890,00

16 ostatné priame dane (342) 't67 61724,15 s0 8s2,81

17 Daň z pridanej hodnoty (343) 168 4 225,30 0,00

18 ostatné dane a poplatky (345) 169 0,00 83,00

19. Spojovacĺ účet pri združenĺ (396AÚ) 170 0,00 0,00

20. Zúčtovanie s EurÓpskou úniou (371AÚ) 171 0,00 0,00

21
Transfery a ogtatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej
správy (372AU) 172 0,00 0,00

B.V Bankové úveľy a výpomoci súčet (r. 174 až 179| 113 19 981 709,48 20 018 096,52

B.V.1 Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 16 313 774,38 16 6'13 520,84

2. BeŽné bankové úvery (461AÚ, 221^Ú,n1,232) 175 1 620 798,10 3 404 575,68

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (4n^Ú,241| - (255AÚ) 176 0,00 0,00

4. ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0,00

5 Prijate návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy
dlhodobé (273AU) 178 2 047 137,00 0,00

6.
Prijaté návratné fiqančné výpomoci od subjektov verejnej správy
krátkodobe (273AU) 179 0,00 0,00

c. časové rozlíšenie súčet (r. ĺ8ĺ + r. í82) í80 32 438 048,86 32 245 387,84

c.1 Výdavky budúcich období (383) 181 2 662,0'.1 2 662,01

2. Výnosy budúcich obdobĺ (384) 182 32 435 386,85 32 242725,83

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina
20) ĺ83 0,00 0,00
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)321796 Mesto Žilina Výkaz ziskov a strát Úč RoPo sFoV 241

Číslo účtu
alebo

skupiny
Náklady číslo liadku

2020

20í9
Hlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu

a b c I 2 3 4

50 Spotlebované nákupy (ĺ.002 aŽ r.005) 00í 1 817 925,29 0,00 1817 925,29 1577 183,20

501 Spotreba materiálu 002 1 114 528,01 0,00 1 114 528,01 776 717 ,58

502 Spotreba energie 003 703 397,28 0,00 703 397,28 800 465,62

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteÍnosť 00s 0,00 0,00 0,00 0,00

5'l Služby (r. 007 aŽ r. 0í0) 006 'l'ĺ 885 429'36 0,00 1 1 885 429,36 't1 478 394,92

511 0pravy a udrŽiavanie 007 2 916 797 ,19 0,00 2 916 797 ,',tg 2742 024,62

512 Cestovné 008 4 069,21 0,00 4 069,21 13 720,00

513 Náklady na reprezentáciu 009 16 264,57 0,00 't6 264,57 24 503,75

5'ĺ8 0statné sluŽby 0'ĺ0 I 948 298,39 0,00 8 948 298,39 8 698 146,55

52 osobné náklady (r' 012 až r. 016) 0ĺĺ I271 433,46 0,00 9 271 433,46 I 503 641,56

521 Mzdové náklady 012 6 661 460,5't 0,00 6 661 460'5í 6 009 888,27

524 Zákonné sociálne poistenie 013 2 240 564,60 0,00 2 240 564,60 2117 625,90

525 ostatné sociálne poistenie 014 0,00 0,00 0,00 0,00

527 Zákonné sociálne náklady 015 369 408,35 0,00 369 408,35 376 127,39

528 0statné sociálne náklady 016 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Dane a poplatky (r.0'l8 aŽ r' 020) 0't7 314 495,98 0,00 314 495,98 199 061,54

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00

532 Daň z nehnuteÍnosti 019 I 235,59 0,00 1 235,59 1 216,95

538 ostatné dane a poplatky 020 31 3 260,39 0,00 3'ĺ3 260'39 197 844,59

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (ĺ'022aŽ
r. 028)

021 6 475 853,27 0,00 6 475 853,27 1 045 034,53

541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

022 294 446,22 0,00 294 446,22 426 353,59

542 Predaný materiál 023 140,98 0,00 140,98 0,00

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 10,80 0,00 10,80 504,00

545 ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 2 890,16 0,00 2 890"ĺ6 800,00

s46 odpis pohľadávky 026 328 457,25 0,00 328 457,25 179 015,43

548 ostatné náklady na prevádzkovú čĺnnosť 027 5 849 907,86 0,00 5 849 907,86 438 361,5'1

549 Manká a škody 028 0.00 0,00 0,00 0,00

55
0dpisy, ŕezeruy a opravné poloŽky z prevádzkovej
činnosti a Íinančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia (r. 030 + ĺ. 03í + r.036 + r.039)

029 6 261393,74 0,00 6 261 393,74 7 326 951,18

551
0dpisy dlhodobeho nehmotného majetku a dlhodobeho
hmotného majetku

030 5 702 65s,19 0,00 s 702 65s,19 5 77 4 307 ,15

Rezeĺvy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až ĺ. 035)

031 558 738,55 0,00 558 738,55 'ĺ 552 644'03

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 516 441,42 0,00 516 441,42 846 234,03

557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

034 0,00 0,00 0,00 0,00

558
TVorba ostatných opravných poloŽiek z prevádzkovej
činnosti 035 42 297,13 0,00 42 297,13 706 410,00

Rezervy a opravné položky z Íinančnej činnosti (r.
037+ ĺ. 038)

036 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba opravných poloŽiek z Íinančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0,00

555 Zúčtovanie komplexných nák|adov budÚcich obdobĺ 039 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Finančné náklady (r. 041 až l. 048) 040 452 288,86 0,00 452 288,86 396 321,65

561 Predané cenné papiere a podiely 041 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00

562 Úroky 042 278 267,80 0,00 278 267,80 312 088,87

563 Kurzové straty 043 3,64 0,00 3,64 2,83

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na derivátove operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00
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)32'ĺ796 Mesto Žilina Výkaz zĺskov a strát Úč RoPo sFoV 241

číslo účtu
alebo

skupiny
Náklady číslo riadku

2020

20í 9
Hlavná činnost' Podnikateľská

činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

568 ostatné finančné náklady 047 149 0't7,42 0,00 149 0',t7,42 84 229,95

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoĺiadne náklady (r. 050 až r. 053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Štooy 050 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00

578 ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opľavných poloŽĺek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na transfeĺy a náklady z odvodu príjmov (r
055 až r. 063) 054 28 639 534,94 0,00 28 639 534,94 26 845 813,37

581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových organizácií a prĺspevkových organizáciĺ 055 0,00 0,00 0,00 0,00

s82 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy 056 0,00 0,00 0,00 0,00

s83 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mrmo verelnel spravy 057 0,00 0,00 0,00 0,00

584

Náklady na transÍery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizáciĺ
a príspevkových organizáciĺ zriadených obcou alebo
vyššĺm územným celkom

058 15 040 135,25 0,00 15 040 135,25 14 05í 496'78

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej
spravy

0s9 I 326 800,03 0,00 I 326 800,03 7 973 817,07

586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej
spravy

060 5 272 599,66 0,00 5 272 599,66 4 820 499,52

587 Náklady na ostatné transfery 061 0,00 0,00 0,00 0,00

588 Náklady z odvodu prĺjmov 062 0,00 0,00 0,00 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu prĺjmov 063 0,00 0.00 0,00 0,00

Účtové skupiny 50 . 58
súčet (r.00ĺ + Í.006 + l.011 + r'017 + J.021 + ľ.029 + 1.040 + Í.049 +
r.054)

064 65 118 354,90 0,00 65 1 18 354,90 57 372 401,95
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)321796 Mesto Žiľna Výkaz zĺskov a strát Úč RoPo sFoV 241

číslo účtu
alebo

skupiny
Výnosy' daň z príjmov a výsledok hospodárenia číslo riadku

2020

2019
Hlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

60 Tĺžby za vtastné výkony a tovar (r. 066 aŽ r. 068) 065 544 399,67 0,00 544 399,67 704 905,92

601 TĺŽby za vlastne výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00

602 TrŽby z predaja sluŽieb 067 544 399,67 0,00 544 399,67 704 905,92

604, 607 ÍrŽby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 068 0,00 0,00 0,00 0,00

6í Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až
r. 073) (+/-)

069 0,00 0,00 0,00 0,00

6'ĺ í Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Aktivácia (r. 075 až l. 078) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných sluŽieb 076 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobeho hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080
až l 082) 079 54 025 222,33 0,00 54 025 222,33 49 665771,25

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Daňove výnosy samosprávy 081 48 842 551,44 0,00 48 842 551,44 46 421 177,95

633 Výnosy z poplatkov 082 5 't82 670,89 0,00 5 182 670,89 3 244 593,30

64 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 aŽ r
08e)

11 E03 419,19 0,00 1't 803 419,19 6 096 '102,22

641
TrŽby z predaja dlhodobého nehmotného maietku a
dlhodobého hmotného majetku

084 61 5 493,39 0,00 615 493,39 25',t',t58,07

642 TrŽby z predaja materiálu 085 140,98 0,00 140,98 0,00

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 16 050,00 0,00 16 050,00 338,25

645 ostatné pokuty, penále a úroky z omeŠkania 087 351 450,03 0,00 351 450,03 246 491,61

646 Výnosy z odpĺsaných pohÍadávok 088 0,00 0,00 0,00 0,00

648 ostatne výnosy z prevádzkovej činnosti 089 10 820 284,79 0,00 ĺ0 820 284,79 5 598 1 14,29

65

Zúčtovanie ]eze]v a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového ĺozlíšenia (r. 091 + r. 096 + Í
0ee)

090 1 030 667,16 0,00 1 030 667,16 2 547 287,96

Zúčtovanie ]ezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti (r.092 až r.095)

09ĺ 1 009 704,73 0,00 1 009 704,73 2 547 287,96

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 092 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 629 067,60 0,00 629 067,60 145 635,00

657
Zúčtovanie zákonných opravných poloŽiek z
prevádzkovej linnosti

094 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Zúčtovanie ostatných opravných poloŽiek z
prevádzkovej činnosti

095 380 637,13 0,00 380 637,13 2 401 652,96

Zúčtovanie ]eze]v a
činnostĺ (r.097 + ľ.

opravných položiek z finančnej
0e8)

096 20 962,43 0.00 20 962,43 0,00

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčtovanie opravných poloŽiek z finančnej činnosti 098 20 962,43 0.00 20 962,43 0,00

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich obdobĺ 099 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finančné výnosy (r. 10í až r. í08) í00 34 081,66 0,00 34 081,66 45 716,73

661 TrŽby z predaja cenných papierov a podielov 101 31 925,00 0,00 31 925,00 0,00

662 Úroky 102 2'156,66 0,00 2 156,66 28116,73

663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobeho finančneho majetku 105 0,00 0,00 0,00 17 600,00

666 Výnosy z krátkodobeho finančného majetku 't06 0,00 0,00 0,00 0,00

667 Výnosy z derivátových operáciĺ 107 0,00 0,00 0,00 0,00

668 ostatné finančné výnosy 108 0,00 0,00 0.00 0.00
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)321796 Mesto Žilina Výkaz ziskov a strát Úe Ropo srov zoĺ

čĺslo účtu
alebo

skupiny
Výnosy' daň z príjmov a výsledok hospodáľenia číslo riadku

2020

2019
Hlavná činnosť Podnĺkateľská

činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

67 Mimoriadne výnosy (r. 110 aŽĺ'113) í09 0,00 0,00 0,00 0,00

672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00

678 ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Zúčtovanie opravných poloŽiek 't13 0,00 0,00 0,00 0,00

68
Výnosy z transferov a lozpočtových príjmov v
štátnych rozpočtových organizáciách a
príspevkových organĺzáciách (ĺ' 115 aŽ ĺ.123)

114 0,00 0,00 0,00 0,00

681 Výnosy z beŽných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 0,00

682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 1í6 0,00 0,00 0,00 0,00

683 Výnosy z beŽných transferov od ostatných subjektov
veľejnej správy

't17 0,00 0,00 0,00 0,00

684
Výnosy z
subjektov

kapitálových transferov od ostatných
verejnej správy 1't8 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z beŽných transferov od EurÓpskej únie 119 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Výnosy z kapitálových transferov od EurÓpskej únie 120 0,00 0,00 0,00 0,00

687
Výnosy z beŽných transferov od ostatných subjektov
mimo veĺejnej správy

'121 0,00 0,00 0,00 0,00

688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy 122 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odVodu rozpočtových prĺjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00

69

výnosy z tĺansferov a rozpočtových príjmov v
obciach, vyšších územných celkoch a v
rozpočtových oľganizáciách a prĺspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom (ĺ. 125 až l. 133)

124 3 795 214,70 0,00 3 795 214,70 3 706 688,08

691

Výnosy z beŽných transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
oľganizácĺách a prispevkových organizáciách
zriadených obcou alebo vyŠŠĺm územným celkom

't25 0,00 0,00 0,00 0,00

692

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce
alebo z rozpoČtu vyššieho územného celku v
rozpočtových organizáciách a prĺspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyššĺm
územným celkom

't26 0,00 0,00 0,00 0,00

693 Výnosy samosprávy z beŽných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 932 660,75 0,00 932 660,75 631312,2',1

694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 't 166 957,07 0,00 1 166 957,07 1 032 3'ĺ6,34

695 Výnosy samosprávy zbeŽných transferov od
Európskej únĺe 129 37 101,11 0,00 37101,11 23 267,96

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transÍerov od
Európskej únie

'ĺ30 1 891,08 0,00 1 891,08 2 023,86

697 Výnosy samosprávy z beŽných transferov od ostatných
subjektov mimo veľejnej správy 131 86 652,50 0,00 86 652,50 74 887,04

698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 306 782,64 0,00 306 782,64 371 476,79

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových prĺjmov 133 1 263 í69'55 0,00 1 263 't69,55 't s71 403,88

Účtová trieda 6
súčet(ľ.065+ r.069+ Í.074+ Í.079+ r.083 + l.090 + r. ĺ00 + r
í09 + r. ĺĺ4 + l.'l24|

134 71 233 004,71 0,00 71 233 004,71 62 766 472,16

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134. r.064) (+/.) í35 6 1 14 649,81 0,00 6 1 14 649'8í 5 394 070,21

591 Splatná daň z príjmov 136 1037,91 0,00 1 037,91 7 201,54

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanenĺ
r. í35 - (r.'136' r. í37} (+/-) í38 6 1 't3 61 1,90 0,00 6 113 611,90 5 386 868,67

9 t26
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Tabul'ka č. 1: k čl. lll. A ods. 1 a 2 - NeobeŽn majetok

rUZllällltry

0právky

2020

10

0,00

2 189 588,36

0,00

25 970,89

220 099,s1

0,00

0,00

2 435 658,76

Presuny

o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úbytry

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prĺrastky

7

0,00

352 087,51

0,00

4 086,96

38 798,70

0,00

0,00

394 973,17

20í9

6

0,00

1 837 500,85

0,00

21 883,93

181300'8'ĺ

0,00

0,00

2 040 685,59

obstaÍávacia cena

2020

5

0,00

3 316 538,36

0,00

32 691,29

370 369,28

0,00

0,00

3 719 598,93

Presuny

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Únytry

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 540,88

0,00

92 540,88

Prírastky

2

0,00

20 520,00

0,00

0.00

72 020,88

92 540,88

0,00

í85 08í 
'76

20't9

I

0,00

3 296 018,36

0,00

32 691,29

298 348,40

0,00

0,00

3 627 058,05

č.r

b

01

02

03

04

05

06

07

08

Položka majetku

a

Aktivované náklady na v 'voj

Softvér

oceniteÍne práva

Drobn 'dlhodob nehmotn
majetok

Ostatn dlhodob' nehmotn
majetok

0bstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob nehmotn majetok

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (sĺičet r. 01 aŽ 07)

Zostatková hodnota

2020

17

0,00

'ĺ 126 950'00

0,00

6 720,40

't50 269,77

0,00

0,00

1 283 940,17

2019

16

0,00

1 458 517,51

0,00

10 807,36

117 047,59

0,00

0,00

ĺ 586 372'46

opravné poloŽky

2020

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pľesuny

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úĺytry

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prírastky

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

č.r

b

01

02

03

04

05

06

07

08

Položka majetku

a

Aktivované náklady na v 'voj

Softvér

0ceniteľné práva

Drobn dlhodob nehmotn
majetok

Ostatn dlhodob' nehmotn
majetok

obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob nehmotn' majetok

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (s čet r.0í až 07)

1n I)6
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0právky

2020

10

0.00

0,00

0,00

102 8í6 346'59

1 968 387,58

404 950,52

0,00

0,00

148102,99

692529,32

0,00

0,00

ĺ06 030 317'00

Presuny

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úuytry

8

0,00

0,00

0.00

44 893,41

85 928"ĺ3

53 013,36

0,00

0,00

2 004,79

0,00

0,00

0,00

185 839,69

Príĺastky

7

0,00

0,00

0,00

4757 793,95

362 402,19

68 522,10

0,00

0,00

0,00

164 383,72

0,00

0,00

5 353 10ĺ'96

2019

6

0,00

0,00

0,00

98 103 446,05

I 691 913,52

389 441,78

0,00

0,00

150 107,78

528 145,60

0,00

0,00

100 863 054,73

obstarávacia cena

2020

5

191 595 243,85

3 606 s08,56

0,00

217 248 098,16

4 664 982,07

686 829,61

0,00

0,00

148 102,99

2 644 400,39

6 960 290,09

0,00

427 554 455,72

Presuny

4

0,00

0,00

0,00

í 97'l 280'83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I323,73

-1 980 604,s6

0,00

0,00

Úĺytty

3

5 327 780,14

0,00

0,00

44 893,41

85 928,13

53 013,36

0,00

0,00

2004,79

0,00

3 506 670,67

0,00

9 020 290,50

Prírastky

2

6 642 048,s6

0,00

0,00

2 905 626,28

124 245,92

0,00

0,00

0,00

0,00

161 809,73

s 298 604,88

0,00

15132335,37

20í9

1

'ĺ90 280 975,43

3 606 508,56

0,00

212 416 084,46

4 626 664,28

739 842,97

0,00

0,00

150 107,78

2 473 266,93

7 148 960,44

0,00

421 442 410,85

Č'r

b

09

10

11

12

13

14

15

'ĺ6

17

18

19

20

21

PoloŽka majetku

a

Pozemky

Umelecké diela a zbierky

Predmety z drah ch kovov

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a
s bory hnuteÍn ch veci

Dopravné prostriedky

Pestovateľské celky trv. porast,

Základné stádo a ťaŽ. zvieratá

Drobn 'dlhodob' hm. majetok

Ostatn 'dlhodob ' hm. majetok

obstaranie dlhodobého
hmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob hmotn majetok

Dlhodob 'hmotn majetok
spolu (s čet r.09 až 20)

Zostatková hodnota

2020

17

19í 595 243'85

3 60 508,56

0,00

114 431 751,57

2 696 594,49

281 879,09

0,00

0,00

0,00

1951871,07

6 886 836,88

0,00

32'l 450 685'5í

20ĺ9

16

'190 280 975,43

3 606 508,56

0,00

114 312 638,41

2 934 750,76

350 401,19

0,00

0.00

0,00

I 945 ',t21,33

6 859 't07,43

0,00

320 289 503''lĺ

0pravné položky

2020

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 453,21

0,00

73 453,21

Presuny

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Útytlĺy

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 525,41

0,00

228 525,41

Prĺrastky

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'12125,61

0,00

12125,61

2019

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289 853,01

0,00

289 853'0í

č.r

b

09

'ĺ0

11

12

13

14

15

'ĺ6

17

't8

19

20

21

PoloŽka majetku

a

Pozemky

Umelecké diela a zbierky

Predmety z drah ch kovov

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a stlbory hnuteÍn 'ch vecĺ

Dopravne prostriedky

PestovateÍské celky trv.porast'

Základné stádo a ťaŽ' zvieratá

Drobn dlhodob hm. majetok

Ostatn dlhodob' hm. majetok

obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Poskytnuté preddavky na dlhodob' hmotn majetok

Dlhodob hmotn majetok spolu (s čet r.09 až 20)

11 I)^
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0právky

2020

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

í08 465 975'76

Presuny

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úĺytry

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

't85 839,69

Prírastky

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 748 075'í3

2019

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'102 903 740,32

obstarávacia cena

2020

4

270 996,00

20 546 540,78

7 302,66

0,00

0,00

0,00

129 403 098,16

0,00

150 227 937,60

s8't 50't 992,25

Presuny

4

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úoytry

3

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

9 í37 83't'38

Prílastky

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15317 417,',t3

2019

1

295 996,00

20 546 540,78

7 302,66

0,00

0,00

0,00

129 403 098,16

0,00

't50 252 937,60

575322 406,50

Č.r

b

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Položka majetku

a

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej tjčtovnej
jednotke

Podielové cenné papiere
podiely v spoločnosti s
Podstatn!'m vPlYvom

a

RealizovateÍné cenné papiere
a podiely

Dlhové cenné papieĺe drŽane
do splatnosti

P Žičky tlčtovnej jednotke v
konsolidovanom celku

Ostatné p Žičky

ostatn' dlhodob' finančn'
majetok

obstaranie dlhodobého
finančného majetku

Dlhodob finančn majetok
spolu (s čet r.22aŽ29|

NeobeŽn majetok spolu (r.
08+r.21+r.30)

Zostatková hodnota

2020

17

270 996,00

20 546 540,78

7 302,66

0,00

0,00

0,00

129 403 098,'t6

0.00

150 227 937,60

472 962 563,28

2019

16

295 996,00

20 546 540,78

7 302,66

0,00

0,00

0,00

129 403 098,16

0,00

150 252 937,60

472128 813,17

0pravné poloŽky

2020

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 453,21

Presuny

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úbytry

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 525,4'.1

Pĺírastky

't2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12125,61

2019

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289 853'0ĺ

Č.r.

b

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Položka majetku

a

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej čtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m
vplyvom

RealizovateIné cenné papiere a podiely

Dlhové cenne papiere drŽané do splatnosti

P Žičky Účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

ostatné p Žičky

Ostatn dlhodob finančn majetok

obstaranIe dlhodobeho finančného majetku

Dlhodob finančn; majetok spolu (s čet ĺ.22 aŽ29|

Neobežn majetok spolu (r.08 + r. 21 + r.30)

1) t)8
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Tabuľka č. 2: k čl. IIl. B. V voj opravnei položky k zásobám

rUZllarrlÁy

Zostatok opravnej položky 2020

5

Žiaden záznam

0,00

Zrušenie

4

0,00

Zníženie

3

0,00

Tvorba

2

0,00

Zostatok opĺavnej položky 2019

1

0,00

Názov čtu

b

x

čĺslo ričtu

a

Spolu

13128
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Tabul'ka č. 3: k č!. Ill. B . V 'voj opravnej položky k pohľadávkam

rUZl läl llÁy

Zostatok opravnej poloŽky
2020

5

0,00

2775,00

I 328195,24

1 995 983,34

2 323,53

443,94

3 329 721,05

Zrušenie

4

0,00

0,00

56 603,78

0,00

0,00

32624,42

89 228,20

ZníŽenie

3

0,00

0,00

53 440,59

I442,93

0,00

0,00

62 883,52

Tvoľba

2

0,00

0,00

1 367,03

28 804,49

0,00

0,00

30171,52

Zostatok opravnej poloŽky
20't9

I

0,00

2775,00

1 436 872,58

I 976 621,78

2323,53

33 068,36

3 45ĺ 66í'25

Názov čtu

b

3'ĺ3

315

3't8

319

372

378

x

číslo čtu

a

313

315

318

319

372

378

Spolu

lLt2a
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Tabul'ka č. 4: k čl. !ll. B . Pohl'adávky podľa doby splatnosti

r uzl li'l l lÁy

zostatok 20ĺ9

2

I 06',t 824,15

I 061 024,15

0,00

800,00

4 408162,33

5 469 986,48

Zostatok 2020

1

1 136 614,93

1 135 814,93

0,00

800,00

4 ',t93 278,77

5 329 893,70

číslo riadku

b

01

02

03

04

05

06

Pohľadávky podľa doby splatnosti

a

Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedneho roka vrátane

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Pohľadávky po lehote splatnosti

Spolu (r.0í + r.05)

15t26
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Tabuľka č. 5: k čl. lV. A . Vlastné imanie

ru4rdĺttry

V 'sledok hospodátenia

5 386 868,67

61'ĺ3 611'90

0,00

-5 386 868,67

6'ĺ13 61'ĺ'90

Nevysporiadan'v sledok
hospodárenia minul 'ch rokov

5

405 804 679,52

681 407,71

0,00

5 386 868,67

41 1 872 955,90

ostatné fondy

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zákonny rezervn 'fond

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oce ovacie rozdiely z
kapitálov ch častín

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oce ovacie rozdiely z
pĺecenenia majetku a záväzkov

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Názov poloŽky

a

Zostatok 2019

Prĺrastky

Úuytry

Presuny

Zostatok 2020

18t16
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Tabuľka č. 6: č. 1 k čl. lV. B - Rezervy zákonné

ruzlldlllÄy

Zostatok 2020

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zrušenie

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Použitie

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tvorba

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Presun

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zostatok 20ĺ9

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

čĺslo
ľiadku

b

01

02

03

04

05

06

07

08

Položka ľezerv

a

Rezervy zákonné dlhodobé

Rekultivácia
odpadov po

pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky
jej uzatvorenĺ

Náklady stivisiace s odstránenim znečistenia Životného prostredia, odpadov
a obalov

lné

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (s čet r.0ĺ aŽ r.03)

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia
odpadov po

pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
jej uzatvorenĺ

Náklady stivisiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia, odpadov
a obalov

lné

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (s čet r. 05 až r.07)

17 t?B
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Tabul'ka č.7: č.2 k čl. lV. B . Rezervy ostatné

ruzl ldlllÁy

Zostatok 2020

6

0,00

0,00

0,00

'ĺ 'ĺ53 687''ĺ 1

0,00

1 153 687,11

0,00

0,00

0,00

0,00

8 040,00

111 494,43

340 000,00

459 534,43

Zrušenie

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 473,96

77 473,96

PouŽitie

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 040,00

s01 027, 0

42 526,04

551 593,64

Tvorba

3

0,00

0,00

0,00

168 401,42

0,00

168 401,42

0,00

0,00

0,00

0,00

8 040,00

0,00

340 000,00

348 040,00

Presun

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zostatok 2019

1

0,00

0,00

0,00

985 285,69

0,00

985 285,69

0,00

0,00

0,00

0,00

8 040,00

612 522,03

120 000,00

740 562,03

číslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

PoloŽka ľezerv

a

Rezeľvy ostatné dlhodobé

Rekultivácia
odpadov po

pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
jej uzatvorenĺ

Zamestnanecké poŽitky

Náklady sÚvisiace s odstránenĺm znečistenia Životneho prostredia, odpadoV
a obalov

Prebiehaj ce a hroziace sudne spory

lné

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (s čet r. 0ĺ až r. 05)

Rezervy ostatné krátkodobé

Rekultivácia
odpadov po

pozemku; uzavretie' rekultivácia a monitorovanie skládky
jej uzatvorenĺ

Zamestnanecké poŽitky

Náklady sÚvisiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia, odpadov
a obalov

Nevyfakturované dodávky a sluŽby

Náklady na
správy t kaj

zostavenie, overenie, zverejnenie čtovnej závierky a v ročnej
tÍcej sa vykazovaneho čtovného obdobia

Prebiehaj ce a hroziace s dne spory

lné

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (s čet t.7 až ĺ.'l3|
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Tabul'ka č. 8: k č!. lV. B . Záväzky podľa doby splatnosti

ru4rdilrtry

Zostatok 20ĺ9

2

18 869 556,63

3 883 953,82

5 052 225,38

9 933 377,43

12916,20

18 882 472,83

Zostatok 2020

1

18 002 441,39

4 488 755,44

5 424 382,57

I 089 303,38

5 744,10

í8 008 'l85'49

Čís]o riadku

b

0'ĺ

02

03

04

05

06

Záväzky podľa doby splatnosti

a

Záväzky v lehote splatnosti
v tom:

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Záuäzky po lehote splatnosti

Spolu (r.01 + r.05)
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Tabuľka č. 9: k čl. lV. B . Bankové tivery

ruzildIil\y

Nákladov rok za
rok 2020

0

8 400,04

23173,84

'l5 5í 5'56

2322,12

2642,06

10 428,20

28 777 ,40

0,00

91259,22

V'ška istiny 2020

I
470 929,99

2 233 890,39

2180 887,29

0,00

312 324,59

983 489,'t2

6 963 863,99

4785 210,76

í7 930 596'ĺ3

Dlhodobá čast'

Zostatok 20ĺ9

7

470 929,99

1 960 870,44

1 696 245,69

0,00

208 216,39

832 183,58

6 659 863,99

4785 210,76

í6 613 520'84

Zostatok 2020

o

1 1 6 929,99

2 233 890.39

2180 887,29

0,00

0,00

983 489,12

6 448 385,99

4 350 í91'60

ĺ6 3í3 774'38

Krátkodobá časť

Zostatok 2019

5

354 028,64

470 085,37

485 951,95

539 368,95

208 466,61

303 574,25

608 080,75

435 019,16

3 404 575,68

Zostatok 2020

4

354 016,35

I 923,63

972,80

0,00

312 463,90

846,89

515 555,37

435 019,16

ĺ 620 798'10

Dátum splatnosti

3

29.04.2022

25.04.2024

0'1.05.2024

12.12.2020

01.12,2021

31.10.2022

28.02.2027

05.'ĺ0.2031

x

Úroková sadzba v
%

2

2.226000

2.28s000

2.249000

2.218000

2.249000

2.216000

0.400000

0.000000

x

Mena

1

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

EUR

EUR

x

Poskytovateľ
bankového veru

b

Tatra banka a.s.

Prima banka'
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka.
Slovensko, a.s.

VÚB BANKA,.a.s.

VUB BANKA, a.s.

x

Charakter
bankového Ílveru

a

I

I

B

P

Spolu

)ot)a
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Tabul'ka č. 10: k čl. Vll . lnformácie o in ch aktívach a in ch pasívach

rUZllalllÁy

Zostatok 2019

2

0,00

0,00

40 585,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zostatok 2020

1

0,00

0,00

27 532,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

číslo riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

'ĺ0

11

12

13

14

lné aktĺva a iné pasíva

a

BudÚce právo zo servisn 'ch zml v, poistn 'ch zml v, koncesionárskych zml v, lĺcenčn ch zmlriv

Aktívne stidne spory

ostatné ine aktĺva

Zäväzky z poskytnut'ch záruk

Zäuäzky z existuj cich alebo hroziacich srldnych sporov

Zäuäzky zo všeobecne zäuäznych právnych predpisov

Zäuäzky z ručenia

Zäuäzky s visiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia a environmentátnych zálaŽi

ostatné iné pasíva

Povinnosti z devĺzov ch termĺnovan ch obchodov a in ch finančn ch derivátov

Povinnosti z opčn ch obchodov

Zäkonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateÍsk ch zmlrjv alebo odberateľsk ch zmlriv

Povinnosti z nájomn ch zmlriv, servisn ch zmlÚv, poistn ch zmltjv, koncesionárskych zmlÚv, licenčn 'ch zml v a podobn 'ch zml v

lné povinnosti

)'t t?6
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Tabuľka č. í1: k čl. Vll . Zoznam nehnutel'n1 ch kultrirnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve

trUZlldlllĺy

Nehnuteľná kult lna pamiatka Hodnota 2020

a 1

Rosenfeldov palác 2 657 701,63

Radnica 585 712,57

Vojensk cintorĺn 280 914,24

Spolu 3 524328,44

)) t26
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Tabuľka č.12z k čl. lX . Príjmy rozpočtu

ruzllalIlÁy

Skutočnosť 2019

4

37 258 657,77

8 267 375,45

3 417 648,54

3 453 350,51

I 286 496,40

179 700,27

28116,73

2 900 786,88

't4 798 482,94

3 682 698,09

3't 767,96

75 305 08í 
'54

Skutočnosť 2020

e

37 098 104,83

'ĺ1589178'91

3 842892,',t2

3 117 117,62

1 053 852,34

360 227,08

2 156,66

3 705 396,09

18 139 807,01

1 470 842,79

37 101,',t1

80 416 676,56

Rozpočet po zmenách

2

35 908 777,00

11 371 000,00

4 057 700,00

3 398 977,00

I 280 093,00

270 900,00

28 100,00

I 600 000,00

18 121 195,00

I 470 843,00

34 027,00

77 54'.1 612,00

Schválen rozpočet

1

38 '100 000,00

10 200 000,00

3 9s6 000,00

3 398 977,00

1 240 343,00

190 000,00

28 100,00

2 200 000,00

15 249 200,00

0,00

0,00

74 562 620,00

Názov ekonomickej klasifikácie

b

Dane z prijmov a kapitálového majetku

Dane z majetku

Dane za tovary a sluŽby

Prĺjmy z podnikania a z vlastnĺctva majetku

Administľatĺvne poplatky a iné poplatky a platby

Kapitálove prĺjmy

Úroky z tuzemsk'ch Úverov, p Žičiek, návratn ch finančn ch v pomocí, vkladov a áŽio

lné neda ové prĺjmy

Tuzemské beŽné granty a transfery

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Zahraničné granty

x

Kateg ria
ekonomickej
klasifikácie

a

110

120

130

210

220

230

240

290

310

320

330

Spolu

)3 t)a
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Tabuľka č. í3: k čl. lX . V davky rozpočtu

rUálalllÄy

Skutočnosť 20'l9

4

5 813 723,53

2112720,09

'ĺ4 995 842'35

14 093 684,23

313 409,57

10 754 917,59

466 945,57

48 551242,93

Skutočnosť 2020

3

6 350 019,18

2 208719,41

16 531 9í8'83

14 609 464'í0

281226,20

4 710 966,64

410 924,92

45103 239,28

Rozpočet po zmenách

2

6 793 046,00

2 465 098,00

21 í88 982'00

14 9't4 065,00

297 444,00

8 262 086,00

459 149,00

54 379 870,00

Schválen rozpočet

1

7 060 941,00

2 677 608,00

17 993 117,00

13 55'ĺ 407'00

4s6 943,00

3 771 346'00

406 000,00

45 9ĺ7 362'00

Názov ekonomickej klasifikácie

b

Mzdy, platy' sluŽobne prĺjmy a ostatné osobné vyrovnania

Poistné a prĺspevok do poisťovnĺ

Tovary a sluŽby

BeŽné transfery

Splácanie Úrokov a ostatné platby st]visiace s verom, p Žičkou' návratnou finančnou
v pomocou a finančn 'm prenájmom

obstarávanie kapitálov ch aktĺv

Kapitálové transfery

x

Kateg ria
ekonomickej
klasifikácie

a

610

620

630

640

650

710

720

Spolu

?Ä l)^
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Tabuľka č. 14: k čl. lX. Finančné operácie

rUáElllÁy

Skutočnosť 2019

2

6 495 902,82

354 711,72

0,00

0,00

85 086,12

6 056 104,98

3 827 899,77

0,00

3 787 011,93

0,00

40 887,84

Skutočnosť 2020

1

8 387 034,49

588 493,22

2 213 544,38

I243,02

31 925,00

5 544 828,87

3 695 652,86

0,00

2745 356,40

0.00

950 296,46

číslo riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

'ĺ0

11

Finančné opeĺácie

a

Pľíjmové finančné operácie
v tom:

Zostatok prostriedkov finančn ch aktĺV

Prijaté tivery' p Žičky a návratné Íinančné v'pomoci

Splátky poskytnut ch verov, p Žičiek a návratn 'ch Íinančn ch v pomoci

Prĺjmy z predaja majetkov ch častĺ

ostatné prijmy

V davkové finančné operácie
v tom:

Poskytnute very' p Žičky a návratné finančné v pomoci

Splátky prijat ch verov' p Žičiek a návratn 'ch finančn 'ch v'pomocĺ

V'davky na obstaranie majetkov'ch časti

ostatné v davky

,5t26
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Tabuľka č. 15: k čl. lX. V ška dlhu obce alebo vyššieho zemného celku

ruzilailrRy

Skutočnost'20ĺ9

2

32 086 045,02

32 086 04s,02

0,00

0,00

12 073 098,13

0,00

12 073 098"ĺ3

0,00

Skutočnosť 2020

I

3í 554 233'00

31 554 233,00

0,00

0,00

1 1 576 499,87

0,00

1 I 576 499,87

0,00

číslo riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

08

V ška dlhu pre potreby regulácie prijímania návĺatn ch zdrojov financovania

a

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho rjzemného celku podľa $ 17 ods' 7 zákona č. 583/2004 Z.z. u zneni zákona č. 426120'13Z'z.
z toho:

suma záväzkov vypl vaj cich zo splácania istĺn návratn ch zdrojov financovania

suma záväzkov z investičn ch dodávatelsk ch verov

suma záväzkov z ručiteÍsk'ch záväzkov

Záväzky podla $ í7 ods.8 zákona č. 583/2004 Z'z. u zneni neskoršich predpisov, ktroré sa nezapočítavaj do celkovej sumy dlhu obce alebo
vyššieho zemného celku
z toho

suma záväzkov z p Žičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu

suma záväzkov z tlveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja b vania na v stavbu obecn ch nájomn 'ch bytov Vo v ške splátok veru,
ktor ch Úhradaje zahrnutá V cene ĺočného nájomného za obecné nájomné byty

suma záväzkov z návratn ch zdrojov Íinancovania prijat ch na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločn ch programov Slovenskej
republiky a EurÓpskej rinie, operačn ch progľamov spadajricich do cieľa EurÓpska zemná spolupráca a pÍogramov Íinancovan ch na -.
základe'medzinárodn' ch zml v o poskytnutí grantu uzatvoren ch medzi Slovenskou republikou a in mi štátmi najviacv sume nenávratného
finančného prĺspevku-poskytnutehb na'základe zmluvy uzatvoienej medzi obcou alebo vyšším zemn 'm celkom a orgánom podľa osobitného
predpisu

)B t)B
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Poznámky k3L!2,2020

člI
Všeobecné údaje

Mesto Žilina
Nám. obetí komunizmu 3350/1,01131 Žilina
00321796
1990 - zákonom o obecnom zľiadení
Zátkon369l1990 o obecnom zľiadení
ľiadna
ÚJje súčast'ou súhľnného celku veľejnej spľávy

2. opis činnosti účtovnej jednotky

Starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a potľeby jeho obyvateľov' Rozhodovanie a uskutočňovanie
všetk;ých úkonov súvisiacich so správou mesta a jeho majetku, a tiež všetky záležitosti, ktoré ako jeho
samosprávnu pôsobnosť upravuj e osobitný zákon.

3. Infoľmácie o štatutáľnych zástupcoch ao organizačnej štľuktúľe účtovnej jednotky

Primátor : Mgr. Peteľ Fiabáne
Zŕstupca pľimátoľa: Mgr. Vladimír Randa
Zástupca primátora: Ing' Barbora Birnerová, PhD.

ÍJN ar hlavného kontrolóra

organizačné útvary priamo riadené primátoľom mesta: kancelária primátoľa, odbor komunikácie a vzťahov s
veľejnosťou, sprostľedkovateľský orgán pre IROP.

kanceláľia prednostu, odboľ vnútornej
oľganizácie a správy Ms , odbor ekonomický, odboľ správy veľejného pľiestľanstva a životného prostľedia,
odboľ právny, majetkoý a VO, odbor školstva' kultury, špoľtu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja,
odboľ sociálny a bytoý, stavebný úľad' odboľ dopravy, odbor riadenia projektov a investícií.

1. IdentiÍikačné údaje účtovnej jednotlcy

Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
ICO
Dátum zriadenia
Spôsob zĺiadenia
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Informácia o súčasti UJ v konsolidovanom celku

Pľiemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktoľému sa zostavuje účtovná závierka
z toho:

-počet vedúcich zamestnancov

424,6
425

l1

organizácie v zľiaďovatel'skej a zakladatel'skej pôsobnosti účtovnej jednotky (počet) :
rozpočtové organizácie 39
príspevková oľganizércia 1
obchodné spoločnosti 9
nadácie 2

. Nadácia žilinshý lesopark (20 l l ) _ revita|izácia, ľozšíľenie, dobudovanie žilinského lesoparku'
o Nadácia Mesta Žilina, (z}l7) _ podpoľa zdľavotne postihnuých osôb aýzickýchosôb, ktorí sa

ocitli v nepľiaznivej sociálnej situácii.

Identifikačné údaje rozpočtoqých oľganizáciách, pľíspevkovej organizácii a obchodných spoločností sú
bližšie špecifikované v poznámkach konsolidovanej účtovnej závierky .

I
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čl rr
Infoľmácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia pľedpokladu nepľetržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

V ľoku 2020 došlo k zmene účtovania fondu opráv v ľámci bytového hospodárstva. Do účtovného obdobia
2019 účtovná jednotka účtovala tvorbu fondu v prospech itčtu 479 - ostatné dlhodobé záväzky sttvzťažne
s nákladmi na opľavu a udľžiavanie. od účtovného obdobia 2020 je tvorba účtovaná len ako pľíjem na účet
22I _ Bankové účty. Došlo tak interným zaúčtovaním k zníŽenil hodnoty na strane pasív v sume
681 407,7I€ (KS účtu dlhodobých záväzkov k3I.I2.20I9).

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

o dlhodobý nehmotý majetok nakupovaný - obstarávacou cenou'
o dlhodobý hmotď majetok nakupovaný - obstarávacou cenou'
o dlhodobý h-ot"y majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi,
. dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotny majetok získaný bezodplatne - reálnou hodnotou,
o dlhodobý finančný majetok - obstaľávacou cenou'
. zásoby nakupované - obstarávacou cenou'
o zásoby získané bezodplatne - ľeálnou hodnotou,
o pohľadávky pľi ich vzniku - menovitou hodnotou,
o krátkodobý finančný majetok (peňažné prostľiedky a ceniny) - menovitou hodnotou'
o časové rozlíšenie na stľane aktív - náklady a príjmy budúcich období sa vykazujú vo ýške, ktorá je

potľebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,
. záĺv'ázky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov - menovitou hodnotou,
o razarY! - v očakávanej výške záväzku,
o časové ľozlíšenie na stľane pasív - výdavky a ýnosy budúcich období sa vykazujú vo qýške, ktorá je

potľebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pľe dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pľi stanovení účtovných odpisov

odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že savychádza
z predpokladanej dobyjeho užívania a predpokladaného priebehujeho opotrebenia. odpisovať sa začína od
mesiaca jeho zaradenia do používania.
Účtovné odpisy sa zaokrúhl'ujú na eurocenty - na 2 desatinné miesta. Metóda odpisovania sa používa
rovnomerná. Predpokladanádoba uŽívaniaa odpisové sadzby sú stanovené nasledovne:

2

1/8 12,501 8

TI16 6,25z T6

20 r/20 5,00)

2,504 40 U40

5 60 t/60 r,67

4 u4 25 00t6
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Dľobný nehmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 2 400,- € sa účtuje pľi obstarávaní do nákladov na
pľíslušný analytický účet 518 _ ostatné služby a eviduje sa v podsúvahovej evidencii.
Drobný hmotný majetok, ktoľého ocenenie je od 66,- € do 1 700,-c sa účtuje pri obstaľávaní do nákladov na
príslušný analytický účet 501 _ Spotľeba materiálu a eviduje sa v podsúvahovej evidencii.
Majetok v operatívnej evidencii (oTE)' ktorého ocenenie je nižšie ako 66,- € sa účtuje pľi obstaľávaní do
nákladov na príslušný analytický účet 501 - Spotľeba materiálu a eviduje sa v podsúvahovej evidencii.

5. Zásady pľe zohl'adnenie zníženia hodnoty majetku

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vy,jadruje opľavnou položkou. Účtovná jednotka má v zmysle
vnútorného pľedpisu vytvorené opravné položky k:

r nedokončenýminvestíciám,
o pohľadávkam,
. nevyúčtovaýmgrantom.

opravné položky k pohl'adávkam sa tvoria najmä v prípadoch, ked' je opodstatnené predpokladať, že ich
dlžnik úplne alebo čiastočne nezaplati, ľesp. k spoľným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktoými sa vedie spor
o ich uznanie.

Tvoľba opravných položiek v ľámci hlavnej činnosti

K pohl'adávkam daňoým a k pohl'adávkam za poplatok za komunálny odpad pľi ktoých je ľiziko, že ich
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplati, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

360 dní naiviac do v'ŕškv 20Yo menovitei hodnoty pohl'adávky bez pľíslušenstva

720 dní naiviac do v'ŕškv 50olo menovitei hodnoty pohľadávky bez pľíslušenstva
1 080 dní naiviac do výškv 100oŕ menovitei hodnoty pohlädávky bez príslušenstva

K ostatným pohl'adávkam, pľi ktoých je riziko, že ich dlžník lúplne nezaplatí sa tvorí opľavná položka
k dátumu účtovnej závier|ql na zátk|ade individuálneho posúdenia spľávcu pohlädávky do vyšky 100%

menovitej hodnoty pohľadávky.

opľavné položky k nedokončenému dlhodobému majetku sa tvoľia z dôvodu existencie problémov
spojených s dokončovanim a zaradením dlhodobého majetku do užívania'

6. Zásady pľe vykazovanie tľansfeľov.

o nároku na dotácie zo ŠR sa účtuje, ak je isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou, že
dotácia bude s istotou poskytnutá a súčasne má účtovná jednotka vedomosť o presnej sume dotácie'

Bežný tľansfeľ
. prijaý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi,
o poskýnuý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok,
o poskýnuý vlastn:ŕm subjektom v zĺiaďovateľskej pôsobnosti - sa zúčtuje do nákladov pri

poskýnutí transfeľu,
o poskytnuý vlastným subjektom v zakladateľskej pôsobnosti - sa zúčtuje do nákladov v zmysle

zmluvy o poskýnutí tľansfeľu.
Kapitálový tľansfeľ

. prijaty od cudzích subjektov - sa zíčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyľadeného DlM)'

o poskýnuý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok,
o poskýnuty vlastn]ŕm subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej

a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách,
o poskýnuý vlastným subjektom v zakladateľskej pôsobnosti - sa zúčtuje do nákladov po pľedložení

vyúčtovania'

J
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7. Spôsob pľepočtu údajov v cudzích menách na menu euľo
Majetok a závazky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným ýmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajici dňu uskutočnenia účtovného pľípadu.
Na ocenenie pľíľastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kutz, za ktoý bola táto cudzia mena
nakúpená. Na úbýok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny
na eurá použije referenčný ýmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň pľedchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok azáväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prija!ých a poskyhuqých pľeddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná záwierka, pľepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Euľópskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň' ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na qýsledok hospodáľenia.
Prijaté a poskýnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro refeľenčným ýmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centľálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajtrci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Pľijaté aposkytnuté preddavky vcudzej mene na účet zriadený veurách azúčtu zriadeného veurách sa
pľepočítavajú na menu euro kuľzom, za ktoý boli tieto hodnoý nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už nepľepočítavajú.

CI. III
Infoľmácie o údajoch na stľane aktív súvahy

A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehl'ad o pohybe dlhodobého majetku - tabul'ka č.1

Textová časť k tabuľke č' 1 - významné pohyby na účtoch dlhodobého majetku (nad 100 tis.€):

o Príľastkv:

ačctozl -

Úĺet ozg - etok

Úĺ"t osr -

4

popls pľíľastky

zŠnĺŠ _ ľekonštrukcie,TZ budov, zariadení... z9I3 819,66

Športovisko oravská 448 406,00

Paľkoviská na sídliskách/ľek.komunikácií 284 876,96

Vnútroblok Hl iny I-revit alizácia 212 176,00

Kúpa podielu na BD-ul.Bľatislavská 181 063,96

Rekonštľukcia detjaslí a budovy metskej polície I92 r0g,gg

poprs prírastky

NKP-Vojenský cintorín-pamätné tabule I7I 133,46

popls prírastky

Kipa/zámena pozemkov 416 682,05

Bezodplatný prevod/novozistené cez KÚ 6 225 366,51



popis príľastky

MŠ Suvoľovova_stavebné úpravy 574 057,58

Rekonštrukcie chodníkov/TV1K.. 452 891,07

Cyklotľasa H2 161 565,04
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v ĺet olz - obstaľanie DIHM
V rámci prírastkov obstarania dlhodobého hmotného majetku, ktoý nebol v priebehu účtovného obdobia

došlo k ma investíciách:

. Úbvtky:

Úĺet olt -

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

komplexné zdražené živelné poistenie

poistenie pľe pľípad odcudzenia vecí

dľuh majetku spôsob poistenia poistná suma

súbory hnutelhých vecí na I. riziko na novú cenu 67 000,--

súbory hnutelhých vecí patľiacich
organizáciám v zriaď . pôsobnosti mesta

na I. riziko na novú cenu 34 000,--

peniaze,cennosti,ceniny v pokl./preprava na I. ľiziko na novú cenu 10 000,--

nehnut.majetok, stavebné súčasti budov,
hál' stavieb

na I. riziko na novú cenu 100 000,--

c) zriadenie záložného právana dlhodobý tu''otď majetok alebo obmedzenie práva nakladať s ním

Účtovná jednotka má zĺiadene záložnépráva na nehnuteľnimajetok ztituluposkytnudch bankoých úverov
od Tatra banky, a.s' Ide o pozemky vo vlastnícwe mesta Žilina vedené v katastľálnom území mesta Žiliny
(LV 1100). Vúčtovnom období 2020 bolo zrušené záiožné právo na majetok, ktoým boli zabezpečené
ú1ery v Prima banke, a.s.
Učtovná jednotka má obmedzené pľávo nakladať s nehnutelhým majetkom z titulu poskytnuých úverov zo
SFRB - 25 bytových domov postavených na sídlisku Hájik' 2 bytové domy na Bľatislavskej ulici
a administratívna budova na sídlisku Vlčince.

5

popls úbýky
P r edaj / zámena pozemkov 285 985,79

Novozistené pozemky cez OIJ -katastrálny odbor 5 041794,35

dľuh majetku spôsob poistenia poistná suma

súboľ budov, hál, stavieb vúttanetúčtu 042 na novu cenu 138 078 810,71

súbory hnutelhých vecí na novu cenu 6 087 070,98

súbory hnutel'ých vecí patľiacich
organizáciám v zriaď. pôsobnosti mesta

na I. riziko na novú cenu 779 690,08

peniaze,ceniny...v trezore a pokladniach limit plnenia 10 000,--

umelecké diela a zbierky na casovu cenu 3 606 508,56



Majetok' ku ktoľému ma UJ
vlastnícke pľáva Suma v €

pozemky 191 595 243.85

budovy r0z 4r5 045.88

stavbv 114 833 052,28

stroie. pľístroie. zariadenia inventár 4 664 982,07

dopravné prostriedky 686 829,6r

umelecké diela a zbieľky 3 606 508,56

drobný a ostatný DIHM 2 792 s03.38
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a hodnota dlhodobého vo vlastníctve

e) opis a hodnota dlhodobého majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo

Účtovná jednotka užíva nazáklade zmluvy o poskýovaní outsourcingoých služieb a prenájme zariadeníIT
zariadenia vo vlastnícťve spoločnosti AUToCoNT's.r.o., ktoqých hodnota je k31.12.2020 vo výške cca
210000,-€. (28 ks tlačiarní/kopíľok : 112000,- / 52 ks monitorov : 13 000,-€ / 39 ks notebookov
a dokovacích staníc :26 000,-€ / 65 s detoskopov : 33 000,-€ / server/stoľage:26 000,-€).

f) opis dôvodov zvýšenia, zníŽenia a zľušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a
dlhodobému hmotnému majetku.

Z dôvodu existencie problémov spojených s dokončovanim a zaradením dlhodobého majetku do užívania má
účtovná jednotka k účtu obstaľávania dlhodobého hmotného majetku opravné položky vo výške 73 453,zI€.
Jedná sa o opravné položky vytvoľené k rozostavaným stavbám' resp. projektovým dokumentáciám, u
ktoých existuje predpoklad nezaradenia nákladov obstaľania do majetku (sú v štádiu riešenia). Vpriebehu
účtovného obdobia došlo kzľušeniu opravnej položky vo ýške 228525,4I€ zdôvodu, že predmetné
projektové dokumentácie sa budú ľealizovať.

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabulka č.1

Textová časť k tabulke č.1:

Mestské zastupiteľstvo Uznesením č,.94l20z0 schválilo predaj 10 ks kmeňoqých akcií spoločnosti MsHK
Zi|ina, a.s. vmenovitej hodnote 25 000,-€, čo predstavovalo 100%ný podiel na základnom imaní za kúpnu
cenu 3I925,-€, spoločnosti LUPIZA, s.ľ.o. Dňa 4.6'2020 bola podpísaná stouto spoločnosťou Zmluva
o kúpe akcií.

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

účet Názov účtu
Hodnota OP k

31.12.2019 Tvorba Zníženie Zľušenie
Hodnota OP k

31.12.2020

094
opľavná položka k
nedokončenému DlHM 289 853,01 12125,61 228 525,41 73 453,21

Názov
spoIočnosti

Právna
forma

Základné imanie
spoločnosti

Podiel
ÚJ na

ZT
(v %)

Podiel
ÚJ na

hlasov.
právach
(v %)

Hodnota vlastného
imania spoločnosti

k3L12.2020

Hodnota vlastného
imania spoločnosti

k31.t2.2019

Účt. hodnota
vykazaná v súvahe
uJ k3r.12.2020

Účt' hodnota
vykazaná v súvahe
uI k3r.r2.20r9

DPMIŽ* s.r.o. 6 639,00 100 100 3 773 301,00 3 773 301,00 6 639,00 6 639,00

MsHK a.s. -131 501,00 25 000,00

6

Informácie o má účtovná súvaha r.025 až02



I t2 2
MsHKM* 5 000,00 5 000,00

*pozn. _ Pľi spoločnostiach MKP,s.r.o., MsHKM, Žil.paľk.spol. aDPly'rŽje hodnota vlastného imania z
účtovného obdobia 2019, nakol'ko účtovná jednotka nemala podklady údajov z individuálnych závierok
k3r.r2.2020.

4. Dlhové cenné papieľe a realizovatel'né cenné papieľe, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
Íinančný majetok

a dlhové cenné iere držané do arealizovatelhé cenné

b) dlhodobé pôžičky - účtovná jednotka nemá náplň

c ostatného dlhodobého finančného etku

Jedná sa o vklady do ostatn]ŕch kapitáloých fondov poskytované od ľoku 2005

B obežný majetok

1. Zásoby
Učtovná jednotka má skladové zásoby vrátane pohonných hmôt v celkovej vyške 91 866,-€.
a) Vývoj opravnej položky k zásobám - účtovná jednotka nemá náplň
b) Zásoby, na ktoré je zriadené záložne právo - účtovná jednotka nemá náplň
c) Spôsob a výška poistenia zásob - účtovná jednotka nemá náplň

2. Pohl'adávky

nad 100 tislllllg Jrulll.ltl4vÄy pvur (l |gl|rrvlrrv yvrr pvruzrg-N Ďuvíttl

ľiadok
súvahy

opis ýznamných pohl'adávok podľa položiek v
súvahe

Hodnota k31.12.2020

65 ostatné pohl'adávky:

bytové/nebytové hosp.- refaktuľácie služieb 99r 344,18

68 Pohl'adávky z nedaňových pľíjmov :
pohľadávky znájmu 213 075,03

poplatok za komunálny odpad I 433 682,rr

69 Pohlhdávky z daňových pľíjmov:

daň z nehnutel'nosti 23t0 175,02

a.s.

a

7

5 000,00 100 100 16 755,00 16'155,00

Žilina Invest s.r.o. 9 960,00 5l 5l 25 367 579,00 25122 366,00 5 079,00 5 079,00

ŽItsyĺ s.ľ.o. 249 278,00 100 100 462 557,00 459 050,00 249 278,00 249 278,00

s.r.o.

s.r.o.

5 000,00

8 968 998,00

100

59

100

49

129 632,00

6 942 638,00

5 000,00

5 312 687,00

5 000,00

5 312 681,00

MKP*

Žil.paľk.spol.*

129 632,00

6 942 638,00

IDŽK s.r.o. 50 000,00 35 35 48 206,00 48 353,00 17 500,00 17 500,00

SEVAK a.s. 57 31295',7,00 26,55 26,55 69 568 896,00 70 416 354,00 t5 2t6 353,',78 t5 216 353,78

Dátum
splatnosti

účt'hodnota v
súvahe ÚJ k
31.12.2020

účt.hodnota v
súvahe ÚJ k
31.12.2019

Názov emitenta Dľuh cerľrých papierov Mena
Výnos

v%o

Žitinste komunikácie,a.s. listinné akcie na meno EUR 19,64 7 302,66 '7 302,66

Názov spoločnosti Hodnota k31.12.2020 Hodnota k31.12.2019

Žilinalnvest s.ľ.o. 129 403 098,16 129 403 098,16



Mesfu Žilinu - Poznámĺq individuáĺne-i účtovne-i závierĺq k 3].]2.2020

b) vyvoj opľavnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3

Textová časť k tabulke č.3

Účtovná jednotka má k3l.I2'2O20 zaúčtované opravné položky k pohl'adávkam v celkovej qfške
3 329'72I,05€.Yýznamné hodnoý (nad 100 tis.€) predstavujú oP k nasledovným dľuhom pohl'adávok:

Dľuh pohl'adávky Hodnota k31.122020

Pohl'adávky z nedaňových pľíjmov:

nájomné zmluvy 202 026,73

poplatok za komunálny odpad 995 613,8r

Pohl'adávky z daňových pľíjmov:
daň z nehnutel'nosti | 918 435,77

opis dôvodov tvoľbv. zníženia. zľušenia opravných položiek k pohl'adávkam :

opľavné položky boli v1tvoľené vo ýške 30 I'1I,52€ z dôvodu existencie rizika ich neuhľadenia. Ide najmä
o opľavné položky k daňovým polrl'adávkam. Znížene boli v celkovej ýške 152 |1I,72€ najmä z dôvodu
odpisu nevymožitelhých nedaňových polrľadávok a úhĺady poplatku za komunálny odpad

c) pohl'adávky podl'a lehoty splatnosti - tabul'ka č.4

Pľíloha 1 k tabul'ke č. 4 - lehota splatnosti polrľadávok podl'a jednotlivých položiek súvahy:

riadok
súvahy Pohl'adávky

Lehota splatnosti k 3I.12.2020 Lehota splatnosti k 31.12.2019

v lehote
splatnosti

po splatnosti
v lehote

splatnosti
po splatnosti

065 ostatné pohľadávky I 000 306,23 2 775,00 940 375,74 2 17 5,00

068 Pohľadávky z nedaň.pľĺjmov 82 07',7,32 I 742 926,51 80 339,91 r'713 416,24

069 Pohľadávky z daň. pľíjmov 6 280,52 2 444 809,',79 31 I 10,07 2 646 699,23

081 Iné pohľadávky 1740,64 443,94 I 005,17 42 948,33

070 Pohľadávky voči zamest' 7 937,71 7 351,98

084 Zičtovaĺie so subj.mimo VS 3',7 472,51 2 323,53 841,22 2 323,53

$60 Kľátkodobé celkom: I 135814,93 4193 278,71 l861Ú24't5 4 4CI8162,33

0s9 Iné pohľadávky 800,00 800,00

$48 Dlhodobéeetkom:

Pohl'adávky spolu : 218,17 Í $61

Pohl'adávky po splatnosti sú v najvyšších hodnotách najmä pľi pohľadávkach za: nájomné zmluvy vrátane
zmltry v rámci býového/nebytového hospodárstva (213 075,03€)' poplatok za komunálny odpad
(l 396 398'55€) a daťl z nehnuteľnosti (2 304 z31 ,76c).

d) pohľadávky podl'a zostatkovej doby splatnosti - tabulka č.4

Pľíloha 2 k tabulke č. 4 _ zostatková doba splatnosti pohľadávok' ktoľé sú v lelrote splatnosti podl'a
jednotlivých položiek súvahy:

8
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d) zriadenie záložného práva na pohl'adávky alebo obmedzenie práva nakladať s nimi - účtovná jednotka
nemá náplň

3. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku tvoria finančné prostriedky vo výške

14 72I I36,I5c na bankoých účtoch
b) zriadenie záúoŽnélĺLo právana krátkodobý finančný majetok _ účtovná jednotka nemá náplň

4,. Poskytnuté návľatné Íinančné výpomoci
Učtovná jednotka nemá náplň.

5. časové ľozlíšenie _ popis významných položiek
Náklady budúcich období v neýznamnej hodnote

čl rv
Infoľmácie o údajoch na stľane pasív súvahy

Ä Vlastné imanie - tabulka č.5

Textová časť k tabulke č. 5 - opis jednotliraŕch položiek

|Jčet 428 - Nevyspoľi adaný qýsledok hospodráľenia minulých rokov - na účte bol zúčtovan ý YH za ľok 20 19
vo výške 5 386 868,67€, atiež opľava chybného účtovania z minulých účtovných období, ktoľou účtovná
jednotka zteáinila skutočný stav zálväzkov, aby obsah položiek účtovnej zánierky zodpovedal skutočnosti.
Pri účtovaní opľáv má účtovná jednotka stanovenú hľanicu qýznamnosti vo ýške 0,20Á z nákladov/ýnosov
za predchádzajúce účtovné obdobie.

Významné opľavné zúčtovanie - na zátklade nneny metódy účtovania bo| zníŽený účet 479 - ostatné
dlhodobé zéxdzky vo ýške 681407,7lc, na ktorom bola účtovaná fuoľba fondu opľáv vľámci býového
hospodáľstva.

9

Zostatková doba splat. k 3l.12.2020 Zostatková doba splat. k 31.12.2019
riadok
súvahy Pohl'adávky

do 1 ĺoka odldo5rokov nad 5
ĺokov do I roka odldo5rokov nad 5

ĺokov

065 ostafiré pohľadávky l 000 30ó,23 940 375,74

068
Pohľadávky z
nedaň.oríimov

82 077,32 80 339,97

069 Pohľadávky z daň' príjmov 6 280,52 3l 110,07

081 Iné pohľadávky 1740,64 I 005,17

070 Pohľadávlcy voči zamest. 7 937,71 7 351,98

084

059

Ztlčtov anie so subj'mimo
VS

Iné pohľadávky

3',7 472,51

800,00

84r,22

800,00
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B Zánäizky

1. Rezeľvy - tabulka č.7
Textová časť k tabul'ke č' 7

Predpokladaný rok použitia 202l je pri ýchto krátkodobých ľezervách:
. rezerva spojená so zostavením, oveľením účtovných záyierok a ýľočnej správy,
o ľazaÍvY spojené s nákladmi za služby za rok 2020 v rámci zŕlétovaní v byt.i nebyt. pľiestoroch,
. rezervy spojené s predpokladanými stratami za MHD a verejné osvetlenie,
. rezeÍva spojená so súdnym Spoľom.

Prebiehajúce súdne spory, pri ktoých účtovná jednotka nevie presne určiť termín pouŽitia, sú účtované ako
rezewy dlhodobé.

V účtovnom období 2020 došlo k čerpaniu, resp' zrušeniu rezerv vo výške 629 067 
'60c.

Tiež boli vytvoľené rezeÍw v celkovej ýške 516 44I,42€, z toho na:

o 3 nové súdne spory a navýšenie jedného sporu Z roku 20 1 3 (168 40l,4z€),
. stratu spojenú s MHD (300 000'-€)
o stratu spojenú s verejným osvetlením (20 000'-€)'
o službY v bytových/nebýoých priestoroch (20 000'-€).
o audit (8 040,-€).

Íezerv na súdne nad 30 tis.

2. Záxäzky podt'a doby splatnosti

a) Záväzky podl'a lehoty splatnosti (riadky 140 a 1 5 l súvahy) - tabuľka č.8

Príloha l k tabulke č. 8 - lehota splatnosti záyäzkov podl'a jednotliých položiek súvahy:

z roku: hodnota v €: opls

spor o budovuje predpoklad úhľady nákladov
spoienÝch s iei ľozdelenímKubicová E. 2013 60 000,00

2013 40 530,00 spor o uživani pozemku bez právneho dôvoduGazdačko M.

je predpoklad pľehratého súdneho Sporu o
peňažnú náhradu za lžív anie pozemkuĎurica E. 2013 37 000,00

740 023,50
spoľ o náhĺadu škody zapredaj pozemkov
mestom, ktoré boli dotknuté reštitučnými
náľokmi

Árvayová R. a spol' 2018

spoľ o užívaní pozemkov v mestskej časti
mestom bez protiplneniaKočiš M. s manž. 20r9 80 686,00

pľacovno-právny spor o nevyplatení odmienBrathová a spol 2019 rrr 494,43

spor o bezdôvodnom obohatenie za uŽívanle
pozemkovEMINVEST,s.r.o. 2020 157 686,62

Í.
súvahy Záväzky

splatnosť k3l.12.2020 splatnost' k 31.12.2019

v lehote
splatnosti

po lehote
splatnosti

v lehote
splatnosti

po lehote
splatnosti

152 Dodávatelia I 44',7 717,45 5 560,07 I 116109,92 t2 916,20

154 Prijaté preddavky I l0l 188,75 I 039 704,62

155 ostatné záva7ky I 019 486,69 I 84,03 971033,34

l0



156 Nevyfakturované dodávky

b) Záväzky podl'a Zostatkovej doby splatnosti (riadky l40 a l51 súvahy) - tabul'ka č.8

Pľíloha 2 k tabulke č. 8 _ zostatková doba splatnosti závázkov, ktoľé sú v lehote splatnosti podl'a
jednotlivých položiek súvahy:

r
súvahy

Zánäzky

Zostatková doba splatnosti k
31.12.2020

Zostatková doba splatnosti k
3t_12.2019

do I roka odldo5rokov nad 5 rokov do I roka odldo5rokov nad 5 rokov

152 Dodávatelia 144',7 717,45 I tr6 109,92

t54 Prijaté preddavky I 101 188,75 t 039'704,62

155 ostatné závazky t 0t9 486,69 971033,34

156 Nevyfak1urované dodávky 53 I16,51 Í 894,62

160 Iné záväzky 115 526,04 128 t59,46

163 Zamestnanci 392 782,18 336 050,41

164 ost.záväzky voči Zc 20 953,78 14 584,81

16s Zúčt.so SP a ZP 2',7t 39',7,09 223 590,83

166 Daň z príjmu 637,50 r 890,00

167 ostatné priame dane 6r'724,15 50 852,8 I

168 DPH 4 225,30 0,00

169 ostatné dane a poplatky 0,00 83,00

I(ľá tko ĺlo bÉ záľäzky spolu ...-.,' 0 0,00
:-
r0;00

141 ostatné dlhodob é zilv äzky 5 400 622,66 8 089 303,38 5 036 392,95 9 933 377,43

144 Záväzkv zo SF 23 759,91 l5 832,43

0,00 .:t 0;00
tt,::
5 052 22sJ8

.:
I933377,43

53 I16,51 r 894,62

160 Iné záväz|q tt5 526,04 128159,46

163 Zamestnanci 392 782,18 336 050,41

l4 584,81164 ost.záväzky vočiZc 20 953,78

165 Zúčt.so SP a ZP 271397,09 223 590,83

63',7,50 I 890,00166 Daň z príjmov

161 ostatné priame dane 61724,t5 50 852,8 I

0,00r68 DPH 4 225,30

ostatné dane a poplatky 0,00 83,00

t41 ostatné dĺhodob é záv ilzky 13 489 926,04

4 488155,44

t4 969'770,38

' 3 883953,82

23 7s9,91 15 832,43144 Záväzky zo SF

t4 985 69218713 5n3 64s95 orso - 0,00

lt
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b) Popis ýznamnýchzáväzkov podľa jednotliých položiek súvahy (nad l00 tis.€)

riadok
súvahy

popls Hodnota

r4t Ostatné dlhodobé záväzky, v tom:

Uvery ŠľRľ (19 úverov) l0 901 350,10

MH SR-zmluva o vrátení ťľr' prostľiedkov 2 083 ó88'00
Zádržné z dodávateľsloých faktur 415 229,00

ts2 Dodávateliao v tom:

FEROSTA a spol.s.r.o 5',74 057,58

T*T,a.s. 3s4 833,77

154 Pľii até pľeddavkv-bytové/nebyt. hospodárstvo I 101 188,75

155 ostatné záväzky (kľátkodobé), v tom:

MH SR-zmluva o vrátení fin. prostriedkov 299 096,00

ŠFRB splatné do l ľoka+nahľomad''úroky 683 093,94

V roku 2020 prijala účtovná jednotka ilver zo šFRB, ktoý nebol pľipísaný na účet, vo ýške 166 4o7,38€.
Uverom bola čiastočne hradená investícia spojená s komplexnou obnovou a stavebnými úpľavami bytového
domu na Predmestskej ulici. Bola dohodnutá nulová úroková sadzba.

3. Bankové úvery a ostatné pľijaté návľatné finančné výpomoci

a)dlhodobé a kľátkodobé bankové úvery _ tabulka č.9

Textová časť k tabuľke č. 9

Učtovná jednotka má k31'12.2020 podľa dohodnutej doby splatnosti ó dlhodobých bankových úverov.
V máji 2020 bola dohodnutá Zmena zmluvných podmienok splácania úverov vedených v Prima Banke. Boli
podpísané 2 dodatky o Zmene splátkoých kalendárov. Zmluvné stľany sa dohodli na odložení splátok istín 4
bankoých úverov. Splátky istín sa začnúrcalizovať v termínoch: 12ĺ202I,0112022, l0l20z2 a I2l2022.
Vauguste 2020bola tiež dohodnutázmena zmluvných podmienok splácania úveľu vo VUB a.s. Istina sa
začne splácať v 61202l' Výška odložených splátok istín bola v celkovej ýške 1 3I7 075,29c.
V účtovnom období 2020 nebol prijaý žiadenbankoqý úveľ.

V zmysle postupov účtovania eviduje účtovná jednotka dodávateľský úver voči WB a.s' Ide o pľevzaty
záväzok bankou po spoločnosti Doprastav z roku 2010 za služby spojené s údržbou komunikácií.

b)popis zabezpeéenia dlhodobých bankoých úverov

V roku 2020 bo|i zrušené záloŽne zmluvy na nehnutelhosti pre potreby zabezpeóenia bankorných úveľov
v Prima Banke, a.s.

Bankový úveľ Zabezpečenie úveľu

Tatľa banka 50712003 ZáIožná zmluva z23.7 .2}}3-nehnuteľnosti vedené na LV 1l00

Pľima banka 021078104 Vzdanie sa záložného právav 2020

Pľima banka 0zl07 8104-5 Vzdanie sa záložného právav 2020

Prima banka 021417105 Vzdanie sa záložného právav 2020

Prima banka 021143106 Vzdanie sa záložného právav 2020

Prima banka 021081107 Vzdanie sa záložného práv a v 2020

vuB r74lz0t7 Blankozmenka

VUB-Dodávateľský úveľ Bez zabezpečenia

12
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d) emitované dlhodobé a kľátkodobé dlhopisy - účtovná jednotka nemá náplň

e) prijaté dlhodobé a kľátkodobe nápratné finančné výpomoci

V účtovnom období 2020 prijala účtovná jednotka z dôvodu kompenzácie ýpadku DzPFo v dôsledku
pandémie COVID-19 dlhodobú návratnú finančnú qýpomoc od MF SR vo výške 2047 I37,-e, ktorej
splácanie v zmysle zmluvy bolo dohodnuté v štyľoch ľočných splátkach v sume 5I1784,-c od 1012024 do
1012027.

4. časové rozlíšenie

a časového rozlíšenia 100 tis.

Výnosy budúcich období
Zostatok k
3r.12.2020

Zostatok k
31.12.2019

Kúpne zmluvy - neovkladované 159 9t2,53 14r 324,47

obstaranie DIHM (spolufinancovanie ŠR/nÚ) 143 003,85 291099,47

Zaradený majetok neodpísaný, obstaľaný zo ŠR/Vs 16 557 643,t2 t6 866 325,16

Zaradený majetok neodpísaný, obstaraný priamo EÚ,spoluťlĺr.ŠR a EÚ 11 563 686,04 10 806 766,36

Zaradený majetok neodpísaný, obstaraný z ost.cudzích prostľ 3 990 922,49 4 135 220,88

b) informácia o prija!ých kapitálov,ých transferoch zaúčtovaných na účte 384

V ľoku 2020 tlétovná jednotka prijala kapitálové tľansfery zaiétované na účte 384 vo ýške 1 453 990,17€..

čt. v
Infoľmácie o výnosoch a nákladoch

1.V a nad 140

Popis projektu zdroje hodnota v €
Revitalizácia veľ.pľiestoru vo vnútrobloku Hliny I spolufinancovanie Šn+Bu 177 035,44

Cyklistický chodník H2_Solinky-centrum spolufinancovanie Šn+BÚ 133 569,85

MŠ Čajakova - stavebné úpravy spolufinancovanie Šn+pÚ 336 632,69

MŠ Trnavská - stavebné úpravy spoluťtnancovanie ŠR+pu 660 623,82

MŠ Petzvalova- stavebné úpľavy spolufinancovanie ŠR+Bu 146128,37

ilusv Itul

Účtová skupina Úĺ"t Popis k3r.12.2020 k31.t2.2019

60 -tržby za
vlastlré ýkony a
tovar

602-tržby zpredaja
služieb stľavné, ošetľovné 444 836,88 594 029,88

63 - daňové a
colné výnosy a

ýnosy z
poplatkov

632-daíové ýnosy
samosprávy

daň z nehnutelhosti tt 340 851,75 8 716 600,68

podielové dane 3',7 098 104,83 37 258 651,77

daň z ubytovania r49 348,30 214 951,00

633-ýnosy z poplatkov komunálny odpad 3 626 575,47 2 943 42',1,39

spoloč.hodnota drevín r 340 457,04

ost.poplatky-stavebné,licencie
VHP,matrika,TP,cint...

215 308,38 300 9'74,01

64 _ ostatné

ýnosy z
pľevádzkovej

64l-tľŽby zpredaja
DIHM

tržby zpredajďzámeny
pozemkov 502 186,83 23',1863,85

645-ost.pokuý,penále.. pokuý od mestskej polície 184 972,06 196 196,01

l3



činnosti

2.N

56 - finančné
náklady

a nákladov 130

novozistený majetok cez RoEP 6 224 596,89

výťažky zhazarď.hier 2 034 208,26 2 835 399,1',7

bytové/nebytové hospod. 629 9t6,02 659 484,61

ekonomic[ý nájom 842 3',7',7,20 842 376,99

nájomné z pozemkov, NP, KD,
hĺob.miest,stánkov.'

326 252,56 531 7',77,64

nájomné z parkovného 332 044,49 346 8r0,79

304 s63,89

648-ost.v,ýnosy z
prevádzkovej činnosti

MHD-zisk z vyúčt'preddavku

653-zučtovanie rezerv súdne spory 501 027,60 62 595,00

k účtu obstaľania D|HM 228 525,41 1 988 030,98

65 - áčtovanie
rezerv a OP 658-zučtovanie oP

k pohľadávkam l52lIr,72 413 621,98

693-ýnosy samosprávy
zbežných tľanferov

beäré transfery zo ŠR/vS
zúčtované do ýnosov

932 660,75 631312,21

694-ýnosy samosprávy
z kapitáloý ch tranferov

odpis majetku zo
ŠR+spolufinancovanie EU I 166 957,0',7 I 032 316,34

698-ýnosy samospr'z
kapitáloých tranf.od
ost. Subjektov mimo VS

odpis majetku z cuďzích zdľojov 306 782,64 3',71 476,79

| 263 169,55 l 57r 403,88

69 - ýnosy z
transferov

699-výnosy samosprávy z
odvodu ľozpočtoých
príjmov

qfnosy z vlastných príjmov Ro

178 722,07

'U

Účtová skupina Číslo účtu aĺiyov Popis k31.12.2020 k3r.12.2019

50 - spohebované
nákupy

50 l-spotreba mateľiálu potravinyvDJaDC 243 418,45 286 838,30

materiál-
PHlr4/kanc'/všeobec'/interiér/prac..

871 109,56 489 879,28

502-spotľeba eneľgie elektrina,plyn,teplo,vodné. 703 397,28 800 465,62

5l - služby 5 l l-opľavy a udržiavanie bytové/nebyt'hospodárstvo 779 002,09 910 246,27

budovy,obj ekty' komunikácie 2137 795,10 r '7 56 586,33

5 l 8-ostatné sluŽby pošt.a telekomunikačné 214 319,16 235 065,34

íďrŽba softvéru 195 290,38 280 484,09

býové/nebytové hospod. '742 050,41 687 249,89

nájom obj ektov,pľístr.,techniky 219 821J2 251910,45

pľávne, porad.služby 888 117,96 649',767,00

všeob'sluŽby-odvoz Ko,
čistenie MK, údľžba zelene...

6 358 776,09 6 078 95',7,12

52 - osobné
nĺíklady

52l-mzdové náklady mzdy,príplatky,odmeny 6 661 460,51 6 009 888,2',7

524-zék'oĺné soc'poistenie odvody do SP a ZP 2 240 564,60 2 tt7 625,90

5 27 - zétkonné soc. náklady stľavné,pľídel do
SF,odstupné,odchodné,
rekĺeač'..

369 408,35 376127,39

53 - dane a
nonlatkv 538-ostatné dane a poplatky miestne,súdne,uloŽ'KO, kolky 313 260,39 197 844,59

55 - odpisy,
Íezervy, opravné
položky

551-odpisy DINHM a
DIHM odpisy dlhodobého majetku 5 702 655,19 5 7',74 307,r5

553-tvorba rezerv súdne spory 168 40r,42 7t8194,03

ostatné rezeľvy'audit 348 040,00 128 040,00

562-úroky úrolry z úverov ŠFRB 187 008,58 196 839,',74

úroky z bankoých úverov 91259,22 tts 249,13

t4



568-ost.finančné náklady poistné 135 689,90

584-nákl.na transf.z
rozpočfu obce do Ro a Po

bežné transfery do Ro a Po +

odpisy z poskytnuých KT l5 040 135,25 t4 051 496,78

585-nĺĺkl.na trans.z ľozpočfu
obce subjektom VS

subjekty založené mestom a
zaradené do VS 8 308 676,14 7 959 656,3"t

subjekty za|ožené mestom a
nezaradené do VS I 002 417,09 6s4 81',7,s8

cirkevné a súkľomné školy 3 720',737,00 3 356 810,00

58 - náklady na
transfery

586-nákl.na tľansf.z
rozpočfu obce sujektom
mimo VS

gr anty l dotácie ostatným 549 445,5',7 808 871,94

5 4l -ZC predaného majetku predaj pozemkov 285 985,81 278 314,26

546-odpis pohl'adávky nevymožitelhé pohľadávky 328 457,25 179 015,43

vyradené pozemky-oÚ Ko 5 041794,33

členské príspevky 239 727,38 101479,40

exek.trovy, trovy konania.. 225 708,31 t6 441,09

54 - ostatné
náklady na
prevádzkovú
činnosť 548-ost.nlíkl.na

pľev.činnosť

odmeny poslancov MZ, v oľby 204 725,88 214 961,04

72 82t,27

3. Náklady voči audítoľoYi alebo audítoľskej spoločnosti

Náklady spojené so zabezpečením audítorských a overovacích prác v účtovnom období 2020boli v celkovej
výške II 640,-e voči spoločnosti Ekopraktik, spol.s.ľ.o.. Tiež boli zaúčtované nráklady spojené s tvorbou
rezerw vo ýške 8 040,-€.

cl. vI
Informácie o údajoch na podsúvahoqých účtoch

Na podsúvahoých účtoch účtovná jednotka účtuje:
. dľobný nehmotný majetok, ktoľého ocenenie je nižšie ako2 400,- €,
. drobný hmotný majetok, ktorého ocenenie je od 66,- € do 1 700,-c,
o majetok v operatívnej evidencii (oTE), ktoľého ocenenie je nižšie ako 66,- €,
o vklad v nadäciách,
o prísne zúčtovatelhé tlačivá_ pokutové bloky mestskej polície,
o odpísané pohlädávky v ľámci bý./nebý. hospodáľstva (osobné bankroý)

Učet Popis k3r.12.2020 k3r.r2.2019

771. r drobný hmotný majetok t 9t3 448,9r Í 683 077,28

77r 3 dľobný nehmotný majetok 201 841,58 ll9 976,9r

772 majetok v opeľatívnej evidencii r75 697,20 175 922,95

774 majetkový vklad v nadáciách: 13 276,00 13 276,00

v tom:

Nadácia žilinshý lesopark 6 638,00 6 638,00

Nadácia Mesta Žilina 6 638,00 6 638,00

775 pokutové bloky MsP 285 180,00 367 670,00

776
bý'lnebý.hospodárstvo-odp ísané
pohl'adávky z NZ 3r3 408,34 0,00

l5
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čl vrr
Infoľmácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva - tabulka č. l0

a) opis a hodnota iných aktív:

o ľefundácia nákladov z vlastných zdrojov z nasledovných projektov:

Pľojekt Popis refundácie
nákladov

Teľénna sociálna prácav obciach mzdové a pľev. náklady za9-IIĺ2020 6 266,76

Sprostredkovateľský orgán pre
IROP mzdové náklady za 7 -I2l2020 18 79r,45

Modernizácia učební obstaranie nábýku r 497,00

AIR TRITIA
mzdové a čiastočne prev' náklady za
2020

977,00

súdne spory, kde vystupuje účtovná jednotka na strane žalobcu, nevie však určiť, ako sa budú
vyvíjať:

o

o Juľištová - Spor o vypratanie nehnutelhosti - aby žalovaná odstľánila svoje stánky, ktoré má
umiestnené na pozemku žalobcu na Hlinkovou nĺímestí bez právneho dôvodu.

o NUBIUM, s.r'o. - ža|obca žiada, aby Žalovaný odstľánil z jeho pozemku reklamné stavby, ktoré sa
tam nachádzaji bez právneho dôvodu.

o Slovak Telekom, a.s. - žalobca sa domáha, aby žalovaný odstránil anténu zo stľechy budovy ZŠ
Slovenských dobrovolhíkov, nakolko nemá platnú nájomnú zmluvu a škodí zdraviu občanov
mestskej časti Budatín.

o M. Hubočan _ spoľ o určenie vlastníckeho pľáva k nehnutelhosti.
o euroAWK' s.ľ.o. _ Spor' kde sa ža|obca domáha, aby žalovaný odstľánil svoje reklamné stavby

a prístľešky MHD z pozemkov žalobcu, nakol'ko Žalobca už nemä platÚ právny titul na užívanle
pozemkov Žalobcu.

o M. Gazdačko _ vzájomná Ža|oba o uľčenie vlastníctva _ ža|ovaný sa v inom súdnom spoľe domáha
zap|ateĺia bezdôvodného obohatenia žalobcom za to, Že užíva jeho pozemky v rámci areálu ZS
Bánová bez prixneho dôvodu. Týmto súdnym sporom zr. 20Í9 sa žalobca domáha určenia
vlastníckeho práva v jeho pľospech, nakol'ko disponuje dokladmi, preukazujúcimi jeho vlastnícke
pľávo k spornému pozemku.

o E. Ďurica - situácia áodnú s predmetom sponr mesto Ži\iĺaproti Maľián Gazdačko a spol.
o J. Mikyška _ žalobca sa domáha uľčenia vlastníckeho práva vo svoj prospech k pozemkom pod

miestnou komunikáciou Janka Silana, ktoré pozemky sú aktuálne vlastníctvom žalovaný ch. Žalobca
disponuje dokladmi o vyvlastnení ýchto pozemkov v minulosti.

o Akzent Bigboard _ spoľ o uloženie povinnosti odstrániť reklamnú stavbu z pozemku žalobcu,
nakol'ko na tomto pozemku stojí bez platného pľávneho titulu.

o J. Zemánek/ J'Štúň _ spory o náhľadu škody za poškodenie mestského majetku.

b) opis a hodnota iných pasív:

Jedná sa o súdne spory, kde vystupuje účtovná jednotka na strane žalovaného, nevie pľedpokladať, ako sa
budú vyvíjať ani uľčiť pľesnú sumu:
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Mesto Zilina _ Poznámlw individuáInei účtovnei závierkv k 31.12.2020

o Ševčíková J. _ spoľ o poslqrtnutie primeraného zadost'učinenia. V tomto spore sa žalobkyňa domáha
zverejnenia ospravedlnenia za nepravdivé a nepľesné infoľmácie uvedené mestom v Radničných
novinách v mesiaci marec 2016 a súčasne náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch vo ýške
l0.000'_€.

o Európske centrum pľe práva Rómov _ žaloba vo veci poľušenia zásady rovnakého zaobchádzanial
antidiskriminačná žaloba. V tomto spore sa žalobca okrem iného domáha zverejnenia
ospravedlnenia obyvatelbm rómskeho pôvodu na ul. Bratislavská, aby bol každej ľodine ob;ivajúcej
unimobunky na ul. Bratislavská v Ži|ine poskýnuý nájomný byt, ktoqý sa nachádza mimo ul.
Bratislavská v Ziline atieŽ zaplatenia náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej porušením zásady
ľovnakého zaobchádzania v dôsledku poskytnutia nedôstojného ubytovania, a to v sume 5.000,-€
každej z osôb obyvajúcej unimobunky na ul. Bratislavská v Žiline.

o T. Oľavec - žalobca sa domáha, aby súd zriadil vecné bremeno' právo cesty cez pozemok vo
vlastníctve žalovaného v pľospech žalobcu.

o S. Náterová - žalobca sa domáha, aby súd zriadil, vecné bremeno, právo cesty cez pozemok vo
vlastníctve žalovaného v pľospech žalobcu.

o M. Holúbek - žalobkyňa domáha odstránenia sdpu verejného osvetlenia' ktoý žalovaný umiestnil na
jej pozemku údajne bez právneho titulu v rámci ľekonštrukcie Vo nainemí mesta.

o Z. Dubničková_žalobkyni mesto nepredalo pozemok pod stavbou _ cestou, ktoľej spoluvlastníčkou
je žalobkyňa, ani MZ neschválilo zľiadenie vecného bremena, preto sa obrátila na súd so žalobou
o uspoľiadanie pomerov.

o N. Janušková - ža|obkyňa bola zamestnankyňou žalovaného' Po skončení pracovného pomeru
výpoved'ou zo strany zamestnávateľa sa domálra určenia neplatnosti výpovede'

o Bláhová a spol. - domáha určenia vlastníckeho práva k pozemku, ktoý dnes patrí mestu Žilina,wrdí,
že disponuje dokladmi, pľeukazujúcimi jeho vlastnícke právo k nehnutel'nosti a zélroveťl' že uvedená
nehnutel'nosť mala bola v čase smfti právneho predchodcu žalobcu jeho vlastníctvom a pľeto patrí
do dedičstva po zomľelom.

c) Zoznam nehnutelných kulturnych pamiatok vo vlastníctve účtovnej jednotky - tabulka č.11

d) Informácia, či sú iné aktíva a pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku:

Iné aktíva z refundácie nákladov sú vykázané voči Ústrediu práce a sociálnych vecí v Žiline, MPaRV SR.
Ide o projekty financované zo štátneho rozpočtu, resp. Zo zdľojov EU. Iné aktíva a pasíva pri súdnych
sporoch nie sú vykinané voči účtovnej jednotke súhmného celku.

čt. vrrr
Infoľmácie o spľiaznených osobách a o ekonomiclcých vzťahoch

účtovnej jednotky a spľiaznených osôb

a Zoznam obchodov ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou osobamia

spriamená osoba druh obchodu
hodnotové

vyjadrenie v €
popls

Mestská krytá plaváľeň,s.r.o. bežný tľansfeľ 606 500,00 prev6dzka plavárne

Mestská krytá p|av ár eň,s.r. o. kapitáloý tľansfeľ 335 917,09 rekonštrukcia plaváme

MsHKM,a.s befuý transfeľ 60 000,00
pr ev ádzka mládežn ického
hokeja

Dopravný podnik mesta Žiliny, s'r.o. beŽný tľansfer 6 940 200,00 MHD

Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. kapitálový transfer 59 800,00
MHD - spoluúčasť
financovania pľojektov

Dopravný podnik mesta Žiliny, s'r.o. beŽný transfeľ I 080 000,00 verejné osvetlenie
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dod.-odber.vďahy 3 002,12

Ži\byt, s.r.o. ýkon správy v zĺnysle
mandátnej zmluvy

560 861,28
spľáva bytov, NP, CO
krytov a zim. štadióna,
Hollého ul.

Žilbyt, s.ľ.o. ýkon správy v zmysle
mandátnej zmluvy

195 033,60
správa cintorínov a
kultúľnych domov

Žilbyt, s.r.o. dod.-odber.vďahy 655',l49,29 sluŽby, údľŽba.

Integr.doprava Žilinského kľaja, s.r.o dotácia 55 493,86
príprava pľevádzkovania
integr.dopr.systému

Sevak, a.s. dod.-odber.vďahy 38 587,07 vodné, stočné

Sevak, a.s. zmluvný vďah 4 250,00 zmluva o reklame

l I 2

Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.
predplatné MHD pre
opatľ.sl.

čt. x
Infoľmácie o rozpočte a hodnotenie plnenia ľozpočtu

Infoľmácie o ľozpočte a hodnotenie plnenia ľozpočtu- tabul'ka č.I2-I4

Rozpočet na rok 2020 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 02.12.20|9 umesením č. 26512019' V účtovnom
období 2020 bolo schválených trinásť zrrien rozpočtu:

o prvá zmena bola schválenádía Í7.02.2020 uznesením č. l9l2020
o druhá zrÍLeĺa bola schválená dňa 05.03.2020 primátorom mesta
o tretia zmena bola schválená dňa l l .05 .2020 uznesením č. 7 512020
o štvľtá zÍnenabola schválená dŤn0l.06.2020 pľimátorom mesta
o piata zmeÍa bola schválená dŤn 03.07 .2020 primátorom mesta
l šiesta zmeĺa bola schválená dňa 05.08.2020 primátorom mesta
o siedma ZÍrrelta bola schválenádía28.09.2020 uznesením č. 17912020
o ôsma zÍnena bola schválená dňa 08.10. 2020 primátorom mesta
o deviata Zmena bola schválenádía02.ll.2020 umesením č'2lll2020
o desiata zmena bola schválenádťla20.11.2020 primátorom mesta
o jedenásta zmena bola schválená ďŤĺa 14.12.2020 uznesením č.25812020 a 25912020
o dvanásta zmena bola schválená dila 17.12.2020 pľimátorom mesta
o tľinásta Zmena bola schválená ďia30.l2.2020 primátorom mesta

Informácie o výškedlhu - tabulka č.15

Textová časť k tabulke č. l5

Celková suma dlhu účtovnej jednotky podl'a $17 ods.7 zákona 58312004, ktoľú tvoria záväzky vyplývajúce
zo splácania istín návľatďch zdľojov ťlnancovania, predstavuje hodnotu 31 554 233,-€.. Súčasťou tejto sumy
je výška nesplatenej istiny z úverov ŠľnB vo ýške II 576 4gg,87€, ktoľá sa podl'a $17 ods.8 zákona
583/2004 nezapočítava do celkovej sumy dlhu. Záväzky z nesplatených istín komerčných úverov vľátane
dodávatel'ského úveru sú v celkovej hodnote 17 930 596,l3c anávratná finančná ýpomoc z MF SR vo
ýške 2 047 I37,-e.

Infoľmácie o skutočnostiach, ktoľé nastali po dni, ku ktoľému sa zostavuje účtovná záxierka
do dňa zostavenia účtovnej závieľky

V účtovnej j ednotke nenastali žiadne skutočnosti vý znamného chaľakteru.
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EKoPRAKTIK@, spol' s r. o., Kapitulská t4, 9I7 01 Trnava
Audítorská spoločnosť - ĺicencia SKAU č, 51
lčol ga ĺog 163, Dlč: 2ozo3gz781" lČ DPH: 5K zozoggzzsĺ
Teĺ.: 033 5349241, Fax:033 534925Ĺ, Mobil:0905 732274, Mail: ekopraktik@nextľa'sk

SPRÁVA NEzÁVEtÉHo AUDíToRA
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Žĺlina

l. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Žilina (d'alej aj,,mesto"), ktorá obsahuje sÚvahu k 31. decemb ru2O2o,
výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názorl!, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Žilina k
31. decembru 2o2o a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č' 43I/2oo2
Z'z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve,.).

Základ ore názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA).
Naša zodpovednosť podlä týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierky. od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č' 423/2oL5 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a
doplnení zákona č.43Ll200zZ. z' o účtovníctve vznení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon oštatutárnom
audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audÍtora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili
sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovenítýkajúcich sa etiky. Sme presvedčenĹ že audítorské jôk''y, kioré'sme
získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor'

Zdô ra z n e n ie_.9 k ut g_čn ost i

Upozorňujeme na článok lV, bod A poznámok účtovnej závierky, v ktorom mesto uvĺedlo informáciu o opravách
významných chýb minulých rokov.
Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť modifikovaný'

lná skutočnosť
Mesto neposúdilo vplyv situácie spôsobenej covlD19 a jej dopady na neho a tiež neuviedlo v poznámkach žiadne
informácie v súvislosti s týmto. Situácia sa priebežne vyvíja a preto nie je možné v čase vydania tejto spráVy
kvantifikovať potenciálny vplyv na mesto'

Kľúčové záležitosti auditu
Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posÚdenia v našom audite účtovnej
závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitost'ami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej
závierky ako celku a priformulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovanÍauditu, resp. v priebehu auditu sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:
Správngsť a včasnosť zq.rqslepiq dlhadobého maietku do použĺvoniq
Prírastky dlhodobého majetku sú viac ako 11 906 tis. EUR. Kľúčovou záležitosťou auditu je preto správne ocenenie
obstarávaného majetku, správne pridelenie odpisovej sadzby, včasnosť zaradenia dlĹodobého majetku do
používanla.
SPrdvnosť o včasnosťwrddenia dlhodobeho mqleťku z používania
Úoytty dlhodobého majetku sú vĺac ako 5 513 tis. EUR, Kľúčovou záĺežĺtosťou auditu je preto správne zúčtovanie
zostatkovej ceny majetku, včasnosť vyradenia dlhodobého majetku z používania a správne zaúčtovanie výnosu z
prípadného predaja tohto dlhodobého majetku.
od pĺ sovo n le d lhodo hého mo i etku



Dlhodobý majetok tvorĺ významnú časť aktÍv mesta. Počas auditu síne sa preto zamerali aj na zníženie hodnoty
dlhodobého majetku formou odplsov dlhodobého majetku, ich výpočet a účtovanie. odpisy dlhodobého majetku
predstavujú viac ako 5 702 tis. EUR.

Oanenie nedokončený,ch investíclĺ dlhodobéha mo ietku
Nedokončené investície vykázané v súvahe na riadku 022 sú viac ako 6 960 tis. EUR, ku ktorým je vytvorená opravná
položka vo výške 73 tis. EUR. Riziko spočíva v prípadnom nesprávnom vykazovaní už použÍvaného majetku ako
nedokončené investície.
iprúvnosť zúčtavanla prliqtých kg oitúlových dotóciĺ
Výška cudzích zdrojov na obstaranie majetku je k 31.12.2020 viac ako 32 272tis. EUR' Kľúčovou záležitosťou auditu
je zúčtovanie cudzích zdrojov vo vecnej a časovej súvislosti s odpisml, zostatkovou cenou dlhodobého majetku a

opravnými položkami k dlhodobému majetku do v.ýnosov.

V,rukazovanie núvratných zdroiov flnancovania o dodržiovanie zmluvných podmlenok

Návratné zdroje financovanĺa tvoria k 3L.l2,2o2o s výnimkou úverov od ŠFRB viac ako Ĺ9 977 tis. EUR. Kľúčovou
záležitosťou auditu je preto správne vykázanie nesplatenej istiny v účtovnej závierke podľa zostatkovej doby
splatnosti a dodržiavanie zmluvných podmienok, na základe ktoných boli uvedené návratné zdroje prijaté.
Existencia pohhdóvok. opravné poloŽkv k pohlhdóvkam

Pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov tvoria významnú časť aktív mesta v celkovej sume viac ako
5 329 tis. EUR. overenie ich existencie vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu. Podľa ich vekovej štruktúry mesto
vykazuje pohľadávky po splatnosti, ku ktoďm tvorilo opravné položky v celkovej sume viac ako 3 329 tis' EUR.

overenie výšky opravných položiek k pohľadávkam vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu.
Tvorba, goužitle a zrušenie rezerv
Rezervy tvoria k 3I'L2.2o2o viac ako 1 613 tis. EUR. Kľúčovou záležitosťou auditu je opodstatnenosť a primeranosť

tvorby, použitia a zrušenia rezerv.

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasIedovná:

Spróvnosť a včasnosť zarodenla dlhodobého maletku do oouži:loniq
Testovali sme prírastky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a došIé faktúry. Na významných
prírastkoch dlhodobého majetku sme overili priradenĺe odpisovej sadzby ako aj včasnosť zaradenia dlhodobého
majetku do pouŽívania'
1aróvnosť q včasnosť wrddenla dlhodobého matetku z použĺvanĺa

Testovali sme úbytky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a vystavené faktúry. Na

významných úbytkoch dlhodobého majetku sme overili metodiku účtovania vyradenia ako aj včasnosť vyradenla

dlhodobého majetku z používania.
ad pisovo ni e dt hodobé ho moJetku
Testovali sme zaúčtované oprávky k dlhodobému majetku znižujúce jeho vstupnú cenu. overili sme správnosť

zaúčtovania a vykázania odpisov a celkových oprávok v účtovnej závierke mesta Trnava'

ocplenle nedokončen úch lnvestÍclÍ dthodobého maietku
Posúdili sme vyjadrenia odboru investičnej výstavby ohľadom stavu ukončenia obstarávaných investícií a ich

zahrnutia do účtovníctva vrátane vykázania súvisiacich transakciís dopadom na výsledok hospodárenia.

ĺnróvnosť zúčtova nia pri iatých ka pltolových datócjÍ

Overili sme zúčtovanie výšky kapitálových dotácií v nadväznosti na nákIady súvisiace s dlhodobým majetkom, ktoný

bol z týchto dotácií financovaný.
Vvkazavattie nóvrotných zdroiov finoncovonla a dodržiavonie zmluvných podmienok

overili sme zostatky nesplatenej istiny návratných zdrojov financovanĺa a ich rozdelenie na krátkodobú a dlhodobú

časť v účtovnej závierke podľa zostatkovej doby splatnosti na základe splátkových kalendárov. Dodržiavanie

zmluvných podmienok sme overili na uzatvorené zmluvy, na základe ktorých boli jednotlivé návratné zdroje

fi nancovania poskytnuté.
Existencia pohlhdávok. oorovné ooložkv k pohľadóvkam

Predmetom overovania bola existencia pohľadávok. Pri overení existencie bola nevyhnutná komunikácia s právnym

oddelením a oddelením miestnych daní. K pohľadávkam bolivytvorené opravné položky, ktoré zohľadňovalivšetky
odporúčania právneho oddelenia.
Tvorba, noužltle o zrušenle rezerv
Testovali sme opodstatnenosť a primeranosť výšky vytvorených rezeru, použitie rezerv a opodstatnenosť zrušenia

rezerv.

zodoovednosťštatutárneho or5ánu a osôb poverených soravovaním za účtovnú závierku



štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepľetržite
pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to
potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je dälej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č.583l2oo4Z'z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (dälej len ,,zákon
o rozpočtových pravidlách").

osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníďva mesta.

Zodoovednosť audítora za audit účtovnei závierkv
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenieje uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských
štandardov vždy odhalí uýznamné nesprávnosti, ak také existujú' Nesprávnosti môžu vzniknúť v dbsledku podvodu
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dato odôvodnene očakávat', že jednotlivo alebo v súhrne by
mohli ovplyvniť ekonomĺcké rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Žilina podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámciauditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:r ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo

chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské
dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Rĺziko neodhalenia významnej
nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňaťtajnú
dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanĺe, nepravdivé vyhlásenie alebo obĺdenie internej kontroly.o oboznamujeme sa s internými kontrolami re|evantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audÍtorské postupy
vhodné za daných okolnostĹ ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.o Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a prĺmeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacích informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.o Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníďve používa predpoklad nepretržitého pokračovania
v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či exisiuje významná neistoia v súvislosti
s udalosťamÍ alebo okolnost'ami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnásť mesta nepretržite pokračovať
v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinníupozorniť v našej správe audítora
na súvisiace informácĺe uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať
náš názor' Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora'
Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že mesto prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.o Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako ajto, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udaĺosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému
zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o ptánovanom rozsahu a harmonograme auditu
a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho
auditu zistíme.

osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúcesa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno
opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných
opatreniach.

Zo skutočnostíkomunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčšívýznam priaudite
účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záleŽĺtosťami auditu. Tieto zálážitosti opíšeme v našej
správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých



prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uvĺesť nemala, pretože možno odôvodnene
očakávaĺ že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

ll. Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Soráva k informáciám, ktoré sa uvádzaiú vo výročnei správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo v'ýročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo vrŕročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo
výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne
nesprávne,
Povinnosť u ložiť výročnú správu do registra má mesto najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia,
za ktoré sa táto výročná správa vyhotovuje.
Výročnú správu mesta Žilĺna sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dĺspozícii.
Ked'získame výročnú správu, posúdime, čivýročná správa mesta obsahuje informácie, ktoných uvedenie vyžaduje
zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názo1 či:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok2o2o sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o
meste a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Soráva z overenĺa dodržiavania oovinností mesta Žllina oodľa požiadaviek zákona o rozoočtových pravi4lách
Na základe overenia dodržiavania povinností podl'a požiadaviek zákona o rozpočtovrých pravidlách, platných v SR
pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Žilina konalo v súlade s požiadavkami
zákona o rozpo&ových pravidlách'

Ďalšle pqžladavkv na obsah gprávv audĺtora v zmvste Narladenĺa Európskeho parlamentu a Radv iEÚl č' 537/2014
zo 16. aDrÍla 2014 o osobltnÝch oožiadavkách tÝkalúcich sa štatutárneho auditu subiektov vereiného záulmu
Vy m e n ovo n i e šta tutá rne h o a ud ĺtoro
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta Žilina na základe Zmluvy č.725/5078
o zabezpečeníaudítorských a overovacích prác zo dňa 15'10.2018 účinnej dňa 16.10.201'8'
Celkové neprerušené obdobie našej zákazky vrátane prechádzajúcich obnovení zákazky predstavuje 3 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou spróvou pre Výbor pre oudit
Náš názor audítora vyjadrený Vtejto správe je konzistentný s dodatočnou správou Vypracovanou pre Výbor pre
audit mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

NeaudÍtorské služby
Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (Eq č. 537 l20L4 zo 16' apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov
verejného záujmu a privýkone auditu sme zostali nezávislí od mesta Žilina.
okrem služieb štatutárneho auditu sme mestu a podnikom, v ktoných má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytli
žiadne iné služby.

V Trnave, dňa 26.05.2021
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