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Dámy apáni,

tok 202I bol opäť poznačený pandémiou a aj samospráva Žiliny sa musela vyrovnať s mnohými

problémami. Všetko sme ale zvládli a zátovett sme úspešne zĺealizovali mnohé investičné projekty.

Zhľadiska hospodárenia mesta dosiahli celkové pľíjmy sumu 93 625 408,59 eur a celkové výdavky

boli vo výške 86 696 205,87 eur. K 3I.I2.202I hospodárilo mesto s prebýkom 6 929 202,72 euľ.

Na jar sme dokončili rekonštrukciu Mestskej kľytej plavárne. Návštevníci plavárne môŽu vyllživať

modernejšie a kvalitnejšie služby. Vďaka rekonštrukcii vo výške 390 tisíc eur sa môže plaváreň

pochváliť bezbariérovým prístupom, parkovacími miestami pre imobilných občanov, turniketovým

systémom, moderným bufetoqým sedením a inteligentnými šatňami.

Mesto si 12. jtúa 202I pľipomínalo významné výročie 700 rokov od udelenia najstaľších známych

pľivilégií. Vo svojej listine z roku 1321 oslobodil kľáľ Karol I. Róbeľt žilinských mešťanov od

platenia mýa a udelil im výlučné právo rybolovu i míľové právo. Pri tejto príleŽitosti samospľáva

pľipravila viaceľo aktivít: vydala pamätnú mincu a medailu, príleŽitostnú obálku, zá|oŤku do knihy,

vyhlásila architektonicko-vývaľnú st:ďaž či v spolupráci s PovaŽským múzeom v Žiliĺe uspoľiadala

odbornú konfeľenciu pre verejnosť.

Ž1linská samospráva si dala za cieľ zrevitalizovať vnútrobloky na sídliskách, aby mali ľudia

v blízkosti svojho bydliska priestoľ na oddych. Revitalizácie zahŕílají obnow chodníkov a detských

ihrísk, výsadbu zelene, osadenie nových lavičiek, smetných nádob a hracích pľvkov. Viac ako

340-tisíc eur stála revitalizácia vnútrobloku na Vlčinciach na Fatľanskej ulici. Revitalizáciou za viac

ako 209-tisíc euľ prešiel aj vnútroblok na Žilinskom sídlisku Hliny I pri križovatke ulíc Komenského

a Jvaja Fándlyho. Mesto doposiaľ vypracovalo aj ďalšie urbanistické štúdie pre sídliská Solinky,

Hliny I až YIII, sídliska Vlčince I až IY či sídliska Pod nemocnicou. Vmiku uvedených

architektonických návrhov predchádzali verejné diskusie aptezentácie s občanmi.
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Mesto myslí aj na našich najmenších, preto začalo s rekonštrukciou materských škôl. V roku 202I

boli obnovené Zš s MŠ Dolná Trnovská a MŠ Suvorovova. Začali sa rekonštrukcie aj ďalších

mateľs(ých škôl ako Materská škola Andreja Kmeťa a ivĺŠ najzova, pľáce budú ukončené v ľoku

2022. okrem obnovy škôl sme zrekonštruovali aj športový areál pri ZŠ Martinská v hodnote 250-tisíc

eur

od novembta 202I fungujú na sídlisku Solinky nové denné centrá, ktoľé sú zamerané pre rodiny

s deťmi, seniorov a l'udí so zdravotným znevýhodnením. Centrá vznikli v prízemných nebýových

priestoroch mestskej býovky na Borovej ulici. Rekonštrukciu za viac ako 42-tisíc euľ samospráva

rcaltzovala v období rokov 2020-202I.

V spolupráci so Žilinským samosprávnym kĺajom a Žilinskou univeĺzitou sme 19. novembra 2O2I

založili inovačné centrum InoVia, ktoré bude stimulom pľe rozvoj celého kľaja' Jeho cieľom je

podpoľa firiem' poslqrtovanie poradenstva a pľepojenie študentov s podnikateľs(ým sektorom.

L.,'Z||ina sa môže pochváliť najkrajším paľkom na Slovensku. Stal sa ním Park Ľudovíta Stura.

Rozhodli o tom záhraďni a krajinní architekti, ktorí hodnotili prihlásené diela v rámci celoslovenskej

s'Úťaže Záhrada, paľk a detail roka2020.

Nezabudli sme ani na našich športovcov. Na podporu športu sme rozdelili dotácie vo výške 450-tisíc

eur. Finančná podpora putovala do ]4 Žilinských športových klubov. okľem športových klubov

mesto podporilo aj osem vrcholových športovcov a po prvýkrát aj mládeŽnícky hokejov,ý klub

MsHKM ŽIlina.

Toto je len stručný prehľad činnosti a výsledkov žilinskej samospľávy v ľoku 202I. Verím, že sa zo

Žlliny postupne stáva moderné a vyspelé mesto, v ktorom sa tľanspaľentne narába s verejnými

pľostľiedkami a ktoré je zaujimavé pre turistov i l'udí hľadajúcich bývanie.

Mgľ. Peter Fiabáne

pľimátor mesta Žilina

4



1. Chaľakteľistika a postavenie mesta Zilina

Krajské a okľesné mesto Žilina je administratívnym' hospodáľskym, kultúrno-spoločenskym aj

historickým centrom regiónu Horného Považia v severozápadnej časti Slovenska. Nachádza sa v
Žilinskej kotline, na sútoku troch riek: Váh, Kysuca a Rajčanka. Ž1linská kotlina sa ľozprestiera

medzi horskými chrbtami pohorí: Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vľchy, Javorníky a
Kysucká vrchovina. V meste žije 81 736 obyvateľov (k 3I'I2.202I).

Mesto Žilina je sídlom Žilinského samospľávneho kraja a Euľoregiónu Beskydy, ktorého je

zakladajicim členom. Zároveň sa aktívne zúčastňuje diania v ZdruŽení primátorov krajských miest

SR (Združenie K8) audržiavapaľtneľské vzťahy s dvanástimi mestami z ďeviatich kľajín sveta.

Žilina je významnou dopravnou kľižovatkou, v ktorej sa stľetávajú trasy medzinárodného významu

umoŽňujúce spojenie Slovenska s Českom a Poľskom. V meste sa stľetajú hlavné slovenské

Železnične trate, ktoré sú súčasťou postupne modernizovaného Paneuľópskeho dopľavného koridoru

V a VI. Letisko Žilinaje verejné medzináľodné letisko, slúŽiace pľe letecku dopravu slovenských a

zahraničných leteckých spoločností, lety firemných a súkromných lietadiel, letecký výcvik a špoľtové

lietanie, sanitné lety, špeciálne letecké ptáce a činnosť letectva Armády SR.

Z histórie mesta je známe, že Slovania sa usídlili na'ízemi mesta uŽv 5. storočí. Knajvýznamnejším

udalostiam v dej inách mesta patria nasledovné :

1208 _Prvápísomnázmieĺlkaotlzemidnešnej ŽIliny,kde sa spomína ako ,,terra de Selinan".

I3I2 _Pľvýkĺát saŽilinauvádza ako mesto.

I32I _ Žilina ziskala výsady slobodného kráľovského mesta.

1378 _ 1524 _ Z tohto obdobia pochádza Ži|inská kniha, ktoľá je výzĺamĺým stredovekým právnym

a jazykovým dokumentom európskeho významu, obsahuje odpis práva nemeckého mesta

Magdeburg. Pľvý zápisv slovenskom jazyku je zroku I45I.

1379 _Do tohto roku sa datlje žilins\ý eľb, ktoý je jedným z najstaľších erbov nielen na Slovensku.

Erb má zátoveťl vysokú heraldicku hodnotu, pretoŽe zobtazený dvojkĺíž má byzantský pôvod

vy chádzajilci z cyril o-metodskej tľadície.

1381 - Kľáľovská listina Privilégium pľo Slavis je dôkazom postupného naľastania vplyvrr

slovenských mešťanov. Žilinskí Slováci vymohli od panovníka zľovnoprávnenie s nemeckými

kolonistami. V nasledujúcich stoľočiach bola Ž\|ina významĺým centrom obchodu, remeselnej

výľoby avzde|ávania.

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

1665 -v Ž1|ine zaéa|apôsobiť prvá kníhtlačiareň.

1872 - Bola dokončená Košicko-bohumínska že\eznica a Považská železnica do Bratislavy bola

dobudovaná v ľoku 1883. Vybudovanie železničných trati malo zásadný význam pre rozvoj mesta.

Žilina sa stala dôležitým dopravným uzlom, čo vytvorilo veľmi dobré podmienky pre vznik

v ý znamný ch pľiemyselných podnikov.
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I9t8ll9l9 _ Po rozpade Rakúsko-uhoľskej monarchie sa Žilina stala dočasným sídlom prvej
slovenskej vlády.

1960 _ Z Prahy do Žiliny sa presťahovala Vysoká škola dopravná, dnešn á Žilinská univerzita, ktorá
dodnes zohrávaýznamntúlohu v živote mesta.

Í990 - od tohto roku prechádzalo mesto veftým rozvojom. Uskutočnila sa ľekonštrukcia
histoľického jadľa, mnohých ulíc a námestí.

1996 _ Bol zľiadený Žillnslq, samosprávny kraj.

2006 _ Vybudovanie automobilky Kia Motors Slovakia malo výtazný ekonomic\ý pľínos pre celý
región.

2008 _ Bola zriadenáŽilinská diecéza.

Medzi najýznamnejšie kultúme inštitúcie v Ži\ine patrí Mestské divadlo, Bábkové divadlo, Štátny
komorný orchesteľ, PovaŽské múzeum, PovaŽská galeria umenia, Kultúľne centrum Stanica
Ž1lina-Záriečie či národná kultúrna pamiatka Rosenfoldov palác.
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Výber udalostí z ľoku 2021 ako sú zaznamenané v Kľonike mesta Žilina.

5. január

Fakultná nemocnica s poliklinikou , Ži\ine ako prvá nemocnica v Žilinskom kraji otvoľila
vakcinačné centrum pľoti ochoreniu Covid-19. K dispozícii mala 3 000 očkovacích dávok od
spoločnosti Pťlzer. Prvým zaočkovaným sa stal dlhoľočný odboľník aprimár bývalého infekčného
oddelenia v Žiline, 70-ročný Igoľ Štúr. Kapacita vakcinačného centra v Ž1line zvládla v nábehovej

faze okolo 300 očkovaní denne. Prioritne boli zaočkovani zdravotnícki zamestnanci.

29. január

Do ostľej prevádzJ<y bol spustený cestný úsek D1 Hričovské Podhľadie _ Lietavská Lička spolu s

dialhičným privádzačom a kriŽovatkou Lietavská Lúčka' Dialhica mala takmer 11,5 kilometra a jej

súčasťou boli aj tunely ovčiarsko aŽIlina,vybavené modernou technológiou.

5. februáľ
Žllina postúpila do 2' kola siťaže Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Spolu snaším
mestom sa do užšieho výberu dostali aj Nitra a Trenčín. Výsledky vyhlásilo Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky. Absolútny viťaztitulubude známy do konca roka202l.

15. február

Na Slovensku sa začalo sčítanie obyvateľstva. Išlo o historicky prvé elektronické samosčítanie.

obyvatelia kľajiny sa mali sčítať sami, bez sčítacích komisáľov, a to pľostredníctvom formulára na

webovej stránke scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Sčítania boli povinní zÚčastniť sa všetci,

ktorí mali na Slovensku tľvalý, pľechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda nielen občania SR,

ale i cudzinci.
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25. február
Po odporučení názvoslovnej komisie schválili miestni poslanci na rokovaní mestského zasfupiteľstva
nové názvy ulíc a verejných priestranstiev.

FURMANsKÁ cBsrA _ Mojšova Lúčka, cesta od kaplnky až po Stráňavy. V lokalite sídlia 3 firmy.
Premenovanie ulice uľahčilo doručovanie pošty a napomohlo k lepšej orientácii zákazníkov.
DoLoVÁ ULICA _ Žilinská Lehota, ulica odbočujúca z ulice Na cintorín. Jej vznik iniciovali
obyvatelia mestskej časti.

UNIVERZITNE NÁuBsuE _ Bôrik, priestor pred hlavným vsfupom do Žilinskej univerzity
s oddychovými zónami.
PARK CARLA GUSTAVA SWENSSONA - Staré mesto, novovznikajúci park na rohu Kysuckej a

Špoľtovej ulice pri b1ývalej súkenke. Lokalita ponesie meno významného švédskeho architekta, ktoľý
paľk projektoval. Názov vychádza z podnetu občianskeho zdruŽenia Servare et Maneľe.
pnaŽsrÁ ULICA - Vlčince, ulica napoj enázobežnej ulice pre obytný súbor Color Park.

1. marec
Na Mariánskom námestí začala rekonštrukcia Kostola obrátenia sv. Pavla s kláštorom. objekt
spravujú Kapucíni. Stavebné pľáce za l,156 milióna euľ budú trvať 1,5 roka. Ministerstvo kultury SR
prispelo sumou 877 000 euľ. Rekonštrukcia zahŕť'a opľavu prednej fasády a všet!ých 4 veŽi, v'ýmenu

64 okien v staľom kláštore a sfunkčnenie vežových hodín. Kostol zažiari v grafitovo sivej farbe
v kombinácii s bielou, s čieľnymi bridlicoqými strechami a s dvomi pozlátenými kľížmi na vrcholoch
veží. Velkou Zmenou bude aj sprístupnenie kláštoľa verejnosti. V jeho vnútľi sa nachádza tzv. Rajs\ý
dvor. Nevelké átľium plánujú Kapucíni po zastrešení otvoriť. Na obnovu cirkevného komplexu,
znämeho pod miestnymnénvom Sirotár, bude dohliadať pamiatkar Vladimír Majtan.
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22. april
Mesto začalo s revitalizáciou železničného podchodu. Nevyhnutné úpravy jeho časti, ktorá bola
v správe mesta, si vyžiadali investíciu vyše 77 000 eur. Komplexná rekonštrukcia podchodu bola
rozdelená do viacerých etáp. Do budúcna samospľáva plánovala riešiť aj kľitické miesta podchodu,

na ktoré poukázala odborná diagnostika v ľoku 2019.

L fáza ľekonštrukcie zahÍňala: odvodnenie priestoru, vizuálne úpravy, pľípojky k inŽinierskym
sieťam, osvetlenie, odstľánenie niektoých doplnkových konštrukc1i, základná úprava ostatných

konštrukcií. Mestu patrila iba časť podchodu. Do budúcna sa pľi komplexnej rekonštrukcii očakávala

koordináciapräc so Železnicami. Pracovalo sa zaplnej prevádzky podchodu, úpravy by mali trvať do

koncajúna.

23. apríl
Začala sa dostavba nedokončenej dialhice D1 vľátane tunela Višňové. Zhotoviteľom úseku Lietavská

Lúčka_ Višňové - Dubná Skala za254 835 881 eur bude združenie spoločností Skanska SK a. s.

Slovensko, Skanska a. s. Česko, Skanska S.A. Poľsko. Stavba musí byť dokončená najneskôr do

konca roka 2023. Po dlhých ľokoch komplikácií mali l'udia opäť nádej, Že dôležitá dopravná tepna

bude čoskoro dokončená.

Úsek Dl Lietavská Lúčka - Višňové _ Dubná Skala prechádza katastľami obcí Lietavská

Lúčka, Turie, Býčica, Rosina, Višňové, Porubka, Vrutky, Lipovec a Tuľčianske Kľačany.

Celková aiĺxaúseku je 13 510 metrov, ztoho tunel Višňové má 7 460 metrov, súčasťou projektu je

aj 7 mostov. Nová dialhica po dokončení skráti cestu zo Žiliny do Maľtina pribliŽne o 15 minút.

I. máj

V januári mesto začalo so zberom kuchynského bioodpadu z domácností. Vďaka špeciálnym hnedým

nádobám rozmiestneným po sídliskách, sa od začiatl<ll ľoka podarilo vyzbierať dovedna 146,67 ton

tohto odpadu fianuár 22,]2 ton, ťebruáľ 40,04 ton, marec 4I,30 ton, apľíl 42,6I ton). odpad vďaka

triedeniu neskončil zbytočne na skládke, ale bol spracovaný a zmysluplne využitý na skvalitnenie

polhohospodárskej pôdy, výľobu tepla či elektrickej energie.

1.máj
L.,. -Zi|inčania si pripomenuli 640 ľokov od udelenia Privilégia pre žilins[ých Slovákov uhoľským

kĺáľom Ľudovítom I. Vel'kým zrodllAnjou. Išlo o významný dokument nazývaný aj ako Privilegium
pro Slavis, ktoý zrovnopľávnil Nemcov a Slovákov žijtrcich na územi mesta a značne ovplyvnil
vtedajší život Žilinčanov. Pľivilégium totiž zaručilo rovnaké zastúpenie Slovákov a Nemcov
v mestskej l2-člennej rade.

27. mái
Mestská l<ľytá plaváreĺ Žilina využIla prevádzkovú prestávku spôsobenú pandémiou CoVID-19 na

svoju modemizáciu. Ciel'om rekonštrukcie za 390 000 eur bolo prispôsobiť služby plavárne noým,
moderným trendom azvýšiť komfort pre návštevníkov. Z celkovej výšky použitých ťrnancií tvorila

dotácia mesta Žilina283 651 eur, zvyšok boli vlastné zdroje plaváľne.
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28. jún
Mestská polícia Žilina oslávila 30 ĺokov svoje existencie. Pri tejto príležitosti mesto udelilo
vyznamenania 33 pracovníkom, ktorí pôsobili v radoch mestskej polície viac než 15 rokov. okrem
toho dvaja policajti, menovite Maľtin Hulín a Peter Molnáľ, dostali Čestné uznanie za zác\tranu
l'udského Života' Súčasťou významneho medzníka bolo aj vypľacovanie novej publikácie, ktorá
zachytáv a hi stóriu a súčasno st' Me stskej p o l í ci e Ž1lina.

29. jún
Poslanci mestského zastupitel'stva na júnovom rokovaní schválili nové tváre na kl'učových pozíciách
v mestských spoločnostiach:

Dopravný podnik mesta Žiliny, S. r. o' - konateľ a riaditeľ Ing. Mikuláš Kolesár,

novozaložené Technické sluŽby mesta Žllina, s. r. o. _ konatel'a ľiaditeľ Ing. Dušan Jantoš,

Seveľoslovenské vodáme a kanalizácie' a. s. - člen pľedstavenstva za mesto Žilina Ing. Alena
Chudíková, novovzniknutá MestskáknižnicaŽilina_ riaditelka Mg. Beáta Tomašiová.

Áo{.É
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8. iúl
Mesto Žiliĺa zapožičalo trenčianskej Galérii M. A. Bazovského jedno z najvýznamnejších diel
akademického maliara Štefana Straku s názvom obecná rada. olejomaľbana plátne z roku 1927 visí
v malej zasadacej miestnosti na žilinskej radnici. Obtaz znázoňuje ľokovanie politikov. Súdobá

kľitika ho považuj e za najlepšie Strakovo dielo. Znalec uľčil jeho hodnotu na 35 000 eur. Dielo bolo
zapožIčane do Tľenčína na autorski výstavu maliara Straku do 26. septembra.

30. august

Žilina má o jeden pekny areál viac! Rekonštrukcia špoľtoviska pri ZŠ Martinská za 250 000 eur je už
hotová. Zmodemizované priestory budú slúžiť školákom i šiľokej verejnosti. objekt je zameraĺý na

podporu atletiky _ beh, skok do dial'ky, skok do výšky, vrh guľou či juniors\ý futbal.

10. september

Žĺtinslc1ĺ Paľk Ľudovíta Štura je najkľajším na Slovensku! Rozhodli o tom záhradní a kľajinní
architekti v celoslovenskej súťaži ZáIĺada' park a detail roka 2020. V rokoch 2016 _ 2017 prešiel

paľk kompletnou rekonštrukciou za 1,66 milióna eur' z toho 560 000 eur hľadila Nadácia Kia Motors
Slovakia.
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29. október

v Ž1line vznikol nový park s pamätníkom na počesť švédskeho aľchitekta Carla Gustava Swenssona.
Park sa nachéĺdza v priestore ohľaničenom ulicami Kysucká a Špoľtová. Na slávnostnom otváracom
ceremoniáli sa zúčastnili aj veľvyslankyňa Švédskeho kĺál'ovstva pre Rakúsko a Slovensko Anika
Markovic a slovenská vel'vyslankyňa vo Švédsku Maľtina Balunová. Pamätník má výšku 4,6 m
a bol inšpirovaný tzv. Gotickou bránou v Súľovských skalách. Architektúľa sochárskeho diela je s

okolitou kľajinou prepojená pohľadom na mestské dominanty _ Katedrálu Najsvätejšej Trojice a

Remeselnícky dom.

4. november
Býový dom na Ulici Jura Hľonca na žilinskom sídlisku Hájik zachváttil požiat. Plamene v bytovke,
ktorá je v správe mesta, sa rozhoreli na balkóne jedného z podkrovných býov pľed 11.00 hod. K
požiaru boli okamŽite privolaní profesionálni hasiči. Na mieste zasahovalo 20 muŽov a 10 kusov
techniky. Hoci vietor komplikoval zásah záchtanárov, oheň sa podarilo bezpľostredne po príchode
hasičov lokalizovať a uhasiť. V 12 býoch b;fualo 24 obyvateľov, ktoľí boli okamžite evakuovaní do
bezpečia. Nikto z nich nebol zraneni.

19. november
Ži|inĺanka Soňa Holúbková získala prestížne ocenenie Biela vrana 2O2I za 30 ľokov dobrovolhej
prĺrce psychológa s ľuďmi s postihnutím. V skostnatenom systéme svojou prácou vyšľapáva nové
cesty, aby l'udí s postihnutím podporila v túžbe žiť samostatne. Usiluje sa o začlenenie každého
človeka do spoločnosti, učí l'udí prijímať a oceňovať inakosť. Biela vrana je ocenenie spoločensky
prínosného a odváŽneho občianskeho činu, ktoré sa na Slovensku od roku 2008 udel'uje výnimočným
osobnostiam.
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7. december

Žilina má prvý poesiomat na Slovensku. Ide o automat podobný jukeboxu, avšak namiesto hudby si
môŽete vypočuť úľyvky z literatiľy. Na svete ich je pribliŽne 20 kusov, napríklad v New Yorku,
Prahe či Manile. Stroj je nainštalovaný v Parku Ľ. Štúra. Eneľgiu si poslucháč vývára sám pomocou
otočnej kl'uky. Stlačením tlačidla si vybeľie, čo si chcete vypočuť. Pľi spusteni zariadenia bola
vývoľená táto ponuka ztvorby lokálnych autorov.

10. december

Tri kandidujúce mestá medzináľodnej súťaŽe Európske hlavné mesto kultúľy 2026 (Žilina, Tľenčín

a Nitra) sa dozvedeli výsledok takmer 2-ročného pľacovného úsilia. Yiťazom s'Úťaže sa stalo mesto

Trenčín. Hoci sa nám nepodarilo vyhrať, vďaka finálovej účasti v súťaži Ži|ina zozbierala

a vypracovala velké množstvo dobých nápadov, ktoré budú zdľojom inšpirácie na dlhé roky.

Tunaj šia s amospráva sa bude snažiť niektoľé z nich zr ealizov ať aj b ez ziskania titulu.
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Mesto Žilinaje samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje
osoby, ktoré majú na jeho uzemí trvalý pobyt' Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou mesta pľi výkone samospľávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o

potreby jeho obyvateľov' Mesto má zo zákona pľávo zriaďovať, zrušovať a kontľolovať rozpočtové
a príspevkové organizácie a má pľávo aj zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické
osoby ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe.

Mesto ako samostatý'Územný samospľávny a správny celok sa ľiadi

o zákonom č. 36911990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších pľedpisov
. Ústavou Slovenskej republiky
o zákonom č' 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej spľávy a o zmene a doplnení

niektoých zákonov v znení neskorších predpisov
o zákonom č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách územnej samosprávy a o Zmene a doplnení

niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov
o zákonom č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v zneni neskorších pľedpisov
. a inými zákonmi v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky
. schválenými všeobecne záväznými naľiadeniami, internými smernicami a pľedpismi

Mesto nemá Žiadne orgaĺizačne z|ožky v zahraniči.
Štafistické údaje:
Počet obyvateľov k3I.I2.202I: 81736

ztoho muŽi: 39 474
Ženy; 42262

Nadmorská výška:
Rozloha v m2:

Hustota obyvateľstva na 1 km2

Národnosť:

378 m
80 028 498

950 obyvateľov
slovenská 96,13oÁ, česká I,84oÁ, ostatné 2,030Á

(moľavská, poľská...)
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Výchova a vzdelávanie:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti 14 základných škôl, ztoho 8 samostatných

základných škôl a 6 základných škôl s mateľskou školou, 20 samostatných materských škôl a 6

materských škôl je súčasťou záklaďných škôl a materskou školou. Súčasťou škôl sú školské jedálne

avýdajné školské jedálne. Y základných školách pôsobia školské kluby detí, ktoré navštevovalo 2
598 detí v 101 oddeleniach.

Y základných školách sa výchovno-vzdelávacieho procesu zúčastňovalo 6 32I žiakov v 302 triedach.
Št<oty pracujú podľa vlastných školských vzde|ávacich progľamov, niektoľé školy sa užšie profilujú,
napr' športová priprava, ,,zelená školao', intelektovo nadané deti, programovanie, rozšíľené

vyuč o v ani e cudzich j azykov, env ironment álna v ý chov a.

Rok 2021 bol poznačený pokračovaním mimoľiadnej situácie z dôvodu Covid _ 19. Základné školy
sa v tomto období riadili rozhodnutiami MŠWaŠ sR. Vyučovanie v školách bolo na určité obdobie
prerušené úplne, Žiaci savzdelávali dištančnou foľmou. Prezenčná foľma vzdelávania sa odvíjala od

aktuálnej pandemickej situácie. Počas letných prázdnin niektoré školy poskýli žiakom možnosť

navštevovať,,letnú školu".

Dvadsať samostatných materských škôl a 6 materslcých škôl pti základných školách navštevovalo

2307 detí v 116 triedach. Ich pľofilácia je zameranánazdravý životný štýl, rozvoj emocionálnej
gramotnosti, rozvoj pohybových a technických zručností, oboznamovanie sa s anglickým jazykom,

uplatňovanie regionálnych prvkov, výchova arczvoj environmentálneho cítenia detí. V materskej
škole Čajakova 4A je trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - zrakovým
postihnutím. V1l mateľských školách pomáhalo pri výchove avzdelaní detí so zdravotným
znevýhodnením I7,4I asistentov učiteľa/pedagogických asistentov. V 4 materských školách pôsobilo

5 odborných zamestnancov (sociálni pedagógovia a špeciálni pedagógovia). od septembra 202I
navštevujú deti Matersku školu Suvorovova v zľekonštruovaných priestoroch, kde sa zároveí otvoľili
dve nové triedy.

Výchovno-vzďelávaci proces v materských školách počas mimoľiadnej situácie sa taktieŽ ľiadil
rozhodnutiami MŠWaŠ sR.

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedálni pri základných školách

a 16 pri materských školách. Desať výdajných školských jedální je zriadených pri 5 materských

školách, I základnej škole s materskou školou a 4 v elokovaných pľacoviskách základných, resp.

materských škôl. Do výdajných školských jedální sa stľava ďovážala zo školských jedální

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Školská jedáleň pri Základnej škole, Martinská 20 pripravovala

azabezpečovala diétne stravovanie (celiaticku diétu) prežiakov navštevujúcich základné školy
v zriaď ovateľskej pôsobnosti mesta.

od septembra 202I bolo obmedzené poskýovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa pre predškolákov a žiakov ZŠ. V materských školách sa stravovalo 2 287 deti
av základných školách 5 255 žiakov.
Počas mimoriadnej situácie sa školské stravovanie riadilo rozhodnutiami MŠWaŠ sR a usmernením

hlavného hygienika SR.
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Dve základné umelecké školy navštevova|o 2 065 Žiakov v hudobnom, literámo-dľamatickom,
vytvarnom a tanečnom odbore.

V čase mimoriadnej situácie sa výchova avzdelŕtvaĺie v základných umeleckých školách realizovala
dištančnou formou. Po čiastočnom uvoľnení opatľení, bolo povolené prezenčné vyučovanie
v indivi duálnej forme v zdeláv ania.

Centrum voľného času navštevovalo 1 185 členov. Kružková činnosť sa realizovala najmä vtroch
budovách CVČ (Kuzmányho u|,Zvolenská ul., Ul. V. Javorku) atieŽv priestoľoch základných škôl.
Aj činnosť CVČ bola ovplyvnená mimoľiadnou situáciou zdôvodu Covid-l9. Prevádzka CVČ sa
musela prispôsobiť nariadeniam a ľozhodnutiam MŠWaŠ sR. Pravidelná aj pľíleŽitostná činnosť
CVČ bola v tomto období pozastavená.

Mesto Ž\lina poskytuje dotácie aj pľe neštátne školy a školské zariadenia ciľkevných a súkĺomných
zriaďovateľov.

Sociálne služby:

V roku 2O2I mesto Žilina V rozsahu svojej pôsobnosti poskýovalo alebo zabezpečova|o
poskytovanie sociálnej služby pre fuzické osoby v súlade so zákonom č. 44812008 Z. z. o sociálnych
sluŽbách a o Zmene a doplnení zákona č,' 455lI99I Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v zneni neskorších predpisov (ďalej len zákon č). 44812008 Z. z.).

Mesto Žilina po skýovalo alebo zab ezp ečovalo nasledovné sociálne služby :

. Sociálna služba na ľiešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu t'ažkého zdravotného
postihnutia, nepľiaznivého zdľavotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

Usmev _ zariadenie pľe senioľov, osiková 26 - celoročná pobytová sociálna služba
Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej otganizácie Úsmev -

zariadenie pre seniorov, osiková 26, Žilina. Y zariadení sa v zmysle zákona č.44812008 Z. z.
poskýovala sociálna služba fuzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 alebo ýzickej osobe,

ktorá dovŕšila dôchodkový vek aposkytovanie sociálnej sluŽby vtomto zaiadeni potľebuje ziných
vážnych dôvodov. Zariadenie má kapacitu 64 miest a prijímateľom sociálnej služby je
zabezpečovaná sociálna služba celoročnou pobýovou formou. Počet záujemcov o pos$rtnutie
sociálnej služby k 3I.I2'202I: I22.

Denný stacionáľo Námestie J. Boľodáča 1 - ambulantná sociálna služba
Mesto ŽIlina je zriaďovateľom zaiadeniaDenného stacionáľa, Námestie J. Borodáča 1, vktoľom sa
vľoku 2021 poskýovala sociálna sluŽba fuzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zétkona é' 448/2008 Z. z. a je
odkázanána sociálnu službu v zariadení len na uľčitý čas počas dňa. Ďalej sav zariadení poskýovalo
sociálne poradenstvo' sociálna rehabilitácia a stľavovanie. Pre prijímateľov sociálnej služby počas
pobýu v zariadeni bo|i zabezpečované rôzne záujmove činnosti atiež rozvoj pracovných zručností.
Zariadenie má kapacitu 10 miest a sociálna sluŽba bola zabezpečovaná ambulantnou formou.
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opatrovatel'ská služba
opatrovateľská služba je sociálna sluŽba, ktorá sa v roku 2021 poskýovala v domácom pľostredí:

a)ťyzickej osobe(Fo),ktorá jeodkázanánapomocinej fyzickej osobyajej stupeňodkázanosti je

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

a základných sociálnych aktivitách podl'a prílohy č. 4 zákona č. 4481 2008 Z. z.

Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby: 151

Počet terénnych sociálnych pracovníkov/opatľovateľov: 5 8

Mesto Žilina sa v roku 202I zapojilo do projektu ,, Podpora rczvoja domácej opatrovateľskej služby

vmeste Ži|ina". Sociálnu službu mesto Žitina zabezpečovalo na základe zmluvného vzťahu aj

u neverejného poskýo vateľasociálnej služby - Diecéznacharita Žilina.

Pľepravná služba
Prepravná služba sa v roku 2021 poskýovala szickej osobe:

a) sťažým zdľavotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým

vozidlom alebo
b) s nepľiaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po

schodo ch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Prepravná služba sa poskýov ala na územi mesta Žilinu len v pracovných dňoch' v čase od 7.00 hod.

do 14.00 hod., v piatok do 13.00 hod.

V roku 202I pribudlo 8 žiadosti o zabezpečenie poskytovania prepravnej sluŽby.

Počet obj ednaných jázd k 3 I .12.2020 : 832

Účel: návšteva zdtavotníckych zaňadeni, výdajne zdravotníckych pomôcok, knižnice, kaderníctva,

cintorínov, nákupy, orgány verejnej správy, kultúrne podujatia, návšteva pribuzných a podobne.

o Sociálna podporná služba

Denné centľá
V denných centrách ( ďalej len ,'DC") v ľoku 202I bola poskytovaná sociálna sluŽba počas dňa

fyzickej osobe, ktoľá dovŕšila dôchodkový vek, ýzickej osobe s ťažkým zdravotĺým postihnutím

alebo nepľiaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo

vnučkou. Denné centrá poskýovali sociálne poradenstvo a zabezpečovali záujmovÚ činnosť.

Poskýované sociálne služby v denných centľách boli bezplatné. Sociálne služby v denných centľách

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina boli poskytované ambulantnou formou počas pracovných

dní. Mesto Žilinapočas roka202I zabezpečovalo sociálnu službu v 7 denných centrách:

1. Denné centrum - Námestie J. Boľodáča 1, 010 08 Žilina,
2. Dennecentrum - Andreja Kmeťa 38, 010 O| Ži|ina,
3. Denné centrum - Dedinská 1, 010 OI Žilina,
4. Denné centrum - Dlhá 1,010 Og Ž1lina,

5. Denné centrum - ovocinárska 33, 010 01 Žiliĺa,
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6. Denné centrum - Borová 8II0l43,010 07 Žllina,
7. Denné centrum - Borová 8II0l45,0l0 07 Žilina,

Denné centrum, Andreja Kmeťa 38, Žilina a Denné centrum, Dedinská I, Žilina slúžia tiež ako
výdajňa stravy. Činnosť DC je zverejnenána web stránke mesta.

Počet prijímateľov: cca 710

VDennom centre Námestie J. Boľodáča I, Ži|ina mali prijímatelia sociálnej služby je možnosť
využivať priestor pre telesné aktivity za účasti rehabilitačného zamestnanca a Fit park pre seniorov.

Rôzne aktivity v jednotlivých denných centrách boli v priebehu roka plnené priebežne na základe
požiadaviek členov denných centier a v zmysle akfuálnych vyhlášok RUVZ vzhl'adom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie naizemi SR spôsobenej s ochorením COVID -19.

Jedáleň
Mesto Žilina v roku 2021 poskýovalo prostredníctvom svojich jedálni podpornú sociálnu sluŽbu -
stravovanie pre s'zickú osobu s tľvalým pobytom nai;p;emi mesta Žilina,ktorá:
a) nemá zabezpečeĺé nevyhnutné podmienky na uspokojenie zŕkladných Životných potrieb,
b) máťažké zdľavotné postihnutie alebo nepľiazniý zdľavotryÍ stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Mesto Žllina je zriaďovateľom dvoch jedálni:

1. Jedáleň, Námestie J. Boľodáča 1, 010 08 Žilina,
2. Jedá|eň, Lichaľdova 44, OIO ot ŽIlina.

o uvedenú sociálnu službu v roku 202I bol zo strany občanov mesta Žilina vel'ký záujem.

Počet vydaných obedov v roku 202I: I94 330.

Donáška stravy
Mesto Ž1lina poskyovalo stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti lzickej
osobe, ktorá má ťažke zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila
dôchodkový vek.
Donáška stravy: 83 581 obedov/rok

Záujem občanov mesta o poskýovanie sociálnej podpornej služby - donáška stľavy do domácnosti
pribúda.

Sociálna služba krízovej intervencie - komunitné centrum
V Komunitnom centre, Bratislavská 8612, ŽIlina avKomunitnom centre Hájik, Korzo 35, Žilina,
v zmysle $ 2 ods. 2 písm. hl zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách, sa aj v ľoku 2021
poskytovalo fuzickej osobe v nepriamivej sociálnej situácií:
a) základné sociálne poradenstvo,

b) pomoc pri uplatňovanipráv a právom chránených záujmov,
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c) pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského
zariadenia,

d) vykonávala sa preventívna aktivita,

e) zabezpečovala sa záujmová činnosť.

V komunitných centrách sa realizovali rôzne projekty zamerané napr. na zmysluplné využivanie
volhého času detí, prevenciu kľiminality, záškoláctva a pľípravu na výchovno-vzdelávací proces.

Taktiež sa realizovali zbierky materiálnej a potravinovej pomoci, ktorými sa poskýla pomoc ľodinám

ajednotlivcom. Aj vroku 202I pol<tačovala rea|izácia Národného projektu,,Podpora azvyšovanie
kvality terénnej sociálnej práce" .

Poskytovanie sociálnej služby v komunitných centrách - počas pracovných dnílbezplatne.

Mesto Žilina, v spolupráci s Nadáciou mesta Žilina, sa v roku 2O2I zapojilo do zbierok šatstva,

materiálnej pomoci a hygienických potrieb pre ľudí v n.údzi prostľedníctvom zamestnancov

mestského úradu a komunitných centier. Mesto Ž1lina, v spolupráci s Červeným krížom/Ž1lina
a Žilinským samosprávnym kĺajom, zabezpečovalo pravidelné testovanie antigónovými testami

atal<tiež pos$rtovalo prideľovanie dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok. V roku 2021

mesto Žilina, v súčinnosti so zamestnancami komunitných centieľ, zabezpečovalo osvetu v oblasti

šírenia infoľmácii ohľadom prevencie pandémie. Klienti komunitných centieľ boli v rolg 202I
zapojeni, v spolupráci s oZ Nezábudka, do pľojektu,,Učenie pre život".

o Sociálne služby na podporu rodiny s det'mi

Mesto Ž1linaposkýuje ambulantnú sociálnu sluŽbu v Zaňadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku

dieťaťa. Sociálna služba je poskytovaná na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného

života poskýovaním starostlivosti o dieťa do 3 ľokov veku, ak sa rodič alebo ffzická osoba, lďorá má

dieťa zverené do osobnej starostlivostina zák|ade rozhodnutia súdu, pľipravuje na povolanie štúdiom

na strednej alebo vysokej škole, pripľavuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom

alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

Zariadenia staľostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina,
bez právnej subj ektivity sú:

L Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, Velká ok'ruŽná82 -kapacita 45 deti,

2. Zariadenie staľostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, Puškinova 14 - kapacita 42 deti.

Y zariadeĺí staľostlivosti o deti do 3 ľokov veku dieťaťa sa poskytujú:

a) bežné úkony staľostlivosti o dieťa,

b) stravovanie,

c) výchova.
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Poskytovanie jednoľazovej dávky v hmotnej núdzi
Mesto Žilina ako vecne a miestne príslušný správny oľgán v zmysle zákona č. 36911990 Zb'
oobecnom ztiaďeni vznení neskorších platných právnych predpisov, zákoĺa č,. 4I7l20I3 Z' z.

o pomoci v hmotnej núdzi a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov, v nadväznosti na zákon č,.

60112003Z'z.o Životnomminime aozmene adoplneníniektoqých zú<onov,zákonač.7111967 Zb.
o správnom konaní v zneni neskorších platných pľávnych predpisov rozhodlo opriznanijednoľazovej
dávky v hmotnej n'(ldzi na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov fuzickej osobe, ktoľej sa
poskytuje pomoc v hmotnej ntdzi. V roku 2021 poskýnutá JDHN: 2 žiadateľom

Pochovanie občana
Mesto Ž1lina v zmysle zákona č. L3I120IO Z. z. o pohľebníctve zabezpečovalo pochovanie
zomrelého občana bez rodinných pľíslušníkov, pochovanie zomrelého občana, u ktoľého nebola
zistená totožnosť a tieŽ mnohokľát sa pochováva zomrelý občan, u ktorého boli blízke osoby
pteukázatelhe upovedomené o úmľtí svojho blízkeho, a napriek tomu pochovanie odmietli.
Pochovanie takéhoto zomľelého v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje vŽdy obec, na ktorej uzemí
došlo k úmrtiu, ak nie je známe miesto úmľtia, pochovanie zabezpeči obec, v ktorej katastrálnom
ízemi sa ltdské pozostatky našli. V rolr:tl 2O2I Mesto Ž1lina zabezpeéLlo pochovanie: 8 zomrelým
občanom

Sociálno-právna ochrana detí a mládeže
Mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v ľoku 202I vykonávalo opatrenia vypl;ývaj'6ce zo
zákona č,.30512005 Z. z. o sociálnoprávnej ochľane detí a o sociálnej kuľatele a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov (ďalej len zákon č' 30512005 Z. z.), napľíklad opatrenia zamerané na
predchádzanie vzniku poruch psychického, |zzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých

szzic\ých osôb.

Inštitút osobitného pľíjemcu - mesto Žilina v ľoku 2021 vykonávalo, v zmysle všeobecne
záväzných platných právnych pľedpisov, inštitút osobitného príjemcu na výplatu pľídavku na dieťa
a príplatku k prídavku, osobitného príjemcu na výplatu dávky v hmotnej níďzi, osobitného príjemcu
na výplatu rodičovského príspevku a jednorazového príspevku pre žiaka I. ročníka ZŠ. V rol<tl202I
bol taktiež vyplatený jednoľazový príspevok ako zvýšenie prídavku ĺanezaopatrené dieťa.
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Finančné hospodárenie mesta za rok2021

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta

Žilina na rok 2O2I bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali
pravidlá a ľámcové východiská pľe rozpočtovanie konkľétnych príjmov a výdavkov:

O so zákonom č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov, v zneni neskorších pľedpisov

. so zákonom č. 58312004 Z. z. orozpočtových pľavidlách izemnej samosprávy aozmene
a doplnení niektoqých zákonov,v znení neskorších predpisov

. so zákonom č. 36911990 Zb. o obecnom zľiadeni, v zneni neskorších predpisov
o so zákonom č. 56412004 Z. z. o rozpočtovom uľčení výnosu dane z pľíjmov územnej samospľáve

a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
. s naľiadením vlády SR č. 66812004 Z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane zpríjmov územnej

samospráve
. so zákonom č. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku zakomunálne odpady

a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
o so zákonom č.59712003 Z. z. ofinancovaní základných škôl, stredných škôl aškolských

zatiaďeni, v zneni neskorších predpisov
. s opatrením MF SR č. MF/01017512004-42 zo dťla 8.12.2004, v zneni neskorších predpisov,

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, oľganizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie

. s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky é. 257/2014 Z. z., ktoľou sa vydáva

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - CoFoG (tzv. funkčná klasifikácia)
o so Zásadamirozpočtového hospodárenia mesta ŽIlina
. so zákonom č,. 6712020 Z. z. oniektoých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej l'udskej choroby COVID-19

Pľogramový ľozpočet mesta Žilina na ľok 202']' schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Ž1|ine

dňa 14.12.2020 uznesením č. 23212020 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov

80 980 282,- C.

Rozpočtovým opatľením č. |1202'!', ktoré bolo schválené uznesením MZ v Ž1\ine č:. 9l2O2I dŤn

25.02.202\ došlo kzmenám vrozpočte, po ktoľých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný

v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 83 343 094,- c.

Rozpočtovým opatľením č. 212021, schváleným pľimátorom mesta dňa 17.03.202I (v zmysle

uznesenia MZ v Žiline č,. 57l2OI9 zo dťla II.O2.2OI9), došlo kzmenám v rozpočte, po ktoých zosta|

celkoqý ľozpočet mesta vyrovnaný v pľíjmovej aj výdavkovej časti vo výške 83 343 094,- e.

Rozpočtoým opatrením č. 312021, ktoľé bolo schválené uznesením MZ v Ži|ine č. 561202I dna

27.04.202I, došlo kzmenám vrozpočte, po ktoľých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný

v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 582 625,- c.
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Rozpočtovým opatľením č. 412021, ktoľé bolo schválené uznesením MZ vŽiline č' 59l202I dŤr-

27'04.202I, došlo kzmenám vrozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyľovnaný
v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 5'79 255,- €.

Rozpočtovým opatľením č. 512021, schváleným uznesením MZ v Ž1line č). 93l202I ďňa27 .O4.2O2I,
došlo k zmenám v rozpočte, po ktoľých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj

výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €.

Rozpočtovým opatľením č. 6t2021, schváleným primátorom mesta dŤn I3.05.2O2I (v zmysle
uznesenia MZ v Žiline č. 51l2OI9 zo dťľ- II.O2.2OI9), došlo k zmenám v rozpočte, po ktoých zostal
celkový ľozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- e.

Rozpočtovým opatľením č. 7t202l, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 12912021 dňa
29.06.202I, došlo kzmenám vrozpočte, po ktorých zostal celkový ľozpočet mesta vyrovnaný
v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 96 04I9I9,- €.

Rozpočtovým opatľením č. 812021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v ŽLline č. I58l2O21 dňa
20.09.202I, došlo kzmenám vľozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný
v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 396 355,- €.

Rozpočtovým opatľením č. 9/2021, schváleným primátorom mesta dňa 24.09.202I (v zmysle
uznesenia MZ v Žiline č. 51l2OI9 zo día II.O2.20I9)' došlo kzmenámv rozpočte, po ktoých zostal
celkový rozpočet mesta vyrovnaný v pľíjmovej aj výdavkovej časti vo ýške 98 396 355,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1012021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Ži|ine č,.23'7l202I dŤľ-
25.10.202I, došlo kzmenám vrozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný
v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 463 840,- €.

Rozpočtovým opatľením č. 11l202'l', schváleným pľimátorom mesta dňa 02'II.2021 (v zmysle
uznesenia MZ v Ži|ine č. 57l2OIg zo dŕra IL02'2OI}), došlo k zmenám v rozpočte, po ktoých zostal
celkový ľozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 463 840,- €.

Rozpočtoqým opatľením č.. l2ĺ2021,ktore bolo schválené uznesenimMZ v Ž1|ine č.254l2O2I dna
I3.I2.202I, došlo kzmenám vrozpočte, po ktorých zostal celkoý rozpočet mesta vyrovnaný
v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 99 804 45I,- €.

Rozpočtovým opatľením č. t3/2021, schváleným primátoľom mesta dÍta I5.I2.2O2I (v zmysle
uznesenia MZ v Žiline č' 57l20I9 zo dŕr- IL02.20I9), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal
celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 99 804 45I,- €.

Rozpočtovým opatľením č. 141202!, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 30.I2.202L Jednalo sa
o Zmeny ľozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými so štátneho ľozpočtu,
z Európskej ílnie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov), ktoré, v zmysle $ 14

ods. l zákona č. 58312004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách územnej samosprávy, v zneni neskorších
predpisov, nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta.

Po uvedených zmenách zostal konečný upľavený rozpočet mesta vyrovnaný v pľíjmovej aj
výdavkovej časti vo výške I04 476 804,- €.
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Sumarizácia pľíjmov a výdavkov k3|.l2.202t

z toho:

SUMARIZACIA
Schválený
rozpočet

202',1

Upravený
rozpočet

2021

Skutočnost'k
31.12.2021

ot,o

plnenia

mesto bez RO 77 957 281 100 816 819 90739110,71 90.0c
RO - spolu 3 023 00'l 3 659 985 2 886 297,88 78,86

Rozpočtové príimv mesto Zlina 80 980 282 104 476 804 93 625 408,59 89.61

BeŽné príjmy - ĺnesto Žlina 75 072 111 81 3243871 8í 423 168,35 100,12

z toho: mesto bez RO 72 049 110 78029 1191 78876417,13 101 ,09
RO - spolu: 3 023 001 3 295 2681 2 546751.22 77.29
z toho: školy a školské zariadenia 2795 001 2 985 0251 2240 429.52 75.06

Usmev - ZpS osiková ul. 228 00C 308 6181 304 696.70 98,73
UHA mesta Zlina c 1 625l 1 625.00 100.00

Kaoitálové orĺimv- ĺnesto Žlina 270 000 2 336 0231 2 475 581.05 ĺ05.97
z toho: mesto bez RO - spolu 270 00c 2 334 0231 2 473 581.0a 105.98

RO - spolu c 2 0001 2 000,0c 100,00
z toho: školv a školské zariadenia c 2 0001 2 000.0c 100,00

Usmev - ZpS osiková ul c 0l 0,0c 0,00
UHA mesta Zlina c 0l 0,0c 0,00

Príimové finančné opeľácie - nresto Zlina 5 638 í71 20 816 3941 9 726 659,í9 46,73

z toho: mesto bez RO 5 638 '171 20 4536771 9 389 112,53 45,90
RO - spolu 0 3627171 337 546.66 93.06
z toho: Školy a školské zariadenia 0 3627171 337 546,66 93,06

Usmev - ZpS osiková ul 0 0l 0,00 0,0c
UHA mesta Zlina 0 0l 0,00 0,0c

Rozpočtové príimy spolu - mesto Zlina 80 980 282 1044768041 93 625 408.59 89.61
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ITW)AVKY

z toho:

Pozn.:

Ro = rozpočtové organizácie mesta

Rekapitulácia hospocláľenia mesta Zi|inaz

K31.12.2021 dosiahli pľíjmy mesta Ž1lina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta)

celkový objem 93625 408'59 €, čo predstavuje plnenie na 89,61 "Á avýdavky (vrátane výdavkov
ľozpočtových organizácií mesta) boli čeľpané v celkovom objeme 86 696 205,87 €o čo predstavuje

v peĺcentuálnom vyj adreni 82,,98 o/o.

Výsledok hospodáľenia k 31.12.2021 pľedstavoval:
. po vylúčení finančných opeľácií schodok vo výške -3l1772,,32 €
o vľátane Íinančných opeľácií pľebytok vo výške 6 929 202'72 €.

mesto bez RO 49 635 6381 68 194 5481 52 989 201,31 77,70
RO - spolu 31 3446441 362822561 33 707 004,56 92,90
Rozpočtové výdavky mesto Zlina 80 980 2821 104 476 8041 86 696 205,87 82,98

BeŽné vÝdavkv - mesto Žlina 740237431 84 195 493 76 065 984,33 90,34
z toho: mesto bez RO 42781 0991 48 491 324 42 824 589,97 88,31

RO - spolu: 312426441 35 704 't69 33241394.36 93.1 0

z toho: školv a školské zariadenia 29977 5481 34 181 94E 31 853 909,36 93,1 9

Usmev - äS osiková ul 882 7961 979 928 975 845.43 99.58
UHA mesta Zlina 382 3001 542292 411 639,57 75,91

Kapĺtálové vÝdavkv- mesto Zlina 4 664 567I í7 979 339 8 1'ĺ4 537.39 45,30
z toho: mesto bez RO 4 5625671 17 401 252 7 678 927 -19 44.13

RO - spolu: 102 0001 578 087 465 610,20 80,54
z toho: školv a školské zariadenia 0l 370 784 360 191.74 97.14

Usmev - ZpS osiková ul 0t 27 486 27 220.20 99.03
UHA mesta Zlina í02 000l 179 816 78198.26 43.49

Wdavkové finančné operácie - mesto älina 22919721 2301972 2 485 684,15 107,98

z toho: mesto bez RO 2291 9721 2301 972 2 485 684,15 107,98
RO - spolu 0l 0 0.00 0.00
z toho: školv a školské zariadenia 0l 0 0,00 0,00

Usmev - ZpS osiková ul. 0l 0 0.00 0,0c
UHA mesta Zlina 0l 0 0,00 0,0c

Rozpočtové výdavky spolu - mesto Zlina 80 980 2821 104476804 86 696 205,87 82,98

Hospodárenie celkom:
Schválený
rozpočet

202',1

Upravený
rozpočet

2021

Skutočnost'k
3',1.12.202',1

Bežný rozpočet í 048 368 -2871106 5357184,02
KapitálovÝ rozpočet -4394 567 -15 643 316 -5 668 956.34

Finančné operácie (Fo) 3 346 199 18 s14 422 7 240 975,04

V'ýsledok hospodárenia - po výúčenĺ Fo -3 346 199 -18 5',14 422 -31',1772,32

Vrisledok hospodárenia - vrátane Fo 0 0 6929 202,72
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Bežný rozpočet
Schválený

ľozpočet na ľok
2021,

Upľavený
rozpočet na ľok

2021

Skutočnost'

k31.12.2021

Bežné pľíjmy 75 072 111 8t 324 387 81 423 168,35

BeŽné výdavky 74 023 743 84 I9s 493 76 065 984,33

Pľebytok+/Schodok- 1 048 368 -2 871106 5 357 184,02

A)

Finančné usporiadanie výsledku hospodáľenia Mesta Zilina za rok202I

Pľebytok+/Schodok- -3 346I99 -Í8 514 422 -3L1772,32

Schodok ľozpočtu. zistený podľa ustanovenia 8 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004

Z. z. orozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení niektoých zákonov,
predstavuje -3lt 772,32 C.

Schodok rozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je záporný rozdiel medzi
časovo rozlíšenými pľíjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.

B)

Rozpočet finančných operácií
Schválený

ľozpočet na ľok
2021

Upľavený
ľozpočet na rok

2021

Skutočnost'

k31.12.2021

Pľíjmové finančné opeľácie 5 638 171 20 816 394 9 726 659,19

Výdavkové finančné opeľácie 2 291 972 2 30r 972 2 485 684,15

Pľebytok+/Schodok- 3 346 199 t8 st4 422 7 240 975,,04

Kapitálový ľozpočet
Schválený

ľozpočet na ľok
2021

Upravený
ľozpočet na ľok

2021

Skutočnost'

k31.12.2021

Kapitálové pľíjmy 270 000 2 336 023 2 475 581,05

Kapitálové vydavky 4 664 s67 l7 979 339 8144 537,39

Pľebytok+/Schodok- -4 394 567 -t5 643 316 -5 668 956,34
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Hospodáľenie vrátane finančných
opeľácií

Schválený
rozpočet na rok

2021

Upľavený
ľozpočet na ľok

2021

Skutočnost'

k3L.12.2021

Pľebytok+/Schodok- 0 0 6 929 202,72

c)

Hospo dáľenie vrdtane frnančný,ch op eracu

Upľavený bežný rozpočet na rok 2021 bo| zostavený ako schodkový, nakolko vo výdavkoch
beŽného rozpočtu sa ľozpočtovalo pouŽitie účelovo určených prostľiedkov, poskytnutých zo štátneho
rozpočtu, zrozpočtu Európskej únie a prostriedkov na základe osobitného pľedpisu' nevyčeľpanych
v minulých ľokoch. Uvedené prostriedky boli zapojene do rozpočtu mesta v roku 202I
prostredníctvom príj mových finančných operácií.

Na úhradu časti bežných výdavkov boli tieŽpoužite prostriedky ľezeľvného fondu mesta.

Y zmysle 8 36. odst. 2 zákona é. 67/2020 o niektoých mimoriadnych opatreniach vo ťrnančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej l'udskej choroby COVID-19, účinného od
04.04.2020, mohla obec oočas o bia pandémie až do 31. decembra 202I na základe rozhodnutia
zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostľiedky rezervného fondu. pričom tento
postup sa nepovažuie za porušenie osobitného predpisu.

Schodok kapitálového ľozpočtu bol v pľiebehu roka financovaný predovšetk''ým z prostriedkov
rezervného fondu mesta, fondu rozvoja b;ýĺania mesta atiež z návratných zdrojov financovania (z
prostriedkov bankového investičného úveru).

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dŤn27.04.2021 schválilo uznesením

č.58l202I prijatie bankového investičného úveru v celkovom objeme 6 500 000,- €.

K31.12.202I bol'a zvyššie uvedeného úveru prĹjatá azátoveí pouŽitá (čeľpaná) časť úveru na
financovanie investičných akcii, schválených mestským zastupiteľstvom, v celkovej výške
l I98 714,46 €.

Prostriedky rezervného fondu boli do rozpočtu mesta v roku 202l zapojené v celkovom objeme
10 154 801,- €. K3I.12.2021 boli čeľpané vo ýške 6 598 365,82 €.

Prostľiedky fondu rozvoja bývania boli do rozpočtu mesta v roku 202I zapojené vo výške 90 643,-
€. V ľoku 2021 nedošlo k ich čerpaniu.

.r2.202r
6 929 202.72 €,.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpanÝch účelovo uľčených prostriedkov.
poshrtnutých vroku 2021 zo štátneho rozpočtu, zrozpočtu Európskej únie, alebo na základe
osobitného pľedpisu v celkovei vÝške 2 154 591.52 €. z toho:
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510,96 C

704,28 C

2r,03 c

53 944,80 C

I950,14€

14 303,I0 €

34 826,47

503 547,68 €

12 800'- €

240,96 €

9 882,25 €

573 881'30 €

2 500,- €

29 876,- €

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostľiedky zo ŠR QPSVaR) z ľoku
202I - rodinné prídavky

- nevyčeľpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR zrolol' 2O2l na
zabezpečenie poskýovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince

- nevyčeľpané účelovo určené finančné prostľiedky zo ŠR
(MPSVaR SR) z rol<rl 202I na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych
služieb v súvislosti s CoVID-19 (Denný stacionáľ Vlčince)

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky 
'o 

ŠR
(MPSVaR SR) z roku 202I - jednoľazová dotácia na odmeny zamestnancov
v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v súvislosti s COVID-19
(zamestnanci mesta _ vodiči, zabezpečujúci sociálne sluŽby, zamestnanci
zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálni dôchodcov,
Denného stacionáľa Vlčince, opatrovateľskej služby, Komunitného centra na

Bratislavskej ul.)

-nevyčeľpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR zroku 2021 na
úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania 1Šľnľ;

-nevyčeľpané účelovo uľčené finančné prostriedky zo ŠR zroku 202I ĺa
úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky

-nevyčeľpané účelovo uľčené ťrnančné prostriedky zo ŠR zľoku 2O2I na
úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej spľávy - zabezpečenie ,,Sčítania
obyvateľov, domov a bytov v roku 202I*

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2O2I preZŠ _
normatív

- nevyčeľpané účelovo uľčené finančné prostľiedky zo ŠR z roku 2O2I preZŠ _

nenormatívne prostľiedky _ v zdeláv acie poukazy

- nevyčeľpané účelovo uľčené finančné pľostľiedky zo ŠR z roku 202I pre ZŠ -
nenormatívne prostľiedky _ dopravné

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 pre MŠ
_ nenormatívne prostriedky _ pľíspevok na výchovu avzdelávanie

- nevyčeľpané účelovo určené finančné prostriedky 
'o 

ŠR zroku202I
pre MŠ, ŠJ pľi ZŠ _ nenoľmatívne prostľiedky _ príspevok na stravovanie
(dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom)

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR zrclcu2)2l
pľe MŠ, poskýnuté narealizáciu rozvojového projektu ''Múdre hranie 2"

- nevyčerpané účelové finančné prostľiedky 
"o 

ŠR z roku 202I,určené
na inovatívne prístupy priestorových riešení a qýučby v základných a

stľedných školách (ZŠ s MŠ ul' Do Stošky)

o

o
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18 040,02 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Európskeho sociálneho
fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania ŠR z roku 202I na realizáciu
projektu,,Netradičná cesta zapoznaním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul')

I99 92O,- c - nevyčerpané účelovo určené f,rnančné prostľiedky z ESF - REACT EU z ľoku
202I (zálohová platba) na realizáciu pľojektu ,,Podpora rozvoja domácej
opatrovateľskej služby v meste Žilina"

229 171,95 € - nevyčerpané účelovo určené ťrnančné prostriedky z Nóľskeho finančného
mechanizmu a Zo spoluťtnancovania zo ŠR z r. 202I (zálohová platba), na
realizáciu pľojektu ''Zmierňovanie a prispôsobovanie sa Zmene klímy v meste
Žilina"

41 600,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné pľostriedky zo ŠR z rciľ:rl, 2O2I
(kapitálové)' poskytnuté za účelom vývorenia pľiestoru na podporu
socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského
inkluzívneho ihriska)

3 300'- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zroku2D2l (kapitálové) -
grant z Nadácie Pontis na realizáciu projektu ,,Snoezelen záthrada _ univerzálny
komplex pre všetkých"

79 570,27 € - f,rnančné pľostriedky, ktoré predstavujú príľastok za rok 202I do fondu
prevádzky, íďrŽby aopráv, tvoreného vzmysle zákona č. I82lI993 Zb.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov' V zneni neskorších predpisov
(nájomné byty - vlastník mesto)

o 22 508,96 € - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných pľostriedkov _ grantov,
ktoré predstavovali v roku 202I prijemnabežné účty rozpočtových organizäcii
mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta _ škôl a školských
zariadeni)

o 315 43I,35 € - zostatok nevyčerpanych finančných prostriedkov súvisiacich so stravovaním
v školských jedálňach - úhľada stravy (stravné, režia),nazŕlk|ade ustanovenia $
140 ods. 9 a 10 zákona č. 24512008 Z. z. o ýchove avzde|ávaní (školslcý
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov;
finančné prostriedky predstavovali v roku 202I prijemnabežné účty školských
jedální rozpočtových organizácii mesta (vlastné príjmy ľozpočtových
organizácií mesta _ škôl a školských zariadeni)

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostľiedky, poskýnuté zo štátneho rozpočtu, ľÚ je možné
použiť vnasledujúcomrozpočtovomrokuvsúlade sustanovením $ 8 ods.4 a5 zákonač,.52312004
Z. z. o rozpočtových pľavidlách veľejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zo zostatku (ťrnančných operácií) sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo uľčených finančných
prostriedkov z predch. rokov (2019. 2020) v celkovej výške 2 196.28 €. ktoré boli v roku 2021
zapojene do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, z toho:
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a 73,02 €,

I,26 €

2I22,-€

nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR QPSVaR) z roku
2019 _ rodinné prídavky

nevyčeľpané účelovo určené ťrnančné pľostľiedky z Európskeho sociálneho
fondu a zo spolufinancovania ŠR z roku 2OI9 na realizáciu pľojektu ,'Čítanie _
br ána k mysleniu"1zŠ Nám. mladosti)

- nevyčeľpané účelovo určené finančné prostriedky 
'o 

ŠR z roku 2020 pre ZŠ _
nenoľmatívne pľostriedky _ v zdeláv acie poukazy

a

a

predstavujú cudzie finančné prostľiedky v celkovei wške 180 763'69 €.

Po wlúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo uľčených finančných prostriedkov
v celkovom obieme 2 337 551"49 €. predstavuiú disponibilné zdľoje (celkový prebytok rozpočtu -
vrátane zostatku finančných operácií) zostatok k 31,,12.2021' vo vÝške

4 591651"23 e,

ktoý bol odvedený v zmysle $ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o ľozpočtových
pľavidlách :územnej samospľávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do ľezervného fondu
mesta.
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Prehl'acl o stave a vývoji cllhu k 31.12.202l

Skutočné bežné pľíjmy mesta Zi|ina v roku 2020z 80 487 508'51 €

z toho 60 o/oz 48 292 505'11 €

Skutočné bežnépríjmy mesta Žilinav roku 2020,zníŽenév zmysle $ 17 ods. 6 písm. b) zákona
č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pľavidlách územnej samospľávy,v znení neskoľších predpisov:
60 978 287,55 €, z toho 25o/oz 15244 571'89 €

Celkovú suma dlhu mesta Zilina k 31.12.2021

Komerčné úvery * návratná fin. výpomoc:

počet obyvatel'ov mesta k 31.l2.202lz

dlh v pľepočte na 1 obyvateloa mesta:

19 559 625,84 €

81 736

239 €,

V zmysle $ 17, ods. 6 zákona é. 583/2004 Z' z, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
v zneni neskorších predpisov, môŽe mesto na plnenie svojich úloh prljať návratne zdroje
financovania, len ak:

a) celková suma dlhu mesta neprekĺočí 607o skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka:

Zostatok istiny k
31.12.2021

Skutočné bežné pľíjmy
k3I.12.2020 7o podiel

19 559 625,84 80 487 508,51 24,30 yo

b) suma ročných splátok návratných zdľojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25"/o skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znižeĺých
o prostriedky poskýnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu zrozpočtll iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskýnuté zEIJ a iné prostriedky zo zahraniéia alebo
pľostriedky ziskane na základe osobitného predpisu (s 48 ods. 1 zákona č. 54312002 Z. z.
o ochrane prírody a kľajiny):

Suma ľočných splátok
návľatných zdľojov

financovania vľátane
úhľady výnosov za rok2021

Skutočné bežné pľíjmy
k31.12.2020

($ 17 ods. ó písm. b)
zíkona č. 58312004 Z. z.)

% podiel

2 545 049,25 60 978 287,55 4,r7 yo

Zákonná podmienka bola splnená.
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Plnenie ľozpočtu pľíjmov k 3l.l2.202l

celkom 93 62s

81.423 1 5

Daňové príimv - bežné 54 000 I4I,34 €

. Dane z pľíjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby 38 520 553126 €

Príjem pľedstavoval výnos ďane z príjmov ýzických osôb (DPFo), v zmysle zákona č. 56412004

Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane zpríjmov územnej samospráve aoZmene adoplnení
niektorých zákonov, pollkázaný územnej samospráve, ktorý bol pľíjmom rozpočtu obce.

S účinnosťou od I.1.2016 bol určený podiel obcí na výnose DPFO vo výške 70,00 oÁ.

Dane z majetku - daň z nehnutelonostĺ 11 475 953,64 €o

DaŤl z nehnuteľností na rok 202I bola vyrubená spoločnými ľozhodnutiami s daňou Zapsa, daňou
za predajné automaty adaňou za nevýhemé hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 202I,
v zmysle ziĺkona č. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších pľedpisov a v súlade s VZN č). 20/2019
o dani z nehnutelhostí, dani za psu dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie
prístroje.

Vyľubená daň znehnutelhostí na rok 202l bola splatná v dvoch rovnomerných splátkach,
uľčených v rozhodnutiach nasledovne:

- pľávnické osoby (ďalej len ',Po"): - prvá splátka do 30. jilna2l2l
- druhá splátka do 3 1. augusta 2021

- ťyzické osoby (ďalej len,,Fo"): - prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia

- druhá splátka do 31. auglsta2}2l

Pľíjmy k 3 I.I2.202l pľedstavovali:

- dane zpozemkov vo výške I 065 072,82 €
- dane zo stavieb vo výške 9 311 526,74 €
- dane zbyov a nebytových pľiestorov v býovom dome vo výške 1 099 354,08 €

Správca dane k 3LI2.202I evidoval 35 557 daňových subjektov (1 456 Po, 34I0I Fo)'
u ktorých výška vyrubenej dane na rok 202I pľedstavovala 11 39I 517,60 € a výška dorubenej

dane za roky 2016 - 2020 predstavovala sumu 196 136,38 €.

K 31.I2.202I predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky - preplatky) čiastku 2208 673,47 €
(v tom Po 2 04I 806,67 € a Fo 166 866'80 €).
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Uvedená suma nedoplatkov zahÍňa i Po a Fo:

- v konkurze vo výške 896 914'55 € (v tom Po 894 975,46 € a Fo I 939,09 €), u ktoqých je
nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňoých subjektov v konkurze je 49 @2 Po a7
Fo)

- v osobnom bankrote vo výške 4 069,25 €.

K3I.I2.2021 boli na dani znehnuteľností odpísané daňové nedoplatky vcelkovej výške 440
7I2,8I € (v tom Po 445 840,49 € a Fo -5 12],68 €), a to:

- 34,- € - odpustenie daňového nedoplatku na dani, ak by jeho vymáhaním bolavážne ohrozená
výživa daňového dlžníka, ktorým je Fo alebo osôb odkázanych na jeho výživu ($ 70 ods. 2
daňového poriadku)

- -5 798,42 € - daňový pľeplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane ($ 79
ods. 5 daňového poriadku)

- 35,80 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu, že daťrcvý dlžník zomrel a súd zastavil
dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty, zanechaný poručiteľom, vydal
tomu, kto sa postaral o pohreb' alebo ak zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal
majetok
($ 84 ods. 1 písm. b) daňového poľiadku)

- 395 148,50 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu záĺ1l<ll daňového subjektu, ak daňový
subjekt zanikol bezprávneho nástupcu ($ 8a ods. 1 písm. c) daňového poriadku)

- 51 292,93 € - daňový nedoplatok zanikol v ľozsahu pohľadávok, ktoré daňový subjekt na
zĺlklade schváleného reštrukturalizačného plánu nemusí plniť, alebo riadne a včas neboli
prihlásené ($ 84 ods. 1 písm. g) daňového poľiadku)

Dane za tovary a služby 4 003 634,44 €

Pľíjem zdani za tovary aslužby - daní za špecifické služby k 31.12.202I pľedstavoval 4
003267,81€-ztoho:

daň za psa vo výške 67 249,36 €
datt za neqýherné hľacie prístroje vo výške 3 690,- €
daíl za predajné automaty vo výške 1 1 838,98 €
daí za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 7 4 27I,01 c
daňza ubýovanie vo výške I87 716,32 € (uvedená daň je vyrubovanánazáklade mesačných
hlásení o počte pľenocovaní a počte ubýovaných hostí, v zmysle zákona č. 58212004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komlnálne odpady a drobné stavebné odpady,
v zneni neskorších pľedpisov a v súlade s VZN č.2Il2019 o dani za ubýovanie)
daťt za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia _ ambulantný
pľedaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zaiaďenia,
skládky materiálu'..) vo výške 7I 637,33 c
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 dľobné stavebné odpady, v znení neskorších
predpisov, s účinnosťou od 01.01.2020) - úhľady od právnicloých osôb vo výške I 614 645,78
€ aod ýzickych osôbvo výške I972218,97 €a - spoluvovýške 3 586 864,75€
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Vyrubený poplatok za komunálny odpad bol splatný v dvoch splátkach podľa vydaných
rozhodnutí pre $zzické osoby a platobných výmeľov pre podnikajúce osoby nasledovne:

- podnikajúce osoby: - prvá splátka do 31. mája202l
- druhá splátka do 31. augusta2021

- fyzické osoby - prvá splátka do 45 dní od prevzatia rozhodnutia
- druhá splátka do 31. augusta2D2t

Pľíjem z dani za tovary a služby _ iné dane za tovary a služby vo výške 366,63 € predstavoval
príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové oľíimv - bež.né 7 797 659,03 €

a Pľíjmy z podnikania a vlastníctva majetku 3 047 588'11 €

Pľíjem zvyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, &.S., vktorej má mesto

majetkovú účasť, pľedstavoval čiastku 103 400'- €.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške 427 102,04 €, v zmysle uzatvoľených nájomných

zmliv (pozemky pod pľedajnými stánkami, hľobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta, pľíjmy
v zmysle uzatvorených zmlúv o Vecnom bremene a iné prenajaté pozemky).

Pľíjem zprenajatých budov, pľiestorov a objektov pľedstavoval 2 471 003,37 € - príjem v zmysle

uzatvorcných nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebýových priestoroch vo vlastníctve

mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem zprenájmu byov vo

vlastníctve mesta, príjem zprenájmu kultuľnych domov, obradných siení v domoch smútku,

ochľanných stavieb civilnej ochrany, zasadačiek atď .

Príjem zprenájmu budov, pľiestorov a objektov vo výške 46 082,70 €vykazovali k 3I.12.2021

školy a školské zariadenia na tzemi mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl

a školských zariadeni).

o Administľatívne poplatky a iné poplatky a platby 3 470 904,67 €,

Príjmy zadministľatívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k3I.I2.202I čiastku

208 593,03 €, ztoho;

- zakolaudačné a stavebné povolenie - I24 838'50 €
- zakolaudačné a stavebné povolenie na studne _ I 146,- €
- za ľozkopové a kolaudačné povolenie - 8 064,- c
- zavýrub stromov - 1 910,- €
- Za rybárske lístky - 14 562,- c
- zaznáĺľ'ky prepsa -I54,-€
- Za osvedčovanie listín a podpisov na listinách _ 16 474,- €
- Za vyhotovenie matričných dokladov _ 13 382,- c
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Za potvrdenie o trvalom pobyte - 3 900,- €
poplatky na pohrebiskách _ 5 255,- €
zavyhotovenie potvľdenia o zápise v evidencii samostatne hospodáriacich rolhíkov _ 19,- €
zama|é zďroje znečisťovania ovzdušia - 8,- €
za vyďanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohieľ - spolu vo výške 600,-
€
príjem zo súdnych Sporov' vedených u exekútorov - 17 699,59 c
správny poplatok za sluŽby poskýované Integľovaným obslužným miestom občana ,,IoMo"
(výpis z registra trestov) - 2r € (uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu, kde
bol následne odvedený)
ďalšie poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie
odpisu...) - spolu 578,94 €

Príjmy zpokít, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastlr:tl 299
563,56 € , ztoho;
- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Ž1line

spolu 233 562,04 €
- ostatné pľljmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky - fuzické osoby, pokuty za

správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilina, pokuty za nedodržanie
všeobecných obchodných podmienok pľi zapožIčaní bicyklov, pokuty zataxi sluŽbu, tľoky z
omeškania a pod.) _ spolu 66 00I,52 €

Poplatky aplatby znepriemyselného anáhodného predaja aslužieb predstavovali k3I.I2.2O2I
čiastku 2 958 124,08 € - ztoho:

poplatok za vodu - 4 798,68 €
poplatok za oznamy v mestskom rozhlase - 1 388,- €
poplatok za opatrovateľsku sluŽbu - 77 232,7I €
za služby sociálneho taxíka - I 378,- €
za poskýovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince _ 4 186'38 €
za detské jasle - 171 884,50 €
za služby poskýované Mestskou políciou v ŽIline pri ochĺane objektov pľostredníctvom
ptevádrky PCo - 8723,52€
zauživanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami _ II 841,I5 €
za služby poskýované v súvislosti s organizáciou kultúmych a špoľtových podujatí
(poskýnutie reklamného priestoru) _250,- €
za odtiahnutie motorového vozidla - 109,- €
za vydanie náhradného UHF tagu (čipu), umoŽňujúceho vjazd do pešej zóny, za stratený,
príp. poškodeny _ 330,- €
za vydanle náhľadného čipu na stravovanie vjedálňach dôchodcov na Vlčincoch ana
Lichardovej uI., za stľatený, príp. poškodeny _ 20,- €
za odpredaj palivového dreva _27 629,]4 c
poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi - 806,- €
asistenčný poplatok za sluŽby poskyované Integľovaným obslužným miestom občana
,,IoMoo'(výpis zregistratľestov), ktorý je príjmom mesta - 1,90 €
príjem za odpreďaj pohonných hmôt v súvislosti s predajom osobného motoľového vozidla
Audi A8 Long - 88,56 €
poplatky za vyhotovenie fotokópií... - 10,54 €
za stravné v zariadeniach detských jaslí - 23 617,99 c
za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 395 536,69 €
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za stravné - Denný stacionár Vlčince - II5,54 €

Vlastné príj my rozpočtový ch or ganizácií mesta k 3 I' l 2.202 I :

- škôl a školských zariadeni (zapredaj výrobkov, tovaľov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pľi

ZŠ, ZlJŠ, CVČ' stravné 
" 

Šq _ spolu I 975 I89,52 €

- ľozpočtov ej organizácie Úsmev _ zariadenie pre seniorov (ZpS), osiková ul. (za predaj

výľobkov, tovarov a služieb, zastravné) spolu 252919,66€

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol
k3I.I2.202I vo výške 4 624,- €.

. Iné nedaňové príjmy 1 279166,25 €

Príjmy znáhradz poistného plnenia dosiahli k3LI2.2021 čiastku 42 149,45 €.

Príjmy z odvodov zhazarďných hier a iných podobných hier (v zmysle zäkona č;. 30l20I9 Z. z.

ohazardných hľách) do ľozpočtu obce predstavovali k3I.I2.202I 703 354,89 €.

Príjmy z dobľopisov predstavovali k 3I.I2.202I objem 208 166,14 €, zwatiek_ l87 955,92 €,

z refundácie - 2 63 7,87 €.

Iné príjmy (doplnkové Príjmy, mylné platby, atď.) dosiahlik3I.12.2021 celkovú výšku 2 665,70 €.

Vlastné príj my rozpočtový ch or ganizáci í me sta k 3 I . 12.202 I :

- škôl aškolských zariadeni (z náhrad zpoistného plnenia, zdobľopisov, zvratiek, iné príjmy)
predstavovali spolu 127 012,94 €

- rozpočtovej organizácie Úsmev - ZpS, osiková ul. (zdobropisov, z vratiek) predstavovali spolu

3 598,34 €

- rozpočtovej organizácie Útvaľ hlavného architekÍa mesta Žilina (z dobropisov) predstavovali 1

625,- €.

Grantv a transferv - 19 625 3 98€

o Tuzemské bežné gľanty a transfeľy 19 607 426173 c

Podpoložky beŽných gľantov a transferov boli napíňan e priebežne v súlade s rozpisovými listami
poskýovateľov a pľíslušnými zmluvami na rok 202I.

Príjem k 3LI2.2021 pľedstavovali
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Gľanty - bežné (snolu 140 197.26 €):

účelový grant zNadácie Pontis na reallzáciu dobľovoľníckeho podujatia ,,Naše mesto 202I*
- vo výške 160,- €
!n. prostriedlq zEkofondu, n. o. - cena v s'(ÍaŽi 

',Enviromesto 
2019" -previťazné mesto

Zilina_ vo výške I 000,- €
fin. prostr. z Nadácie Kia Motors Slovakia v súvislosti srealizáciou projektu "Zabezpeč,enie
prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA zarokz\zl" - vo výške
64 938,55 €

Príjem zbeŽných grantov vo výške 74 098,7I € vykazovali k 3I.I2.202I školy a školské zaĺ'iadenia
nainemi mesta (vlastné príjmy rozpočtoqých organizácií mesta - škôl a školských zariaďeni)'

Transfeľv v ľámci vereinei správy - bežnó (spolu 19 467 229.47 €):

- bežný transfer zo ŠR - normatív pre ZŠ - vo výške 13 556 676,- €
- bežný transfer zo ŠR - príspevok na výchovu avzde|ávanie pre materské školy - vo výške

245 775,- €
- beŽný tľansfeľ zo ŠR - účelovo uľčené finančné pľostriedky pre úsek školstva _ asistent učiteľa -

vo výške 528 340'- €
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné pľostriedky pľe úsek školstva _ vzďelávacie

poukazy _ vo výške 172 I79,- €
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostľiedky pre úsek školstva _ dopľavné - vo

qŕške 2 40l,- €
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené ťrnančné prostriedky pre úsek školstva _ odchodné _ vo

výške 32 153,- €
- bežný tľansfer zo ŠR _ účelovo uľčené finančné prostľiedky pre úsek školstva _ sociálne

znevýhodnené prostredie - vo výške 4 350,- €
- bežný transfer zo ŠR _ účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva _ príspevok na

učebnice - vo výške l19 746,- €
- bežný tľansfeľ zo ŠR _ účelovo uľčené finančné prostľiedky pre úsek školstva _ mimoriadne

výsledky žiakov - vo výške 5 000,- €
- beŽný transfeľ zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - hmotná ntďza,

príspevok na stravovanie - dotácia na poclporu výchovy k stľavovacím návykom (pre materské
školy, zák|adne školy, školské jedálne pri ZŠ) _ spolu vo v'ýške 1 053 896,50 €

- bežný transfer zo ŠR _ účelovo určené finančné prostľiedky pre úsek školstva - príspevok na
špecifiká (digitálne technológie na rok 202I, školský digitálny koordinátor, osobné ochranné
pomôcky a dezinfekčné prostľiedky, špecifiká pre MŠ) - spolu vo výške 132 920,- €

- bežný transfeľ _ prostľiedky z Plánu obnovy a odolnosti _ účelovo určené finančné prostriedky
pre úsek školstva - špecifiká,,Spolu múdrejší 2" -vo výške 20 550,- €

- bežný transfer zo ŠR _ účelovo určené finančné prostľiedky pľe úsek školstva _ na oľganizačne
zabezpečenie sit'aží a olympiád v zŠ ivĺartinská ul. - vo výške 440,- €

- bežný transfer zo ŠR _ účelovo určené ťrnančné pľostľiedky pre úsek školstva - na rcalizáciu
sttaži a olympiád v ľoku 2O2I _pre CVČ Kuzmányho ul. - vo výške 2 489,94 €

- bežný tľansťer zo ŠR (MV SR) _ účelovo uľčené finančné prostriedky, poslqrtnuté na ľozvojový
projekt ,,Múdľe hranie", realizovaný v materských školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ
Brodňanská ul., MŠ Stavbárska ul., MŠ Puškinova ul., MŠ Čajakova ul., MŠ ul. Ku škôlke) -
spolu vo výške 4 992,- €
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bežný transfer zo ŠR (MV SR) _ účelovo určené finančné prostriedky' poskýnuté na rozvojový
projekt ,,Múdľe hranie 2", Íealizovaný v materských školách (ZŠ s MŠ Gaštanová ul., MŠ
Bajzovaul., MS Suvorovova ul.) _ spolu vo výške 5 500,- €
bežný transfeľ zo SR - účelovo určené frnančné pľostriedky, poskýnuté na rozvojový projekt
,,Pľedškoláci", realizovaný v mateľských školách (ZS s MS Gaštanová ul., MS Suvoľovova ul.) _
spolu vo výške 15 747,- €
bežný transfer zo SR (MV SR) _ účelovo určené finančné prostriedky, poskyt1uté na rozvojový
projekt ,,Čitame radi 2", realizovaný v zák|adných školách (ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ ul. Dolná
Trnovská, ZS ul. V. Javorku, ZS s MS Gaštanová ul.) - spolu vo výške
2 800,- €
bežný transfer zo ŠR (MV SR) _ účelovo určené finančné pľostriedky, poskytnuté na rozvojový
projekt ,,Spolu múdľejší", realizovaný v základných školách (ZŠ s uŠ Št<otst<á ul., ZŠ ul. V.
Javorku, ZS Jarnául., ZS s MS ul. Sv. Goľazda, ZS Maľtinská ul.) - spolu vo výške
8 550,- €
beŽný transfeľ zo ŠR (MV SR) - účelovo určené finančné prostriedky, poskýnuté na realizáciu
rozvojového projektu ,,Zlepšenie vybavenia školských jedální" (SJ pri ZS ul. V. Javorku) _ Vo
výške 816,- €
bežný tľansfer zo ŠR (MV SR) _ účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na realizáciu
rozvojového projektu ,,Enviľoproj ekt202l" (ZŠ Kaľpatská ul.) - vo výške 1 920,- €
bežný tľansťer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky, poskýnuté na rozvojový projekt
,,Letná školao', realizovaný v základných školách (ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ Jaľrrá
ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda) _ spolu vo výške 12 800,- €
bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky, poskýnuté narealizáciu rozvojového
projektu ''Podpora doplnkového pedagogického štúdia a ľozširujúceho štúdia" v zák|ad"ý:!
školách (ZS s M-S ul. Do Stošky, ZS s MS Bľodno, ZS s MS Skolská ul., ZS Karpatská ul., ZS
Martinská ul., ZS s MS Gaštanová ul.) _ spolu vo qŕške 3 080,- €
bežný transfer zo ŠR (MŠWaŠ SR) - účelovo určené finančné prostriedky na inovatívne prístupy
priesiorových ľiešení a výučby v základných a stredných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky) - vo
výške 29 876,- €
bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ,,ESF") a zo
spolufinancovania 

"o 
ŠR poskýnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti ,,Podpora

zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím", realizovaný v CVC Kuzmányho ul.
(chránené pracovisko _ staľostlivosť o zvieratá) - spolu vo výške 7 354,77€
bežný transfer - ťtn. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo SR - fin. príspevok na úhľadu
časti mzdových nákladov pre zamestĺávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie -- na
realizáciuP1ojek1u,,Podpoľa udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách" (ZUS L.
Arvaya, ZUS F. Spániho) - spolu vo výške 285 447,19 €
bežný tľansfer - fin. prostľiedky z ESF a zo spoluf,tnancovania zo ŠR poskýnuté na projekt

,,V základnej škole r1sPešnejší", realizovany- v základných školách (Zs ul. Slovenských
dobrovolhíkov, ZŠ s vĺŠ ut. Dolná Trnovská, ZŠ ul. V. Javorku,ZŠ Jarnául.. ZŠ Lichardova ul')
- spolu vo výške 46 852,83 €
beŽný tľansfer - fin. prostľiedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt,,Netľadičná cesta
zapoznanim",rea|izovaný v ZŠ s MŠ Brodno - spolu vo výške 29 889,- €
bežný transfer - fin. prostľiedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt ,,Pomáhajúce
profesie v edukácii deti aŽiakov", realizovaný-vo všetkých základných školách a v materských
školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - MS, ZS s MS Skolská ul. - MS, ZS s MS Gaštanová ul. - MS,
ľĺŠ Rybne nám.' MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ rultúľna ul., MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul.) - spolu
vo výške 984 957,77 €
bežný tľansfer zo ŠR (Urad vlády SR) na realizŕĺciuprojektu,,Súsošie oslobodeniaŽiliny v Sade
SNP _ obnova a oprava2020* - vo v'ýške 5 700,- €
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- bežný transťer - fin. prostriedky z Nórskeho ťrnančného mechanizmv a zo spolufinancovania zo
ŠR na realizáciu projektu ''Zmieňovanie a prispôsobovanie sa Zmene klímy v meste Žiliĺa"_
spolu vo výške 32 873,05 €

- bežný transfer - Ítn. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len ,,EFRR") a
zo spolufinancovania zo ŠR _ refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pľe
Integrovaný regionálny opeľačný program (ďalej len ,,So IROP") na mzdy a poistné a príspevok
do poisťovni za zamestnancov So IROP - spolu vo výške 39 879,32 €

- beŽný transfeľ zo ŠR - fin. prostriedky z ESF _ REACT - EIJ (zálohová platba) v súvislosti s
realizáciou projektu ,,Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej sluŽby v meste Žilina" - vo výške
I99 920,- €

- bežný transfer zo ŠR - refundácia časti výdavkov namzdy, poistné apríspevok do poisťovní
a čiast. prevádzkových nákladov v rámci realizäcie národného pľojektu ,,Podpora a zvyšovanie
kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - vo výške 44 735,66 €

- bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi _ vo výške 11 516,20 €
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške 23 597,18 €
- bežný transfeľ zo ŠR _ jednorazové zvýšenie pre nezaopatrené dieťa - vo výške I 332,- €
- bežný transfer zo ŠR - príspevok pri narodení dieťa - vo ýške 1 659,72 €
- bežný transfer zo ŠR _ jednorazový pľíspevok pľe dieťa 1. ročníka ZŠ - vo výške 104,76 €
- bežný transfeľ zo ŠR - účelovo určené finančné prostľiedky na zabezpečenie poskytovania

sociálnej sluŽby v rozpočtovej organizácii mesta Usmev _ ZpS, osiková ul. - vo výške
374 796,- €

- bežný transfer 'o ŠR - účelovo uľčené ťrnančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - vo výške 28 640,55 €

- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych
služieb v súvislosti s CoVID-19 (Usmev _ ZpS, osiková ul., Denný stacionár Vlčince) - spolu
vo výške 2 180,- €

- bežný tľansfeľ zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia na odmeny zamestnancov poskýovateľov
sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie v súvislosti s COVID-19 (zamestnanci:
vodiči zabezpečujicirozvoz stľavy, sociálny taxík, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa, jedálne dôchodcov, Denný stacionár Vlčince, opatrovateľská sluŽba, Komunitné
centrum na Bratislavskej ul.) - spolu vo výške 53 944,80 €

- beŽný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia na podporu humanitárnej pomoci v súvislosti s
COVID-19 (na nájom 7 ks mobilných kontajnerov) _ vo výške 8 000,- €

- bežný transfer zo ŠR (MV SR) _ ľefundácia nákladov miest a obcí na skľíningové testovanie
202I ,,Zachráňme spolu životy" v súvislosti s CoVID-tg _ zaobdobie 1. polľoka 202I _ spolu
vo výške 762 874,38 €

- bežný transfer zo ŠR (MV SR) - ľefundácia výdavkov na povodňové zácllrarne práce počas
mimoriadnej udalosti - vyhláseného III. SPA a pokľačujúceho II. SPA v dňoch 18.-26.6'2020 v
mests\ých častiach Žilina- Vranie, Považský Chlmec, Budatín a časti územiamesta Žilinu
-vo výške I8 492,73 €

Príjem zbeŽných transfeľov zo ŠR vo výške 48 118,70 € vykazova|a k3LI2.2O21 rozpočtová
organizáciamesta Úsmev _ ZpS, osiková ul. (vlastné prljmy ľozpočtovej oľganizércie).

bežný transfeľ zo štátneho účelového fondu - z Environmentálneho fondu _ príjem z pop|atku za
uloŽenie popolčeka na odkalisko (zo Žilinskej tepláľenskej, a. s.) - spolu vo v;ýške
1 223,16 €

bežný tľansfer zrozpočtu obce - od iných obcí pre CVČ, Kuzmányho ul. vo výške I12,81 €
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bežný transfer zrozpočtu obce - od obce Porubka (na činnosť Spoločného obecného úľadu _
stavebného) vo výške 1 237,80 €

beŽné transfery od ostatných subjektov verejnej správy _ finančné prostriedky od Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na uzemi mesta Žilina (pre
DHZM: Ž1lina _ Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Tmové 3 000,- c, ŽLlina
- Býčica 3 000,- €, Žllina_ Brodno 1 400,- €, Žilina_ Vranie 1 400,- c, Žilina_ Mojšova Lúčka
3 000,- e, Žilina - 1 400,- €) _ spolu vo výške 16 000,- €

beŽne transfery od ostatných subjektov veľejnej správy _ finančné prostriedky od Žilinskej
univerzity, UMB, KU Ružombeľok na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu
,,Cvičná škola", realizovaného v základných školách (ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jamá ul., ZŠ Hájik'
Nám. mladosti' ZŠ Karpatská ul.) _ spolu vo výške 3 056,64 €

Príjem zbežných transfeľov od ostatných subjektov verejnej spľávy vo výške 1 081,90 € vykazovali
k 3I.I2.2021 školy a školské zariadenia na uzemí mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií
mesta - škôl a školských zariadeni).

Príjem zbežných transferov zo ŠR na úhradu nákladov pľeneseného výkonu štátnej správy
pľedstavovalk3l.12.2021 spolu 468 653,11 €, ztoho:

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej spľávy na úseku školstva -
Skols\ý úrad _ vo výške 53 984,- €

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku b1ývania -
Šr'ng vo výške 33 81I,7I c

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej spľávy na úseku stavebného
poriadku aúzemného konania (Stavebný úrad) vo výške I05 240,99 €

- bežný tľansfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej spľávy na úseku
vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie aúčelové
komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 3 508,58 €

- bežný transfer zo ŠR na úhľadu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku
starostlivosti o životné prostredie vo výške 7 9II,24 €

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matľiky vo
výške I44 I7l37 e

- bežný transťer zo ŠR na úhľadu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 26 639,9I €

- bežný tľansfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej spľávy na úseku ľegistľa
adries SR vo výške 446,80 €

- bežný tľansfer zo ŠR na úhľadu nákladov preneseného výkonu štátnej spľávy, poskýnutý na
údržbu vojnovýchhrobov - vo výške 4 510,80 €

- bežný transfer zo ŠR (Štatistický úrad SR) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy, poskýnutý na zabezpečenie ,,Sčítania obyvateľov, domov a byov v roku 202I" _ vo
výške 88 367,7I €
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a Zahraničné gľanty - bežné 17 941,25,- C

o Pľíjem z pľedaja pozemkov 168 544,,78 €,

- príjem zpredajapozemkov nazáklade uzatvorených kupnych zmliv (pozemky pod býovými
domami, pod garážami, pozemky zahradené a pripojené k susediacim nehnutelhostiam.'.)

2 273 378,23 €

zahtaničný grant - refundácia výdavkov v súvislosti s realizáciu projektu ,,AIR TR[TIA",
zameruného na oblasť znečisťovania ovzdušia na územi TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie
pre územnú spoluprácu, združujúce ľegióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, opolské
vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo - vo ýške 977,50 €

Príjem zo zahraniéných grantov (beŽných) vo ýške 16 963,75 € vykazovali k 3I.I2.202I školy a
školské zariadeniana'Územi mesta (vlastné príjmy rozpočtových organlzácií mesta - škôl a školshých
zariaďeni).

Nedaňové pľíimv - kapitáIové 202 202,82 €

Pľíjem z pľedaja kapitálových aktív 33 658'04 €
- príjem zptedaja bytov - spolu vo výške 7 333,04 €
- pľíjem na základe Zmluvy č. 17082020 o prevode projektovej dokumentácie, práv

k pozemkom a o potvľdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania na vodnú
stavbu ,,Rozšíľenie vodovodu Jedľová ulica, Zilina _ Bánová" (prevod na spoločnosť
Seveľoslovenské vodárne akana|izácie, a. s. _ na základe uzneseniaMZ v Žiline č. 33l2O2I
zo dŤla25.02.202I) _ vo ýške 10,- €

- príjem zpredaja osobného motorového vozidla Audi A8 Long, ročník 2015' v zmysle Kúpnej
zmluvy č' I83l202I zo ďía I7 .5.202I a uznesenia MZ v Žiline č. 8I12O2I zo di:r. 27 .O4'2O2I
_ vo výške 25 550,- €

- príjem zptedaja osobného motorového vozidla Kia Ceed I,4LXv zmysle Kúpnej zmluvy
č.4361202l _ vo výške 765,- €

a

Grantv a transferv - kapitdlové

a Tuzemské kapitálové granty a transfeľy 2 273 378,23 €

Príj em k 3 1 .12.2021 predstavovali:

Grantv - kapitálové (spolu 5 300'_ €):
- účelový grarrt zNadácie Pontis na rea|izäciu projektu ,,Snoezelen zŕthrada _ univerzálny

komplex pľe všet\ých" - vo výške 3 300'- €

Príjem zkapitálových grantov vo výške 2 000,- € vykazova|ĺ k 3I.I2.202I školy a školské
zariadenia na územi mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských
zariadeni).
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Tľansfeľy v ľámci vereinei spráw - kapitálové (spolu 2 268 078.23 €):

kapitálový transfer zo ŠR (Mv SR) - účelovo určené finančné prostriedky, poskýnuté na
realizáciu projektu ,,Zlepšenie vybavenia školských jedálni" (ŠJ pri ZŠ ul. V. Javoľku) - vo
výške 3 948'- €
kapitálový transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - ťrnančné prostriedky, poskýnuté za účelom
vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba
detského inkluzívneho ihĺiska) vo výške 47 600,- €
kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR .'u realizáciu projektu "Zniženie
energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (refundácia záverečnej žiadosti o platbu) - spolu
vo výške 50 785,18 €
kapitálový tľansfer z EFRR a zo spoluťtnancovania zo ŠR narealizáciu projektu ''Rekonštrukcia
zastávokMHD v meste Žilina- II. etapa'' _ spolu vo výške 32g 762,- €
kapitálový transfeľ z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na rea|izáciu pľojektu ''Revitalizácia
verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská,Žilina- Vlčince'' _ spolu vo výške 230 876,84 €
kapitálový tľansfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu ''Revitalizácia
veľejného priestoru vnútľobloku Lannuriena Žilina" _ spolu vo výške
80 927,36 €
kapitálový tľansfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR narealizáciu projektu ''Nadstavba a
stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" - spolu vo výške 3 736,92 €
kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR narealizáciu projektu ''Nadstavba a
stavebné úpravy Materskej školy Suvorovovav Žiline" _ spolu vo výške 623 824,11 €
kapitálový transfeľ z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR narealizáciu pľojektu ''Nadstavba a
stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" - spolu vo výške 226 661'01 €
kapitálový transťer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu ''Modernizácia
odboľných učební a knižnice naZŠ Maľtinská v Žiline" _ spolu vo výške 6 787,37 €
kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR nu realizáciu projektu ''obnova
odborných učební ZŠ Limbov á, Žilina" _ spolu vo výške 21 592,26 €
kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania 'o ŠR na rcalizáciu projektu ''Modernizácia
odborných učební naZš Škokká 49 v Žiline'' _ spolu vo výške 75 914,58 €
kapitálový tľansfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR narealizáciu projektu ''Modernizácia
odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Goruzda I v Ž1|ine'' - spolu vo výške
90 522,92 €
kapitálový transfer z EFRR a zo spoluťtnancovania zo SR na realizáciu projektu "Ztiaďenie
odborných učební a školskej knižnice Karpatská v ŽIline" _ spolu vo qýške 89 913,43 €
kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR narealizáciu pľojektu ''Budovanie a
obnova odborných a jazykových učební v zŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" _ spolu vo výške
32 899,70 €
kapitálový transťer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR narealizáciu projektu ''Modeľnizácia
odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovolhíkov, Žilina" - spolu vo výške
4 754,73 €
kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR narealizáciu projektu ''Modernizácia
odboľných učební ZŠ s MŠ Gaštanová' Ži|ina" - spolu vo výške 46 862,14 €
kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR narealizáciu projektu ''Modernizácia
odboľných učební naZŠ Jamáv Žiline" - spolu vo výške 38 670,97 €
kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania 

'o 
ŠR ĺarealizáciu projektu "Zriadenie novej

jazykovej učebne a modeľniz.učebne fuziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" - spolu vo
výške 32 866,76 €
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o

kapitálový transfer - fin. prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spoluťtnancovania

'o ŠR na rcalizáciu projektu ''Zmieňovanie a pľispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"
(zálohováplatba) - spolu vo výške 229 171,95 €

Pľíjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 8 527 944,73 €

Príjem k 3I.12.2021 predstavoval:

Príiem z ostatnÝch finančnÝch operácií. z toho:

prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 1 564 560.58 € - zapojenie zostatku
ner|ĺčerpaných účelovo uľčených fin. pľostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2021

- z toho:
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených ťrnančných prostľiedkov zo ŠR zrclr;tl2O2O
v oblasti školstva _ normatívne prostriedky pre ZS - vo výške 327 929'07 €
- zostatok nevyčeľpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR zrolu2O20
v oblasti školstva - nenormatívne prostriedky pre ZŠ _ vzdelávacie poukazy _ vo výške
20 737,02 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo uľčených finančných prostriedkov zo ŠR zrohl2O2O
pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ _ dotácia na podporu uýchovy k stravovacím
návykom - spolu vo výške 403 131,68 €
- zostatok nevyčeľpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR zľoku 2020 na projekt
,,Čítame tadi",realizovaný v zŠ limbová ul. - vo výške 800,- €
- zostatok nevyčeľpaných účelovo určených fin. prostľ. z ESF a zo spolufinancovania

ŠR ' .. 2OI9 narealizáciuprojektu ,,Čítanie _brának mysleniu* (Zš Nám. mladosti)
_ vo ýške 6 063,10

- zostatok nevyčerpaných účelovo uľčených ťtn. prostľ. z ESF a zo spolufinancovania
ŠR z r. 2O2O ĺa rea|izácil pľojektu ,,Y základnej škole úspešnejší" (ZŠ s MŠ ul. Dolná
Trnovská, ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s tvĺŠ Št<otská ul., ZŠ s MŠ ul. Sv.
Gorazda, ZŠ Karpatská ul.) a projektu ,,Rovnosť šancí _ základ rozvoja osobnosti" (ZŠ
Nám. mladosti) _ spolu vo výške 36 138,91 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. pľostr. z ESF a zo spoluÍinancovania
ŠR " r. 2O2O na realizáciu projektu ,,Netradičná cesta za poznaĺím Qš s MŠ
Brodňanská ul.) - spolu vo výške 8 786,27 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR zrolol2}I9
v oblasti sociálnej _ prídavky na deti - spolu vo výške 121,70 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných pľostľiedkov zo ŠR zroku2O2O
v oblasti sociálnej _ prídavky na deti - spolu vo výške 748,50 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostľiedkov 

'o 
ŠR zroku2020

v oblasti sociálnej - dávky v hmotnej nídzi _ spolu vo výške 311,40 €
- zostatoknevyčerpanýchúčelovo uľčených finančnýchprostriedkov zo ŠR zrolol2O2O
v oblasti sociálnej _ zabezpečenie poskýovania sociálnej služby _ pre Denný stacionár
Vlčince vo výške 1 620,63 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR
SR) z roku 2020 na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti
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s COVID-19 (Usmev - ZpS, osiková ul., Denný stacionár Vlčince) - spolu vo výške
20,06 €
- zostatok nevyčeľpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR 1Štatisticky
úrad SR) zroku 2020 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy _
zabezpečenie ,,Sčítania obyvateľov, domov a býov v roku 202I" - vo výške
126 11I,17 €

_ zostatok nevyčeľpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo Šn na
prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania 1Šrnn; z roku 2020 vo výške
6 452,80 €
- časť zostatku finančných prostľiedkov, ktoré predstavujú príjem zťlnančnej náhrady
vo výške spoločenskej hodnoty vyrubaných drevín zpreďchádzajircich rokov _ vo výške
270 952,42 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostľiedkov - príjem
z dobrovoľnej zbierky z roku 2020, ktoru vyhlásilo mesto Žiliru pod názvom ,,Ži|inu
pomáha" (vyhlásenie dobrovolhej zbieľky bolo schválené uznesenim MZ v Žiline č,.

7612020 dňa 11 .05.2020) - vo výške 236,56 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných pľostľiedkov 

'o 
ŠR zrolal2020

(kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v zŠ 1Šĺ pri ZŠ ul. Slovens\ých
dobrovoľníkov _ vo výške 3 245,- €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených írnančných prostľiedkov zo SR zroku2020
(kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZS (SJ pri ZS s MS Gaštanová ul.
_ vo výške 3 786,- €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020
(kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZS (SJ pri ZS s MS Skolská ul. -
vo výške 5 000,- €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zroku 2020,
poskytnutých formou grantu od Nadácie Pontis (kapitálové) na realizáciu projektu

,,Snoezelen záhrada_univerzálny komplex pre všethých" - vo výške 4 821,63 €

Zostatok nevyčerpaných ťrnančných prostľiedkov z predch. rok. (stravné, réžia, granty) - spolu vo
výške 337 546,66 €, vykazovali školy a školské zariadenia na ízemí mesta (vlastné pľljmy
rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadeni).

- prevod prostriedkov z peňažných fondov _ z ľezervného fondu mesta vo v.Ýške 6 598 365.82 €:
zapojenie prostriedkov rezeľvného fondu mesta do rozpočtu mesta v rol<v202I

- iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeKv (cudzie finančné prostriedky) - spolu
vo výške365 018.33 €

Pľijaté úveryn pôžičky a návratné finančné výpomoci 1 198 714,46 Ca

Príjem pľedstavuje časť bankového investičného úveru, prijatého v roku 202I na financovanre

investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo v Ž1line na
svojom zasadnuti dtn 27.04'202I schválilo uznesením č. 58l202I pľijatie bankového investičného
úveru v celkovom objeme 6 500 000,- €.

43



Prehl'ad kapitálových výdavkov mesta Žilinu za rok202!
podl'a jednotlivých podprogramov

spolu vo výške 8 l44 537'39 €

Podpľogram L.4: Uzemné plánovanie 78 225.79 €
z rezervného fondu mesta vo výške 42 198'26 € :

dodávka a montáž podlahových krytín do pľiestorov UHA
- PD Kľeatívne tľhovisko Z1lina
- PD Revitalizácia východnej azápadnej časti exteriéru MŠ Trnavská
- PD Revitalizácia átriaZŠ sv. Gorazda
- PD Revitalizácia átriaMŠ sv. Gorazda
- PD Revitalizácia ätriazŠ limbová
- PD Revitalizácia átriazŠ s MŠ Gaštanová v Ži\ine
- MŠ Petzvalova u1., ZŠ s MŠ Bánová_rozpočet, IČ, zameranie

zo zdrojov zriaďovateľa vo výške 36 000,- €
- zmenaúz. plánu- Návľh ZaD č.8 UPN-M Ž1lina
- rekonštr. priestorov, kúrenia, elektroinštalácie....v budove na ul. Horný Val v sume 27,53 €

Podprogram 2.1: Podpoľná činnosť _ správa mesta 830 623.68 €
- ľekonštrukcia radnice (PD) vo výške 2 990,40 €, zrezervného fondu mesta
- stavebné úpravy sociálnych zariadeni lta 2., 3. a 4. poschodí budovy MsÚ v Žilirr - v časti A

vo výške 4 399,17 € z rezervného fondu mesta
- inžinierska činnosť vo výške 69,42 € z ľezervného fondu mesta
- modernizäcia osobných qiťahov v budove MÚ vo výške IIg 39I,39 € zrezervného fondu

mesta
- stavebné úpravy budovy MU-klimatizácia v časti B vo výške 8 137,38 € z rezervného fondu

mesta
- elektronickáiradná tabuľa vo výške 16 448,50 € z rezervného fondu mesta
- podlahový um;ývací automat vo výške 3 720,- €
- kamerový systém na MÚ vo výške 5 68],]I €
- sklenené dvere so svetlíkom, časť A vo výške 4 614,- €
- nákup pojazdnej dielne spolu vo výške 52990,- € , ztoho 23 I00,- € zrezervného fondu

mesta
- prístľojová zostava na lokaliztrciu porÚch a výýčenie zemných kábloých vedení vo výške

7 920,-e
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, vzmysle Dodatku č. I zo dŤn2].2.2013 k Zmluve

o vrátení ťrnančných prostľiedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dĺa
30.1 1.2005, pod reg.
č. 66912005-500-001 - vo výške 299 096,- € z rezervného fondu mesta

uznesenil|l4Z lu vo
kupa pozemkov na ul. 1. mája parcela č.2442,2443 (v súvislosti s kupou 2l3BD) vo výške
70 000'- €
kupa pozemkov a stavebných objektov v rámci bytového komplexu Rudiny II vo výške 1'- €
zámenapozemkov v k. ú' Závodie vo výške 15 I48,7I €

uzneseniMZ
rozšírenie splaškovej kanallzácie v k. ú. Bánová vo výške 10,- €
kÚpa2B domu na ul. I. mája číslo súpisné 1013 vo výške 220 000,- € z toho 180 000,-€
z rezervného fondu mesta

1
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Podprogram 2.2: Mestský informačnÝ svstém 40 050._ €
- softvér _ ASw upgľade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/20I'I z 27.ll.2017) z toho

6 520,- € z rezervného fondu mesta
- výdavky v súvislosti s pľojektom "Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina" vo výške

14 400,- € z rezervného fondu mesta

Podpľogram 3.1: Pľíprava a implementácia ľozvoiovÝch proiektov 120 736,46 €
výdavky v súvislosti s prípľavou žiadostí na získanie cudzich zdrojov financovanra
ptípravná a projektová dokumentáciak projektom zrezervného fondu mesta

Podprogram 4.9: Cintoľínske službv 6 104"98 €
- rekonštrukcia stľechy domu smútku v Budatíne - čiast. vo výške 5970,98 € zrezervného

fondu mesta
- starý cintorín _ rekonštrukcia oplotenia a kaplniek (prípravná a pľojektová dokumentácia) vo

výške 50 € z rezervného fondu mesta
- DS Trnové _tlprava pľojektovej dokumentácie vo výške 48 € z ľezeľvného fondu mesta
- Inžinieľska činnosť vo výške 36 € z ľezeľvného fondu mesta

Podpľogram 4.'l'4: MestskÝ rozhlas 6 104'98 €
doplnenie mestského ľozhlasu v Brodne (2 hniezda) vo výške I 2]] ,I4 € z rezervného fondu
mesta

Podprogľam 5.1: VeľeinÝ poriadok a bezpečnost' 125 745,90 €
ľozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vod.dielo ZA-Bike park -|centrum

mesta ŽIlina, bezpečnostné kamery na ul. osiková, Smreková) vo výške 44 268,5I c
z rezervného fondu mesta
nástenná klimatizačná jednotka v budove MP vo výške 4 915,20 €
nákup drona a defibrilátora vo výške 3 510,46 € zrezervného fondu mesta
nákup motoľového vozidla, upraveného na prevoz odchytených túlavých zvierat vo výške
18 995,- € zrezervného fondu mesta
nákup dvoch sluŽobných motocyklov vo výške 13 940'08 €
doplnenie zvláštneho výstľažného a zvukového znamenia majákov- na služobných
motorových vozidlách vo výške I 590,12 €
rekonštrukcia a modemizácia garážových dveľí-sekčné garážove dveľe s kombinovaným
motorickým ovládaním v sídle MP vo výške 4 552,80 €
rekonštrukcia budovy mestskej polície zniženie energetickej náročnosti (prípľavná
a projektová dokumentácia vo výške 980'- €) arcalizácia spolu vo výške 32 933,]3 z toho
10 000 € z rezervného fondu mesta

Podnľopram 5.3: Ochľana nľeĺl nožiaľmi 4 898.40 €
DHZYranie -2 basketbalové koše - spolu vo výške 2 832,- € zrezervného fondu mesta
DHZ Yranie _ hasičskábrána + montáž - spolu vo výške 2 066,40 € zrezervného fondu
mesta

Podprogram 6.1: Zvoz. odvoz a likvidácia odpadu L2 813.60 €
- výstavba polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a

vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad
(prípravná a pľojektová dokumentácia) vo výške 2 385,60 € z rezervného fondu mesta

- polopodzemné kontajnerové stojiská - Hliny,Bôrik (prípravná a pľojektová dokumentácia) vo
výške 3 I92,- € z rezervného fondu mesta
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nákup betónových kĺytov kontajner.stojísk v miestach, kde nebude možné umiestniť
polozapustené kontajnery vo ýške ] 236,- € z pohotovostných zdľojov pľe výbory
v mestských častiach CMV č.5)

Podprogľam 7.1: Mestská hromadná dopľava 383 532"23 €
výdavky na realizáciu projektu ,'Modeľnizácia infraštruktúry tľolejbusovej dráhy a meniarní,
výstavba nových trolejbusových trati a obratísk v ŽIline"(zameranie polohopisu
a identiťtkácia pozemkov) vo výške 4 800,- € zrezervného fondu mesta
výdavky na rcalizáciu pľojektu ,'Rekonštrukcia zastálvok MHD v meste Žilina _ Il.etapa
"(rekonštrukcia 6 zastávok) Vo výške 378723,23 €, ztoho 329762 € zfinančných
prostriedkov EU a ŠR a +s 9]0,23 € z rezervného fondu mesta

Podprogľam 7 .2z Spľáva a údržba pozemných komunikácií 1 232 797 .59 e
Z ľezervného fondu mesta (KZ 46) _ realiztÍcia:

priechody pre chodcov s nasvietením (3x osvetlenie prechodu na ul. Sv. Cyľila a Metoda) vo
výške 640,- €
chodník na ul. K cintorínu, Bánová _ 1.etapa (od výustného objektu po kĺižovatku ulíc
K cintoľínu a Bitarovskej cesty) vo výške 5 193,25 €
zhotovenie chodníka MŠ Jamá vo výške 21 44I,46 €
parkovacie miesta v ZA (zádržné) vo výške 3 580,98 €
rekonštrukcia odvodnenia ul. Na HÔrke, PovaŽský Chlmec (záďrŽne),realizácia vo výŠke
24 722,19 C

rekonštrukcia chodníkov na ul. Hollého (záďržne) vo výške 162'03 €
uprava kriŽovatky ul. Centľálna a ul. A. Rudnaya (pri Drevenej krave) vo výške 3 806,68 €
rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk - Vlčince vo výške 1 559,15 €
rekonštrukcia komunikácií od ulice Kortinská vo výške 2123,25 €
odvodnenie - žľaby - ul. Podskaličná Brodno vo výške 4 96I,36 €
odvodnenie - rigol - ul. Podskaličná Brodno vo výške 499,- €
odvodnenie v Brodne - žľaby a pod. vo výške 1 808,40 €
paľkovisko Na stanicu, Býčica vo výške I32I25,I8
ľekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia Vranie vo výške 75 729,75 €
ľekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova vo výške 90 555,73 €
rekonštrukcia a návrh pešieho ťahu zo Závodia po Námestie mladosti (zádržné) vo výške
40I,35 €
rekonštrukcia pešieho ťahu od podchodu po Námestie mladosti (zádržné) vo výške 8 060,77 €
rekonštrukcia mostov na ulici Matice slovenskej vo výške 60 588,26 €
rekonštrukcia priepustov cez MK vo Vraní (Vrania,Stehlíková) vo výške I2I 605,42 e
rekonštrukcia schodiskazo Závodia na sídl. Hájik(zádržné) vo výške 2 183,1I€

Z vlastných zdrojov mesta (KZ 41) _ ľealiztÍcia:
vybudovanie nových spevnených plôch na parkovanie na ul. B.S.Timravy vo výške 19 418,99
€
revltalizácia podchodu na ul. P'o. Hviezdoslava vo výške 76 730,57 e
rekonštrukcia schodiska pľechod ulíc A. Kmeťa a Huľbanova vo výške 16 000,- €
rekonštrukcia mosta Bľodno vo výške 3 300,- €
odstránenie nelegálnej plochy na Bulharskej ul.,Vlčince vo ýške 5 986,61 €
ďemontáŽ mostného objektu lávky pľe peších na obchodnej ulici azabezpečenie dočasného
dopravného značeniapľe chodcov vo výške 56 999,52 €
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Z rezervného fondu mesta (KZ 46) _ pľípravná a pľojektovtÍ dokumentócia:
PD na vjazd do areálu na Košickej ul. vo výške 2 745,02 €
pľiepusť potoka na ulici pod bývalou škôlkou v blízkosti RD p. Šmehyľa vo výške 1 800,- €
ľekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia, Vľanie vo výške I331,99 €
rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, PovaŽský Chlmec vo výške 2 I81 €
inŽinierska činnosť v rámci podpľogramu vo výške 765,42 c
chodník Budatín - Záúlbnie (úsek chod. C, DI,D2,D3,D4, E' Fl, F2, G, H, I) -
vo výške 222,- c
parkovací dom na Baničovej ulici, Hájik vo výške 5 053,90 €
revitalizácia Námestia A.Hlinku a sadu SNP vo výške 1 140,- €
rekonštrukcia mostov Sv.Cyrila a Metoda (zákl.adná prehliadka mosta) vo výške 12 318,40 €
rekonštrukcia lávky na Centrálnej ulici vo výške 5 328,- €
vybudovanie MK Zádubnie vo výške 2736,-€
rekonštrukcia podchodu na ul. P.o. Hviezdoslava vo výške 3 840,- €
rekonštrukcia Bulváru vo výške 65 205,22€

Z vlastných zdrojov mesta (KZ 4I) - pľípravnd a pľojektovd dokumentdcia:
rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanovej vo výške 3 000 €

vÝdavky na spolufinancovanie proiektov zelenei infraštruktúľy v ľámci pľogramu IROP
G84 941,04 €\

- ,,Revitalizácia verejného priestoru vnútľobloku ul. Fatranská, Z1lina - Vlčince" (stavebné
práce) spolu vo výške 25O 576,09 € , ztoho 23O 876,84 € z ťlnančných prostľiedkov EU a ŠR
a 19 699'25 € z rezervného fondu mesta
- ,,Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Hliny I, Žilina " (vrátka Ministerstvu
investícii, regionálneho rozvoja a informat., náter ihriska) vo výške 25 933,94 c
z rezervného fondu mesta
- ,,Revitalizácia vercjného priestoru vnútrobloku ul. Lannuriena, Žilina - Hájik" (stavebné
práce) spolu vo výške 108 431,01 €, ztoho 80g27,36 € zťlnančných prostriedkov EU a ŠR
a27 503,65 €z rezeľvného fondu mesta

Podprogram 7.4: Podpoľa mobility 4 999,20 €
osadenie inteligentného sčítača cyklistickej dopravy vo výške 4 999,20 € z rezervného fondu
mesta

Podpľogľam 8.1: Materské školv 1943 573'31€
Mateľské školv v zľiaďovateľskei pôsobnosti mesta - výdavkv rozpočtových oreanizócií mesta:

- vÝdavkv z ľozpočtu mesta (z vl. zdroiov) _ oľiginálne kompetencie - MŠ - spolu vo vÝške
116-386"20._ €. z toho:
- ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - ľekonštrukcia MŠ v Bánovej (havarijný stav) - spolu vo výške
48978,- € (ztoho 40995,40€zrezervného fondu mesta a] 982,60 € zpohotovostných
zdrojov pľe výboľy v mestských častiach - Mv č. 7)
- MS Petzvalova ul.:

- varný kotol (havária) - vo výške 2 592,- €

- -- 
sporák _ vo výške 2 99],60 €

- MS Cajakova ul.:
- sporák - vo výške 2 89I,I0 c

- - plynový sporák - vo výške 2 891,10 €
- MS ul. Cesta k vodojemu - panvica - vo výške 2 ]00,- c
- uŠ rutmľna ul. - panvica - vo výške 2 7OO,- €
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- uŠ pust<inova ul. - spoľák - vo výške 2 874,- €
- MŠ Gemerská ul.:

- panvica - vo výške 2 808,- €
- konvektomat - vo výške 6 487,68 €
- odsávač pár nad konvektomatom _ vo výške I732,44€

- MŠ ul. A. Kmeťa - kuchynský robot s príslušenstvom - vo výške 3 700,08 €
- ir4Š Stavbáľska ul:

- konvektomat _ vo výške 6 534,48 €
- PD elektroinštalácie _ vo výške 2 000,- €
- odsávač pár nad konvektomatom _ vo výške 1 800,- €

- MŠ nám. J. Borodáča 7:

- panvica - vo výške 2 808,- €
- konvektomat - vo výške 6 487 

'68 
€

- odsávač pár ĺad konvektomatom - vo výške I ]32,44€
- MŠ Trnavská ul. - konvektomat - vo výške 6 487,68 €
- MŠ Jarná ul. _ 3x umývačka riadu _ vo výške 5 184,- €

KupittÍlové výdavl{v, realizované v ľlÍmci podprogľamu priumo cez zriaďovateľa _ mesto Žilina _
soolu vo výške I 827 187,03 €, z toho:

- výdavky v súvislosti srealizáciou projektu ''Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy
Suvorovova v Ž1line" - spolu vo výške l 33] 337,0] € (z toho 623 824,11 € z EFRR a zo
spolufinancovania 'o ŠR a 7I3 512,96 € z vI. zdrojov - z rezervného fondu mesta)

- výdavky v súvislosti srealizáciou projektu ''Nadstavba a stavebné úpľavy Mateľskej školy
Závodie v Žiline" - spolu vo výške 408 945,38 € (z toho 226 66I,u € z EFRR a zo
spolufinancovania zo ŠR aI82284,37 €zvl. zdrojov _ zÍezerYného fondu mesta)

- rekonštrukcie materských škôl (odstránenie havarijných stavov) - MŠ Trnové - sociálne
zatiadenia, uŠ Limbová ul., MŠ Čajakova ul. (PD + realízácia) _ spolu vo výške 40 3IO,I2 €
z rezervného fondu mesta

- MŠ Cintorínska ul. - Trnové _ novostavba (DSPRS+IČ) - vo výške 28 836,80 € z rezervného
fondu mesta

- zateplenie budovy ZŠ s MŠ Býčica (PD) - vo výške 10 010,- € z ľezervného fondu mesta
- stavebné úpravy kuchyne MŠ na Varšavskej ul. _ vo výške I747,66 € zrezervného fondu

mesta

Podnrosram8.2z Zál nó školv 1 2tl7 030.- €
Zdkladné školv v zriaďovatel'skei pôsobnosti mesta - vý,davkv ľozoočtových organizócií mesta _
spolu vo výške 40 360,- €, z toho:

- rnýdavkv z rozpočtu mesta (z vl. zdroiov) - oľiginálne kompetencie _ Zs _ spolu vo vÝške
39 680'- €, z toho:
- ZS s MS Skolskául. _ výstavba nových športovísk v ZŠ s MŠ vo výške 29 OOO,- €
z rezervného fondu mesta
- ZŠ ul. V. Javorku - workoutové ihľisko v areáli zŠ po a inž. činnosť) _ vo výške 1 50o,- €
z pohotovostných zdľojov pre výbory v mestských častiach _ Mv č. 2
- ZŠ Jamául. - woľkoutové ihrisko v areáli zŠ go a inž. činnosť) - vo výške 1 500,- €
z pohotovostných zdrojov pľe výbory v mestských častiach _ Mv č. 2
- ZS Jarná ul. _ PD nahádzanátske ihrisko - vo výške 3 540,- €
- ZŠ Maľtinská ul. _ výškaľsky sektor - vo výške 3 44O,- €
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Tmovská - úprava PD na rekonštrukciu kotolne - vo výške 7OO,-€
vÝdgvkv z vlastnÝch pľíimov ZS _ spolu vo vÝške 680._ €. z toho:
- ZSKarpatská ul. - PD pre stavebné povolenie - vývorenie únikového východu v telocvični
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spolu vo výške 1 166 670,- €, z toho:
- výdavky v súvislosti s rea|izárciou projektu ''Modernizácia odborných učební a kniŽnice na ZŠ

Martinská v Ž1line" (interiéľové vybavenie, knižničný foný) - spolu vo výške 16 098,68 € (z
toho 6 78],37 € zEFRR azo spolufinancovania zo SR a93ll,3l € zvl. zdrojov -
z rezervného fondu mesta)

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu ''Modernizácia odborných
učební a kniŽnice naZŠ Javorku v Žiline" (interiérové vybavenie, knižničný fond) - vo výške
50 0] 6,22 € z vl. zdľojov - z rezervného fondu mesta

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu ''obnova odboľných učební
ZŠ Limbová, Ž1lina" (inteľiérové vybavenie, didaktické pomôcky). _ spolu vo výške
26602,44 € (z toho 21592,26 € zEFRR azo spoluftnancovania zo ŠR a5 010,18 € zvl.
zdrojov - zrezervného fondu mesta)

- výdavky z vlasj. zdľojov mesta v súvislosti srealizáciou projektu ''Modernizácia odborných
učební na ZS Skolská 49 v Ziline'' (inteľiéľové vybavenie, didaktické pomôcky) - spolu vo
výške 81 654,38 € (z toho 75gI4,58 € zEFRR azo spolufinancovania zo ŠR a5]39,80€
zvl. zdrojoy - zrezervného fondu mesta)

- výdavky zvlast. zdrojov mesta v súvislosti srealizáciou projektu ''Modernizácia odbomých
učební a knižnice naZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda Í v Žiline'' (inteľiéľové vybavenie, didaktické
pomôcky, knižničný T"d) - spolu vo výške I04 840,6''ĺ € (z toho 90 522,92 € z EFRR a zo
spoluťlnancovania zo SR a 14 3I7,]5 € zvl. zdrojov - zrezervného fondu mesta)

- výdavky zvlast. zdrojov mesta vsúvislosti srea|izáciou pľojektu "Zriadenie odbomých
učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" (inteľiérové vybavenie' didaktické pomôcky,
knižničný fond) - spolu vo výške II7 499,2] c (z toho 89913,43 € zEFRR azo
spolufinancovania zo ŠR a2] 585,84 € zvl. zdrojov - zrezeÍvného fondu mesta)

- výdavky zvlast. zdrojov mesta v súvislosti sreallzáciou pľojektu ''Budovanie a obnova
odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Ži|ine" (inteľiérové vybavenie,
didaktické pomôcky, stavebné práce) - spolu vo výške 66024,85 € (z toho 32899,70 €
zEFRR azo spolufinancovania zo ŠR a33 I25,I5 € zvl. zdrojov - zrezervného fondu
mesta)

- výdavky zvlast. zdrojov mesta v súvislosti srealizáciou projgk1u ''Modeľnizácia odborných
učební a školskej knižnice ZS Slovenských dobrovolhíkov, Zilina'' (interiérové vybavenie'
didaktické pomôcky, knižničný fon{) - spolu vo výške 11535,83 € (z toho 4754,13 €
zEFRR azo spolufinancovania zo SR a6781'10 € zvl. zdľojov - zrezervného fondu
mesta)

- výdavky Ívlast. zdrojov mesta v súvislosti srcalizáciou projektu ''Modernizácia odborných
učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Ž1lina" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky) - spolu vo
výške 49 406,57 € (z toho 46 862,14 € z EFRR a zo spoluťtnancovania zo SR a2 544,43 €
zv|' zdro1ov - zrezervného fondu mesta)

- výdavky z v]ast' zdrojov mesta v súvislosti srca|izáciou ''Modemizácia odborných učební na

ZŠ Jamáv Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky) - spolu vo výške 42 450,58 €
(z toho 38 670,97 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a3 779,6I € zv\. zdrojov -

z rezervného fondu mesta)
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti srealizáciou "Ztiadenie novej jazykovej učebne

a modeľnizácia učebne fuziky a knižnice na ZŠ Lichaľdova v Ž1line" (interiérové vybavenie,
didaktické pomôcky, knižničný fond) - spolu vo výške 34120,99 € (z toho 32866,76 €
zEFRR a zo spolufinancovania zo ŠR aI854,23 € zvl. zdrojov - zrezerYného fondu
mesta)

- výdavky na inžiniersku činnosť vľámci podprogramu _ vo výške 217,96 € zrezervného
fondu mesta

KapittÍIové výdavlĺy, realizované v rtÍmci podprolramu pľiamo cez zriaďovatel'a _ mesto Žiltna _
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- revitalizácia špoľtových ihrísk ZŠ Martinská ul. (PD + realizácia) - spolu vo výške
243 282,54€ zrezervného fondu mesta

- revitalizácia športových ihrísk ZŠ Gaštanová ul. (realizácia) - vo výške 296 216,23 €
z rezervného fondu mesta

- viacúčelové ihrisko pľi ZŠ Budatín (PD) _ vo výške I O2O,- €
- workoutové ihľisko vareáli zŠ Budatín (realizácia) _ vo výške 9580,65 € zrezervného

fondu mesta
- športové ihriská ZŠ Karpatská ul. (zádržné) - vo výške 2 5O0,- € z rezervného fondu mesta
- altánok v areáli ZŠ Limbová $ealizácia _ projekt ,,Edukačno-relax. centrum zŠ limbová) _

vo qýške 8 976,14 € z rezervného fondu mesta
- workoutové prvky ZŠ Limbová ul. - vo výške I 416,- € zrezervného fondu mesta
- kĺesby na asfalt ZŠ Limbová ul. + ZŠ Gaštanová ul. - vo výške 2 55O,- € z rezervného fondu

mesta

mesta
vÝdavkv z rozpočtu mesta (z vl. zdroiov) - oľiginálne kompetencie (ZUš) - spolu vo
vÝške
58 688.34 €. z toho:
- ZUs L. Arvaya - výdavky spojené so zateplením budovy na Radlinského ul. - vo výške 47

138'09 €
- ZUŠ F. Špániho, Maľtinská ul. _ nákup pianina Petrof _ vo výške 11 550,25 €

- vÝsavkv z vlastnÝch príimov ŠKD pľi ZŠ. ZUŠ. CVč - spolu vo vÝške 18 864.2ó:
_ SKD privS Lichardova ul. - lezecká stena _ vo výške 6 42],- c
-ZUS L. Arvaya:

- 1 ks čembalo _ vo výške 6 200,- €
- 1 ks cimbal _ vo výške 4 000,- €

- CVČ Kuzmányho ul. _ poklopová pec Nabeľtherm ToP 45lLB 400 _ vo výške 2 237,26 €

8.4: Škobké

vo 12s 89
z €:

výdavky účelovo určených prostriedkov zo na r ea|izáciu ľozvoj ového projektu
,,Zlepšenie vybavenia školských jedální" (ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku)
vÝdavkv z ľoznočtu mesta íz vl. zdľoiov) _ komneten cie - Šĺ oľi ZŠ - snolu vo
vÝške 121 944.86 €. z toho:
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda:

- rekonštrukcia vý'ahu - vo výške II 493,60 €
- varný kotol _ vo výške 5 100,- €
- elektrická panvica _ vo výške 7 440,- €

u-myvaýka ľiadu _ vo ýške 5 952,- €
- SJ pri ZS s MS Trnové _ robot - vo qýške 4 24I,8I c
- Šl pľi ZŠ Martinská ul.:

- rekonštrukcia v1iťahu - vo výške II 493,60 c
- plynová smažiacapanvica I20l_ vo ýške 6 300,- €
PJľnová smažiacapanvica 50l _ vo výške 3 486,-€

- SJ pľi ZS s MS Gaštanová ul.:
- škľabka - vo výške 2 448,- €
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- l<rájač zeleniny - vo výške 5 350'80 €
- ŠJ pri zŠ Limbovául. - robot _ vo výške 3 600,- €
- SJ pri ZS Jarnául.:

- pľofesionálny robot - vo výške 4 860,- €
- umývačka ľiadu _ vo výške 4 330,- e

panvica - vo výške - 4 250,- €
- SJ pri ZS Kaľpatská ul.:

- plynová panvica - vo výške 3 500,- €
- objednávací systém _ vo výške 2I]6,80 €

- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - umývačka riadu - vo výške 3 44I,85 c
- Šĺ pri ZŠ s MŠ Školská ul. _ plynová panvica 90 l _ vo výške 3 878,40 €
- ŠJ pľi ZŠ ul. V. Javorku:

- konvektomat _ vo výške 15 500'- €
- panvica sklopná 80 l - vo výške 2 650,- €
- mraznička - vo výške I 8I2,- €

- ŠJ pľi ZŠ Lichardova ul. - elektľický kuchynský robot - vo výške 8 640,- €

Školské iedtÍlne ori ZŠ v zľiaďovatel'skei nôsobnosti mesta:
Kapitálové výdavky, realizované v ľámci podpľogľamu priamo cez zriaďovatel'a - mesto Zilina
- snolu vo vÝške 2 611-- €.^ z' t.oho:

výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr.
SR) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZS (S

zo ŠR zr.2020 MŠWaŠ
J pri ZŠ Budatín) - robot

s príslušenstvom - vo výške 3 245,- €
výdavky zo zostatl<v nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo-SR zr.2020 (MSWaS
SR) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZS (SJ pri ZS s MS GaŠtanová ul.) _

kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynové horáky vo výške 3 786,- €
výdavky zo zoitatl<lnevyčerpaných účelovo určených fin. pľostľ. zo ŠR zr.2020 (MŠWaŠ
sŔl - dotácia na zlepšeni" l'ýbuu"''ia školskej jedálne v ZŠ az vlastných zdľojov mesta (ŠJ
prĺ ZŠ s vŠ Školská ul.) - umývačka riadu + profesionálny ľobot - spolu vo výške 5 646,- €
(z toho 5 000,- € zo ŠR a 646,- € zvl. zdrojov mesta)

Podpľogľam 9.1: Mestské divadlo 56 742.40 €
- kanitálové transfeľv MD - vo vrÍškes674)' 40 €.. z't.oho'.

- výmena kotlov, vrátane elektronického ovládania - vo výške 43 742,40 € - z rezervného
fondu mesta (zriaď ov ateľ a)
- scéna divadelnej inscenácie ''Anna Karenina'' _ vo výške 13 000'- €

Podpľogram 9.2: Podpora kultúľnych stľedísk 28 580.48 €
- zateplenie KD v Trnovom (PD) - vo výške 9 645,20 c z rezervného fondu mesta
- stavebné úpravy KD v Trnovom _ vo výške 396,-c zrezervného fondu mesta
- rekonštrukcia miestnosti na dopripravovanie jedál v Ia Zástranie _ spolu vo výške 18 539'28

€ (z toho
I7 491,28 € z rezervného fondu mesta a I 042,- € z pohotovostných zdrojov pre výboľy
v mestských častiach - Mv č. 8)

Podproeram 10.1: Mestská kľvtá plaváreň 175 295.37 €
- kapitálové transfery:

- na modemizáciu hlavného vstupu do plaváľne, na projektovú dokumentáciu vo výške
69 295,37 € - zrezervného fondu mesta
- na výmenu technológie - ročná splátka _ vo výške l06 000'- €
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Podprogram 10.2: ZimnÝ štadión 29 689,23 €
rekonštrukcia zimného štadióna (zádržné) - vo výške 26 689,23 € - z rezervného fondu
mesta

Podpľogľam 10.4: GľantovÝ svstém _ podpora v oblasti špoľtu 19 840.- €
- transťer Žilinskej komunitnej naďáciívo výške 19 840,- € z rezervného fondu mesta

Podpľogľam 11.2: Vereiná zeleň 3 728"47 €
_ okrskový park Bajzova ul. - Hliny VI. (prípravná a pľojektová dokumentácia) vo qŕške 3

013,25 € zrezervného fondu mesta
- revitalizácia verejného priestoru _ Sad P. Dobšinského (kamerový systém) vo výške 7 Í5,22 €

z rezervného fondu mesta

Podpľogram t!.4z Detské ihriská a športoviská 527 474.50 €
park Ľudovíta Šúra - výdavky na nákup nového herného prvku vo výške 2 383,I4 €
detské ihrisko ul. Gemeľská_ĺová herná zostavy vo výške 3 150 €
revitalizácia existujúceho detského ihriska na sídlisku Hájik - dodanie, montáŽ nového
pieskoviska a hojdačky na detské ihrisko na ul. J. Hronca vo výške 4 536 € z pohotovostných
zdľojov pľe výboľy v mestských častiach (Mv č.5)
nákup basketbalových košov vo výške 20 160 € z rezervného fondu mesta
ihrisko Vranie _ umelé osvetlenie + prípojka vodovodu (PD) vo výške 1 584,- €
z rezervného fondu mesta
osadenie mreží na budovu, osvetlenie budovy - špoľtový areál Vľanie vo výške 1 050,- €
z rezervného fondu mesta
rekonštrukcia športoviska na Puškinovej ul. vo výške 3 426,II c zrezervného fondu
mesta
basketbalové konštrukcie - sídlisko Vlčince, Staré mesto spolu vo výške 16 029,09 €
z rezervného fondu mesta
ochranné siete za brány futbalového ihľiska, Boľová ul. Žilina vo výške 3 3II,42 e
z rezervného fondu mesta
prvky na detské ihriská na Solinkách vo výške 13 359,55 € z ľezervného fondu mesta
inžinieľska činnosť vo výške 214,54 z rezervného fondu mesta
dlažba všatniach Športového aľeálu vo Vraní vo výške 2]79,49 € zrezeľvného fondu
mesta
oplotenie ihriska Puškinova ul. - ochranné siete - vo výške I909,40 € z pohotovostných
zdrojov pľe výboľy v mestských častiach (MV č.1)
pingpongový stôl Predmestská ul. aNitľianska ul.- Piešťanská ul. vo výške 2916 € z
pohotovostných zdľojov pľe výbory v mestských častiach (Mv č.1'4)
elektrická prípojka Mojšova Lúčka vo qýške 3 450 €
dľevené pódium na b;fiĺalom pieskovisku Boľová ul. vo výške 3 385 € zrezervného fondu
mesta
vybudovanie workoutového ihľiska _ areál futbalového ihriska Trnové vo výške 14 359,34 €
z rezervného fondu mesta
vybudovanie workoutového ihriska _ areál futbalového ihriska Zádubnie vo výške 9 568,46 €
z rezervného fondu mesta
výstavba atletického oválu s ihriskom - spolufinancovanie mesta vo výške 50 Yo výdavkov na
základe zmluvy meďzi mestom a Žilinskou univerzitou vo výške 4lg 842,96 €
z pľostľiedkov bankového investičného úveru
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Podprogľam 11.5: Vereiné osvetlenie 818 383'28 €
- verejné osvetlenie v lokalite Vodné dielo Žilina- Bike park (poplatok za pripojenie do

elektrickej distribučnej sústavy SSD) _ vo výške 34 382,85 € z rezervného fondu mesta
- dobudovanie osvetlenia od ul. Žlta_Budatín po mestsku časť Zádubnie (PD) vo výške 874,-

€ zrezervného fondu mesta
- doplnenie verejného osvetlenia - osiková ul. + Smľeková ul. (PD) vo výške I 320,20 €

z rezervného fondu mesta
- výdavky na inžinieľku činnosť v rámci podprogramu vo výške 60,- € zrezeľvného fondu

mesta
- verejné osvetlenie na Bľatislavskej ul.- doplnenie (PD) vo výške 2 496 € z rezervného fondu

mesta
- ľekonštrukcia verejného osvetleniav Ži|ine-prekládka opt. vedenia-zádržne vo výške 3]8,73

€ zrezervného fondu mesta
- majetkové vysporiadanie verejného osvetlenia do majetku mesta vo výške 77887Í,50 €

z prostriedkov bankového investičného úveľu

Podnľopľam Ll'.7: Zásobovanie odkanalizovanie 19 627.84 C

rozšíľenie kanalizácie v Brodne - ZábreŽná ul. (PD) - vo výške 1 728'- € z rezervného fondu
mesta
ľozšírenie kanalizácie v Závodi _ ul. Závodského (PD) - vo výške I 440,- € zrezervného
fondu mesta
rozšírenie kanalizácie v Býčici _ Bystrická ul. (PD) - vo výške 2 649,60 € z ľezeľvného
fondu mesta
vodovod akanal. Býčica - Chalupkova ul. (PD) - vo výške 2 126,- € zrezervného fondu
mesta
vodovod Bánová - ul. oslobodenia (PD) - vo výške 1 038,15 €zrezervného fondu mesta
rozšírenie kanalizácie Budatín _ ul. Stará hradská (PD) - vo výške 3 430,78 € zrezervného
fondu mesta
dostavba vodovodu akanalizácie v meste Žilina rozšírenie kanalizácie Brodno _ Cezpoľná
ul. - vo výške 2 96I,3I € zrezervného fondu mesta
rozšírenie kanalizäcie Bľodno _ Podskaličná ul. (PD) - vo výške I 470,- € z ľezeľvného
fondu mesta
rozšírenie kanalizácie na ul. Záhumenská ana ul. Ku kĺížu vo výške 2784,- € z rezervného
fondu mesta

Podpľoeľam 11.9: GľantovÝ svstém _ podpoľa v oblasti životného prostredia 26 820.- €
- park C.G. Swenssona - pamätník Swenssona, 2 ks Swenssonove lavičky (pľíspevok

primátora) ztoho 19 000,- € zrezervného fondu mesta

Podnrosľam 12.2z Bvtová vÝstav ha - investície 1l7 408.82 €
prestavba administratívnej budovy na byty - ul. Pľi Rajčianke' Žitina_ zádržné - vo výške
33 306,52 € z rezervného fondu mesta
BD na Košickej ul' - ľekonštrukcia kotlov (havaľijný stav) vo výške 67 070,06 € z
rezeľvného fondu mesta
Rekonštrukcia BD na ul. Pľi Rajčianke,Žilina(4 byty) vo výške 16 846,24 € z rezervného
fondu mesta
Inžinierska činnosť (prípľavná a projektová dokumentácia) vo výške 186 € z rezeľvného
fondu mesta
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Podprogľam 13.1: Zaľiadenie starostlivosti o deti do tľoch rokov veku diet'aťa 46 851'91 €
vybudovanie oplotenia v zariadení na Puškinovej ul. Žĺti". "" rĺste tt zo10 €
z rezervného fondu mesta
stavebné úpravy a obnova hygienichý ch zariaďení v zariaďení na ul. Velká ol<ružná, Žilina vo
výške I795,4'ĺ €zrezervného fondu mesta
doplnenie herných prvkov v areáloch DJ vo výške 32 608,14 €
výroba amontáŽmreŽína okná v zarladenina Puškinovej ul., Žihĺavo ýške 681,60 €

Podpľoeram 13.2: Služby dôchodcom 37 924.15 €
- spolufinancovanie projektu ,,Snoezelen záhrada _ univetzálny komplex pre všetkých" na

výstavbu chodníka vo výške 6 049,55 € z rezervného fondu mesta
- ľekonštrukcia kotolne v dennom centre A. Kmeťa - zádržné - vo výške 608,49 €

z rezervného fondu mesta
- stavebné úpravy denného stacionára pre dôchodcov _ zádržne _ vo výške I 065,44 €

z rezervného fondu mesta
- konvektomat a um;ývačka riadu so stolom k umývačke riadu do jedálne na ul. Námestie J.

Borodáča vo výške I7 9II,68€
- elektľic\ý kotol 150 l, elektľický sporák, mlynček na mäso' kľájač a struhač zeleniny do

jedálne na ul. Lichardova vo qýške 1 467,36 €.
Súčasťou výdavkov sú aj finančné prostriedky pos$rtnuté Nadáciou Pontis ľn zŕtklade zmlwy
o poskýnutí grantu č. 31812020 - projekt ,,Snoezelen záhtada _ univerzálny komplex pre všetkých"
na výstavbu chodníka vo výške 4 82I,63 €.

Podnropľam l3.3: služba 27 640.20 €
výdavky na inžiniersku činnosť vo výške 420,- c

Súčasťou kapitálových výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie
mesta UsMEv _ ZpS , Osiková ul. - spolu vo výške 27 220,20- €, konkrétne :

- zďvihákpľe imobilné osoby
- rehabilitačnámotorová dlaha
- lymfodrenážnyprístroj
- elektrický varný kotol
- velkokapacitnápráčka
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\iý-ĺĺavky mesta za ľok 202l -- pľogľamový ľozpočet

o//o
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Kód Názov Schválený Upľavený Plnenie

I P ldnov anie, man ažme nt, ko ntro la 561 300.00 950 136.00 686 964.31

1. I VÝkon funkcie primátora 18 000.00 18 000.00 7 050.91

2s 000.00 2s 000.00 19 9s6.901.3 Regionálna, národná a medzinárodná
spolupráca
Uzemné plánovanie 484 300.00 722136.00 489 86s.361.4

1.9 Členstvo v samosprávnych oľganizáciách
a zdľuženiach

34 000.00 185 000.00 170 091.14

,, Podpornó činnost' 12 624 303.00 13 178 237.00 11 171 993.s4

2.1 Podporná činnost'- spľáva mesta tt 70s 303.00 t2 229 237.00 I0 463 571.72

)', Mestský infoľmačný systém 919 000.00 949 000.00 708 421.82

Rozvojové projekty 770 000.00 598 677.00 353 592.543

532 469.00 307 525.923. 1 Pľíprava a implementácia ľozvojových
pľoiektov

72s 000.00

Spľostľedkovatel'ský oľgán pre
Integľovaný regionálny opeľačný
pľogram

45 000.00 66 208.00 46 066.623.2

I 160 541.00 922 714.444 Služby občanom 792 367.00

4s 000.00 34194.s74.2 organizácia občianskych obľadov 4s 000.00

Cinnost'matrikv 113 96s.00 144171.00 t29 868.274.3
Evidencia obwateltstva 26 667.00 241119.00 206 292.324.5

1 205.804.6 Evidencia ulíc, verejných priestľanstiev a
budov

I 575.00 1441.00

4.9 Cintorínske služby 451 955.00 586 816.00 430 936.42

106 479.00 106 568.714.11 Stavebný úrad Ltg 692.00

4.12 Špeciálny stavebný úrad -
pozem.komunik.

3 513.00 3 509.00 3 508.58

10139.774.1.4 Mestský rozhlas 30 000.00 32 000.00

5 Bezpečnost' 3 061 000.00 3 819 011.00 s 6s4 280.85

5. I Vereiný poľiadok a bezpečnost' 2 846 000.00 2 890 600.00 2 865 628.14

).L Civilná ochľana 155 000.00 846 111.00 707 678.82

Ochrana pľed požiaľmi 60 000.00 82 300.00 80 973.895.3
6 odpadové hospoddrstvo 3 738 000.00 4 198 380.00 s 812 769.63

Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 3 738 000.00 4 198 380.00 3 812 769.636.1
7 Doprava a miestne komunikácie 9 797 059.00 16 0s3 443.00 1r s09 487.89

7.1 Mestská hromadná dopľava 6 23s s00.00 6 671062.00 6 620 532.23

Správa a údľžba pozemných komunikácií 2 470 959.00 I 2s2 1s3.00 3 807 853.167.2 46.14



Kód Názov Schválený Upravený Plnenie o//o

7.3 Spľáva a údržba veľejných pľiestľanstiev 910 000.00 920 680.00 904 391.96 98.23

7.4 Podpora mobility 180 ó00.00 209 548.00 176 710.54 84.33

I Vzdeldvanie 35 888 60s.00 43 785 131.00 39 850 072.58 91.01

8. 1 Mateľské školy 10 893 449.00 13 287 029.00 11 626128.01 87.50

8.2 Základné školy 14 780 263.00 18 262 979.00 17 146 900.18 93.89

8.3 Záuj movo_vzdelávacie a vol'nočasové
aktivitv

6 53r 742.00 6 799 071.00 ó 683 575.65 98.30

8.4 Št otst é stľavovanie, ubvtovanie 2 997 729.00 4 736 843.00 3 697 340.62 78.05

8.5 Služby školám 53 952.00 53 984.00 s3 984.00 100.00

8.6 Zariad'enia rrýchovného poľadenstva 609 470.00 623 225.00 623 22s.00 100.00

8.7 Grantový systém - podpoľa v oblasti
vzdelávania

22 000.00 22 000.00 t8 919.12 86.00

9 Kultúľa a cestovný ruch I 632 000.00 I 942 042.00 1 828 038.00 94.13

9. 1 Mestské divadlo 900 000.00 950 000.00 943 742.40 99.34

9.2 Podpora kultúrnych stľedísk 19s 000.00 151 042.00 126 725.31 83.90

9.3 Podpoľa kultúľnvch poduiatí a aktivít 300 000.00 2ó9 000.00 220 913.05 82.r2

9.4 Grantový systém - podpora v oblasti
kultúľv

147 000.00 187 000.00 1s3 789.84 82.24

9.5 Podpora ľozvoia cestovného ruchu 90 000.00 385 000.00 382 867.40 99.45

IO Spoľt 2 417 450.00 2 771 701.00 2 397 s95.83 86.s0

10. I Mestská kľvtá plaváreň 706 000.00 851 751.00 804 021.37 94.40

10.2 Zimný štadión 1 031 450:00 1242 4s0.00 I 026 382.87 82.61

10.3 Podpora špoľtovÝch poduiatí a aktivít 70 000.00 32 500.00 21ss1.9s 66.33

10.4 Gľantový systém - podpora v oblasti
špoľtu

610 000.00 645 000.00 s45 633.64 84.59

1I Pľostredie pre život 3 366 240.00 I 908 871.00 4 791 346.72 53.78

11.1 Manažment ochrany životného pľostredia 7 s00.00 111 s94.00 45 630.55 40.89

11.2 Veľejná zeleň 1398 6s0.00 3 800 21ó.00 r 762 753.07 46.39

11.3 Mestské lesy - Lesopark 86 000.00 104 700.00 104 573.59 99.88

11.4 Detské ihriská a športoviská 288 500.00 1 586 830.00 743 096.20 46.83

11. 5 Vereiné osvetlenie 1201290.00 2 366170.00 1 836 881.04 77.63

11.6 Mestský mobiliáľ (fontány' lavičky,
vereiné wC...)

151 000.00 156 020.00 147 923.03 94.81

11.7 Zásobovanie vodouo odkanalizovanie 8s 300.00 ó12 481.00 31314.26 5.11

11. 8 Menšie obecné služby 3s 000.00 s5 000.00 24 608.06 44.74



Kód Názov Schválený Upravený Plnenie o//o

11.9 Grantový systém - podpoľa v oblasti
život.pľostľedia

22 000.00 52 3ó0.00 50 989.16 97.38

11.10 Staľostlivosto o spoločenské zvier atä 91 000.00 ó3 500.00 43 577.76 68.63

I2 Bývanie I 827 901.00 2 147 455.00 2 029 516.87 94.51

12.2 Bytová vÝstavba - investície 70 130.00 203 130.00 117 408.82 57.80

12.3 Spľáva bytového a nebytového fondu
mesta

I724 000.00 I 904 000.00 1873 733.68 98.41

12.4 Asenda SFRB 33 771.00 40 325.00 38 374.37 95.16

13 Socidlne služby 4 s04 057.00 4 963 179.00 3 687 832.67 74.30

13. 1 Zariadenia staľostlivosti o deti do troch
ľokov veku diet'atoa

757 450.00 775 450.00 660 542.72 85.18

13.2 Službv dôchodcom 818 34s.00 874 780.00 688 372.s9 78.69

13.3 Opatrovatel'ská služba 2 714 432.00 3 004 797.00 2 r07 871.76 70.1s

13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc
občanom v hmotnei núdzi

12 000.00 5t 392.00 39 29r.72 76.45

13. 5 Pochovanie občana 5 000.00 7 000.00 3 120.00 44.57

13. 6 Grantový systém - podpora v sociálnej
oblasti

45 000.00 57 000.00 50 06ó.58 87.84

13.7 Komunitné centrum 151 830.00 r92 760.00 138 567.30 71.89

SPOLU 80 980 282.00 104 476 804.00 86 696 205.8-t 82.98



2. Samospľávne oľgány, údaje o účtovnej jednotke a jej organizačných zloŽkách

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

Primátor: Mgr. Peter Fiabáne

I. zástupcaprimátora:

2. zástupca primátoľa:

Prednosta Mestského úradu v ZlIine:

Hlavný kontrolór:

Mgr. Vladimíľ Randa

Ing. Barboľa Birnerová, PhD

Ing. Michal Berger

Ing. Vlasta Gľajciarová

Mestské zastupiteľstvo je zasfupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky' Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva upravuje
zákon č,. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov. Prípravu a obsah rokovania,
prípravu materiálov a podkladov na ľokovanie, spôsob uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných
nariadení a uznesení mestského zastupiteľstva, ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly a ich plnenia
a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy upravuje Rokovací poriadok Mestského
zastupiteľstva v Žiline.

V jednotlivých mestských častiach mesta Žiliĺa zriad1lo Mestské zastupiteľstvo v Žtliĺe 8 výborov
mestských častí. Územie pôsobnosti výborov je zhodné s volebnými obvodmi.

Poslanci Mestského zasfupiteľstvav Ž1linev počte 31:

Volebný obvod č. 1 _ Hlinv I - IV, Stare mesto

Mgr. Zuzana Balogová
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
MUDr. Peteľ Durmis
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Mgr. Marek Richter, PhD.

Volebný obvod č. 2 _ Bôľik, Hlinv V - Wil' Maló Praha
MUDr. Igor Habánik
Ing. arch' Dušan Maňák
Mgr. Ing. Peter Ničík
Mgĺ. Vladimír Randa

ĺ/oĺebný obvod č' 3 _ SolinlE
Ing. Ľubomír Bechný
Mgr. Peter Cibulka
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Mgr. Dominik Hriník
Ing. Martin Kapitulík
Ing. František Talapka

Volebný obvod č.4 _Ylčince
Mgľ. Martin Barčík
Mgr. Jana Filipová
Ing. Patrik Groma, PhD.
Mgr. Róbert Kašša
Mgr. Iveta Maľtinková
ondľej Šoška
Mgľ. Miriam Šuteková

Volebný obvod č. 5 _ Háiik
Mgľ. Lukáš Milan
Ing. Ján Ničík
Ing. Ľuboš Plešingeľ

Volebný obvod č' 6 _ B}ltčica. Rosinlq, Trnové

Bc. Jozef Juriš, MBA
Mgr. Anton Trnovec

Mgr. Denis Cáder
Mgr. Branislav Delinčák

Volebný obvod č. 8 _ Bľodno. Budatín' Mojšovó Lúčka, PovažslE Chlmec. Strážov. Vranie, Zádubnie,

Zástranie

JUDr. Jozef Augustín, PhD.
MUDľ. Rastislav Johanes, PhD.
Ing. Ján Pažický

V roku 2021 Mestské zastupiteľstvo v Žiline zasadalo devät'lffát, z toho štyľi zasadnutia boli zvo|ané

mimo schváleného harmonogramu zasadnutí a jedno zasadnutie sa uskutočnilo počas dvoch dní

vzhľadom na rozsiahly progľam zasadnutia a prebiehajúcu diskusiu k jednotlivým bodom programu.

Z dôvodu opatľení súvisiacich s pandémiou CoVID_19 bolo osem Zasfupiteľstiev vedených formou
videokonferencie.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline v roku 202I prija|o celkovo 316 uznesení a I7 všeobecne záväzných
nariadení.
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Mestské zastupiteľstvo môže zrladiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné
a poradné orgány.

Činnosť Mestskej rady v ŽIline,ktoru zrušilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa I8.O9.2Ol'7, v roku
202I obnovená nebola a Mestské zastupiteľstvo v Žiline fungovalo bez tohto poradného orgánu.

Ako poradný orgánMestského zastupiteľstvav Žlline fungovali komisie mestského zastupiteľstva:

. komisia f,rnančná a majetková

. komisia dopľavy

. komisia sociálna, zdravoÍná abýová

. komisia'(:zemného plánovania a výstavby

. komisia kultury, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

. komisia športu

. komisia školstva amládeže

. komisia životného prostredia

. komisia na ochľanu verejného záujmupri výkone funkcií funkcionárov mesta

Výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta je mestský irad, zložeĺý z
pľacovníkov mesta, zabezpečujúci administľatívne a otgaĺizačné veci mestského zastupiteľstva a
primátora mesta ako aj orgánov zriaďený ch mests\ým zastupitel'stvom.
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3. organizačná štruktúľa

I. organizačné útvary a pracovné pozicie priamo riadené primátorom mesta:

. Kancelfuiaprimátoľa a prednostu

o oddelenie kľízového riadenia, civilnej ochrany, ochrany pred požiatmi
bezpečnosti a ochrany zdtaviapri práci

. odboľ komunikácie avďahov s verejnosťou
o Sprostredkovateľský orgán pľe Integrovaný regionéiny operačný progľam (So pre

rRoP)

I|. organizačné útvary priamo ľiadené prednostom mestského úradu:
. odboľ ekonomický,

o oddelenie správy daní
o oddelenie rozpočtu a účtovníctva

. odbor ľiadenia projektov a investícií,
o oddelenie projektov EÚ

. Stavebnýúrad

. odboľ právny, majetkoqý a verejného obstarávania'
o oddelenie pľávne

o oddelenieverejnéhoobstarávania
. odbor sociálny a bytový,
. odbor školstva, kulfury, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja,

o oddelenie školstva amládeže
. odbor správy verejného priestranstva a životneho prostredia,

o oddelenie životného pľostľedia

o oddelenie dopľavy
o oddelenie ýroby a servisu

o odboľ vnútornej organizácie a správy MsÚ,
o oddelenie l'udshých zdrojov a mzdovej učtárne
o oddelenie organizačné

o oddelenie informatiky
o oddelenie vnútoľnej správy

III. úvaľ hlavného kontrolóra priamo ľiadený hlavným kontľolórom.

a
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4. Rozpočtové organizácie

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách ľozpočtových otganizáciäch
v zr iaď ov ateľskej p ô sobnosti konsoliduj úcej účtovnej j ednotky.

Zafiadenie Adľesa Psč Ičo Štatutáľ
Mateľská škola Cesta k vodojemu 386/4 010 03 37905r21 Jaľoslava Rybáriková

Materská škola Rybné námestie 1/1 010 01 37911961 Marta Haneli

Mateľská škola Študentská 15/3 010 03 3790520r Marcela Čamatejová

Materská škola Dedinská l/1 010 0l 37905066 Mgr. Dáša Klimeková

Materská škola Kulturna 284lII 010 03 37905058 Janka Slotová

Materská škola Andreja Kmeťa 15 010 01 37905147 Alena Pazdemíková

Materská škola Pľedmestská 27 010 01 37905r39 Mgr. Dagmar Vojteková

Materská škola Stavbáľska 4 010 0l 37905074 Mgr. Daniela Cehláľová

Materská škola Puškinova 216513 010 0l 37904868 Michaela Zvariková

Materská škola Čajakova 4 010 01 3',7904957 Mgľ. Mária Mihálková

Materská škola Bajzova9 010 01 37905082 Vieľa Jombíková

Materská škola Jamá2602l'1 010 01 3790sr04 PaedDĺ. Renáta Balková

Materská škola Suvoľovova 279'7l20 010 0l 37905112
PhDr. Renáta Migátová (do I23202l)
Mgr. Emília Chovancová

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

Materská škola Nám. J. Borodáča 7 010 08 37904965 PhDr. Tatiana Faglicová

Mateľská škola Gemerská 1772 010 08 37905198 Janka Kĺajčušková

Materská škola Trnavská 2993121 010 08 37904876

Mgr. Želmira Skulcová (poverená do
31.r0.202r)
Mgr. Alena Schimíková (od
r.tt.202t)

Materská škola Limbová26 010 07 3790s384 Mgľ. Veĺonika Lovíšková

Materská škola Petzvalova 8 010 l5 37904973 Silvia Jurášová

Mateľská škola Ku škôlke 196lII 010 03 42388830 Mgr. Veľonika Skukalková
ZSsMS Do Stošky 8 010 04 37812882 Ing. Ľubomír Kĺajčí, PhD
ZŠsMŠ Brodňanská II0lI7 010 14 378ĺI789 Mgľ. Janette Tóthová

ZS Slov. dobrovoľníkov 122/7 010 03 37812980 Mgr. Daša Švaňová

ZSsMS Dolná Trnovská 36 010 01 37811762 Mgľ. Andrea Lehotská

ZŠsMŠ Školskĺ +g 010 04 3781090 I Mgr. Eva Kubová

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

ZŠ Jamá20 010 01 3'.78r32',77 Mgľ. Ján Kotman

ZŠ Lichardova24 010 0ĺ 3781289r
Mgr. Ida Pavlovičová (ďo 30.6.2021)
PhDr. Miroslava Gajdošová (od
15.8.2021)

ZŠsMŠ Ul.sv. Gorazda 7 010 08 3'r813064 Mgľ. Jozef Englárt

ZŠ Karpatská 8063/11 0r0 08 378 130 l 3 Mgr. Eva Smolková

ZS Martinská 20 010 08 62412848 Mgr. Beáta Veselská
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ZŠsMŠ Gaštanová 56 010 07 378 10898 Mgr. Alena Tisoňová

ZŠ Limbová 30 010 07 378 10880 Mgr. Janka Sliviaková

ZS Nám. mladosti l 010 ts 3781s091 PaedDr. Janka Kamenská Halečková

ZUŠL. Arvaya Dolný Yal 12 0r0 01 378 133s8 PaedDr. Beáta VÔrĺisová

ZUŠ F.Špániho Martinská 19 010 08 378r34r2 Mgľ. Dagmaľ WľÔbelová

CVČ Kuzmányho 105 010 01 37810961 Mgr. Annamária Mihalčinová

USMEV-ZpS osiková 26 010 07 00647713 PhDr. Alena Lišková
Utvar hlavného
aľchitekta

Horný val67 010 01 53001 508 Ing. arch. Rudolf Chodelka

63



5. Príspevkové organizácie

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

MESTSKA KNIZNICA ZILINA

Mestská knižnica Žilina(MKz) je verejná mestská l<nižnica,ktoru ako pľíspevkovú organizáciu
zriadilo mesto Ž1linapre svojich obyvateľov a návštevníkov ku dŤru01.01.202l.
Zriaďovacia listina Mestskej kniŽnice Žiliĺa, príspevkovej organizácíe mesta, bola schválená
uznesením MZv Ž1line č,. 1361202I zo dť'n29.06.202I'

Mestská knižnica Z1linaje kulturna, vzdelávacia, informačná inštitucia, ktorá vo svojich pobočkách
poskytuje knižnično_infoľmačné a ďalšie služby pre širokú veľejnosť.

Knižnica má zriadený ch 6 pobočiek.
3 sa nachádzajúcich na sídliskách:

o Vlčince, ul. Sv. Cyrila a Metoda 1 (centrálna pobočka)
. Hájik, Nám. mladosti 1

o Solinky, Gaštanová ul. 56

a 3 sú zriadeĺé v mestských častiach:

o Bytčica, Dlhá ul. 1/1

. StráŽov, Dedinská ul. 1/1

o Trnové, ul. Dolná Trnovská 5

Pobočka na sídlisku Vlčince je otvorená pre verejnosť od 20.09.2O2I, slúŽi ako centľála ly'.,KŽ a je,

zatiaľ ako jediná, otvoľená každý pracovný deň. ostatné pobočky pľivítali prvých čitateľov
0r.rc202r.

ly'rKŽ poskyruje priestor na čítanie a štúdium kníh v papierovej aj elektronickej forme,
na podujatia, ktoré verejnosti predstavia známe aj menej známe diela či autorov, pľiestor na
stretávanie sa s literafurou a jej pľiateľmi. Svojou činnosťou nadväzuje na doteľajšie pôsobenie

Ikajskej kniŽnice v Žiline amáv pláne ďalej sa rozvijať. Cieľom knižnice je vývoriť širokú ponuku
aktivít tak, aby bola aj vzdelávacím a kultúrno-spoločenským centľom.
K 31. I2.202I mala MKŽ 6 zamestnancov (riaditelka, 3 odboľní knihovníci na polovičný pľacovný
ixäzok, 2 knihovníci na plný pracovný '6vázok), v úväzkovom vyjadľení ide o 4,5 pracovného

úväzku.

Pľiemerná mesačná mzda predstavov ala 7 I9,I8 €.

V roku 2021 bolo registrovaných 828 použivateľov, bolo uskutočnených 9 podujatí (vlastné
podujatia MKŽ), počet návštev predstavoval 2300 (z toho I82 - vlastné podujatia MKŽ), počet
výpoŽičiek bol 5 255.

K3I.12.2021 dosiahla l/.KŽ vlastné pľíjmy (registračne a|ne poplatky) v celkovej výške 66I,65 €,
ktoľé boli použité na hlavnú činnosť M.KŽ.
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Vľoku 202t bol }y''KŽ poskýnutý pľíspevok zrozpočtll zriaďovateľa _ mesta Žilina - formou
bežného transferu vo výške 62 609,53 €.

Bežný transfer od zľiaďovateľa bol použiý v celkovej výške 62 609,53 € na mzdy a odvody
zamestnancov a na prevádzku (tovary a služby).

Z dôvodu, že MI{Ž vznikla až 07 .07 .202l a pobočky pre veľejnosť otvorila až v 4. štvťľoku 202I,
nemala možnosť uchádzať sa o grantové dotácie.

ttľ

MKŽ,p. o. dosiahla k 3I.I2.2O2I v ľámci hlavnej činnosti:

. celkové náklady vo výške 64 250,14 €

. celkové výnosy vo výške 63 27I,I8 e

Hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje bol v zmysle
Metodického usmeľnenia MF č. MFl020324l2020-352 o účtovaní výsledku hospodáľenia
v pľíspevkových organizáciérch, prevedený na účet 428 Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia $ 21' ods.2 zákona č.. s23l2004 Z. z. o rozpočtoqých pľavidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: ,,Pľíspevková oľganizácia je
právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktoľó je na štótny rozpočet, rozpočet
obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená pľíspevkom a ktorej spravidla menej ako
50 o% 

ryrobných nákladov je pokryďlch tržbami."

Podľa údajov zYýkazu ziskov astrát k3I.I2.202I bolo menej ako 50 Yo vytobných nákladov
po@ých ftŽbamipľíspevkov ej organizácie, t. j. príspevkov á organizácia spĺňa uvedenú podmienku.

od 25.II.202I boli pobočky MKŽ uzatvorené pľe verejnosť na základe Vyhlášky Úradu veľejného
zdravotníctva SR (ďalej len,,Úvzo') č,.263, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohľození veľejného

zdravia kobmedzeniam prevádzok, ktoru |JYZ vydal vnadväzĺosti na vyhlásený núdzový stav.

Kopätovnému otvoreniu pobočiek došlo až I7.I2.202l, t. j. tesne pred vianočnými sviatkami.
Zatvorenie pobočiek MKŽ v uvedenom období malo vplyv na celkoý počet registrovaných
používateľov v období od zač,atia činnosti MKŽ do 31 .I2.202I, ako i na ďalšie ukazovatele činnosti
lilKŽ (počet návštev, počet výpožičiek). Počet podujatí organizovaných l/rI{Ž ovplyvnili prijaté

opatrenia, týkajúce sa hromadných podujatí pri ochrane verejného zdravia.
obdobie, počas ktorého }y'.KŽ od svojho vzniku a začatia činnosti poskytovala verejnosti svoje

služby malo vplyv na to, že v ľoku 2021 nedosiahla predpokladané vlastné príjmy (vo výške 1 500,-
€), ako i celkový hospodársky výsledok.
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MESTSKE DIVADLO

Tvoľba a produkcia divadelných predstavení, poskytovanie divadelných priestorov na kultúrne
a spoločenské akcie, umelecká, folklórna hudobná, propagačná, komerčná a iná kultúrna činnosť.

Mestské divadlo (MD) je pľíspevkovou organizáciou mesta Žilina,l<torá zabezpečuje divadelné a iné
kultúrne podujatia. MD je kultúmou a umeleckou organizáciou, divadlom so stálym umelec\ým
súboľom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácii.
Hlavným poslaním Mestského divadla Žilinaje prinášať divadelné, kulfuľne a umelecké pľodukcie v
najvyššej umeleckej kvalite, rozvijať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život
ŽIlinéanov, s presahom v rámci slovenského a medzináľodného kontextu.

MD manah|e a zastrešuje činnosť folklórneho súboru (FS) Rozsutec a dychovej hudby (DH)
Fatranka a zabezpečuje prevádzku a údržbu budovy Rosenfeldovho paláca.

K3I'I2.202I maloiľĺ[D 4] zamestnancov. Priemeľná mesačnámzdapľedstavovala964,92€.

K3I.I2.2021 dosiahlo MD vlastné prĺmy (vlastné príjmy -| ostatné prímy) v celkovej výške
I0I 024,60 €.

Vlastné príjmy boli použité na prípraw 2 divadelných inscenácií:

- premiéra29.05.2021: Jan Fosse ,,Niekto príde"_ režiaEduard Kudláč

- premiér a 30.I0.2021 : Thomas Melle ,,Naše fotky" - režiaEduard Kudláč

a na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

V roku 202I bol MD poslqrtnutý príspevok z rozpočtu zrlaďovateľa _ mesta Žilina - formou bežného
transferu vo výške 887 000,- € a kapitálový transfor vo výške 56 742,40 €.

Bežný transfeľ od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 887 000,- € na mzdy a odvody
zamestnancov divadla, na prevádzfll aúdľŽbu budovy, Rosenfeldovho paláca ana hlavnú činnosť
divadla.

Kapitálový transfer od zriaďovateľa bol pouŽitý v celkovej uýške 56 ]42,40 €, z toho:

- výmena kotlov, vľátane elektľonického ovládania - vo výške 43 742,40 € - z rezervného
fondu mesta _ zriaďovateľa

- scéna divadelnej inscenácie ''Anna Kaľenina'' - vo výške 13 000,- €

V roku 202I získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 30 981,20 €,ztoho

- FPU - na divadelnú hru ''Anna Kaľenina - vo výške 15 000,- €
- FPU - na Almanach k 30. qýročiu divadla - vo výške 3 500,- €
- Rotary Club - na Almanach k 30. výročiu divadla - vo výške 700,- €
- sPP - na Almanach k 30. qýročiu divadla - vo qýške 3 000,- €
- Cons Club - na Almanach k 30. výľočiu divadla - vo výške 400,- €
- NadáciaTatra banky - na Almanach k 30. qfročiu divadla _ vo výške 2 500,- €
- UPSVaR - pľojekt - zamestnávanie do 29 ľokov - za mesiace II-I2I202O - I-512O2I _ vo

výške 5 881,20 €
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MD, p. o. dosiahlo k 3I.I2.202I v rámci hlavnej činnosti:

o celkové náklady vo výške l 029 078,86 €

. celkové výnosy vo výške 1 035 835'09 €

Hospodársky výsledok (účtovný) pľedstavuje bol v zmysle
Metodického usmernenia MF č. MFl020324l2020-352 o účtovaní vysledku hospodáľenra

v príspevkových organizáciách, prevedený na účet 428 Nevyspoľiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia $ 2l'o ods.2 zákona č. 52312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách
veľejnej spľávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: ,,Príspevková organizócia je
próvnickó osoba štótu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štótny rozpočet, rozpočet
obce alebo na ľozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menqi ako

50 % výrobných nákladov ie pokrvnch tľžbami."

Podľa údajov zYýkazu ziskov a stľát k3I.I2.2021 bolo menej ako 50 'Á výrobných nákladov
pokľytých tržbamipríspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spiŤauvedenú podmienku
(viď tabulku ,,Tržby a výľobné náklady príspevkovej organizácie mesta").

Mestské divadlo , Žiline zač,alo od 01.10.2013 vykonávať podnikatel'sló činnosť _prevádzkovanie

divadelnej kaviarne.

Prevádzkovanie divadelnej kaviarne ukončilo MD 12.12.2019. od I3.I2.20I9 je kaviaľeň
v prenájme.

Mestské divadlo vykonáva podnikateľskú činnosť - pľedaj upomienkových pľedmetov (ceruzky,

tašky, odzĺaky, magnetky a pod. v [tP), zabezpeč,ovanie cateringových služieb.

V rámci podnikateľskej činnosti boli k3I.I2.2021 dosiahnuté:

o celkové náklady vo ýške 155,48 €

o celkové výnosy vo výške 123,52 €

Výsledok hospodárenia(účtovný) pľedstavuje bol v zmysle
Metodického usmernenia MF č. MFl020324l2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenra

v pľíspevkových organizáciách' pľevedený na účet 428 Nevysporiadaqý qýsledok
hospodárenia minulých ľokov.

od 1.I.202I bolo divadlo uzatvorené pľe verejnosť z dôvodu COVID 19.

Vo ťebruári sa pokračovalo v skuškach novej divadelnej hry ,,Niekto pľíde", ktorá mala online
premiéru v apľíli 202I.

MD sprístupnilo online pľedstavenia: Idiot, Podzemné blues, Tretí vek, Vzkĺiesenie, Hana.
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oZ1lĺ4D naštudovalo rozpľávku pre divadlo ,,Príbeh o neobyčajnom priateľstve" pre I. líniu, ktorú st
mohli pozrieť online _ obchodné reťazce,lekári, Coop Jednota, Slovnaft' biochémia

Rosenfeldov palác uskutočnil online pľednášky, diskusie, konceľty, prehliadky ap.

oď 26.4.2021 divadlo obnovilo štandardný model fungovania.

od24.ll.202l bolo divadlo uzatvoľené pre verejnosť z dôvodu COVID 19.
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6. organizácie v zakladateloskej pôsobnosti mesta Žilina

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách _ organizáciách v zakladateľskej
pôsobnosti konso l i duj úcej účtovnej j ednotky.

obchodné meno Sídlo

Dopravný podnik Mesta Žilina, s.r.o. Kvačalova 75012,010 04 Žilina
Integrovan á doprav aŽilinského kĺaja s.r.o. Pri Rajčianke 2900143,010 01 Ž1lina
:.-.'Ltltna lnvest, s.r.o. Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s Bôrická cesta 1960/87, 010 01 Žilina
MsHKM Žilina, s.r.o Športová 56515,010 01 Žitina
Žilinská parkovacia spoločnosť' s.r'o. Košická 160]l2,010 01 Žilina
Žilinské komunikácie, a. s Vysokoškolákov 816412,010 01 Ži|ina
Mestská l<rýá plav áreň, s.r. o.

pozn'" Zmena názvu od 7.4.202] na
,,Správa športových zaľiadení mesta Žilina, S.r.o.''

Vysokoškolákov 8, 010 o Žilina

ZILBYT, s.r.o. Nanterská 3899121,010 08 Zilina
Nadácia Žilinslý lesopark

pozn': zmena nómu,od 1.3.2021 na ,,Žilinská
komunitná nadácia

Nám. obetí komunizmu 1, 011 3l Ži\ina

Nadácia Mesta Ž1lina Nám. obetí komunizmu 1,011 3l Ž1lina
Technické služby mesta Žilina, s.ľ.o. Nám. obetíkomunizmu 1,011 31 Žilina
Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. Vysokoškolákov l7 65 18,01 0 08 Ž1|ina
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7. Udalosti osobitného významuo ktoľé nastali po skončení účtovného obdobia, za
ktoľé sa vyhotovuje výročná spľáva

Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 8112022 ďňa 25.4.2022 schválilo zámer odpredať obchodný
podiel vo v'ýške IOO% v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. vo výške 5 000,- € formou obchodnej
verejnej sÚrťaže. K pľevodu obchodného podielu vo výške 59 000 € došlo na základe Zmhxy
o pľevode obchodného podielu č.41412022 zo dňa 13'6.2022 na nadobúdateľa LUPIZA, s'r.o.
V ľámci konsolidovaného celku nenastali žiaďne významné skutočnosti. Dňa 24'2.2022 vypukol
vojnový konflikt na Ukľajine. V súvislosti s týmto konfliktom materská ičtovnájednotka dospela k
názoru, že v súčasnosti tieto udalosti nemajú významné nepriaznivé dopady (okrem rastucich cien
energií, mateľiálov, tovarov a služieb), a tiež nebolo zaznamenané ľiziko, ktoré by ohĺozilo
nepretržitosť trvania účtovných jednotiek v rámci konsolidovaného celku.

8. Pľedpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky - rozpočet Mesta Žilina
na ľok 2022

Účtovná jednotka sa riadi zákonom č. 36911990 Z. z. o obecnom zriadeni, zákonmi upravujúcimi
činnosti obce, ako rozpočtovej organizácie miestnej samosprávy a ostatných zákonov, nariadení
a iných všeobecne platných noľiem. Učtovná jednotka predpokladá, že naďalej bude vykonávat'
zákonom stanovené činnosti a prioritou bude poslqrtovať verejne služby všet\ým občanom.
Pľedpokladaný finančny vyvoj pre rok 2022 je uvedený vnasledujúcej tabulke (stav vprocese
spracovania výročnej spľávy) :

suvrlnrzÁcĺa (v €)
Upľavený ľozpočet
2022 po 7. zmene

Ro č.8/2022
Upľavený rozpočet
2022 po 8. zmene

Bežné príjmy 82 4r7 999 2 029 070 84 447 069

Kapitálové príjmy 630 978 19 494 650 472

ftnančné

Bežné výdavky

18 02t 295

84 875 783

0

r 962 703

t8 021 295

86 838 486

Kapitálové vydavky 12 226 275 85 861 12 312 136

Íinančné

Bežný rozpočet

3 968 214

-2 457 784

0

66 367

3 968 214

-2 39r 4t7

Kapitálorrý rozpočet -1,1 595 297 -66 367 -tt 661 664

Finančné operácie (Fo) 14 0s3 081 0 14 0s3 081

Hospodárenie celkom - po rylúčení Fo -14 053 081 0 -14 0s3 081

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 202I nemala žiadne náklady, vydavky na činnosti v oblasti výskumu
a vývoja.

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

Účtovná jednotka je mestom v zmysle zákona č,. 36911990 Z. z. o obecnom ztiadeni, teda tento
bod $20 zákona é. 43112002 Z. z. o účtovníctve je pre účel vykázania vo výročnej správe
irelevantn;ý.

11. Návrh na ľozdelenie zisku alebo vyľovnanie stľaty

Účtovná jednotka v zmysle postupov účtovania, preúčfuje v'ýsledok hospodáľenia na íčet 428
Neuspoľiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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SPRAVA N EZAVISLEHO AUDITORA
pre štatutárny orgán a mestské zastupitelstvo mesta Žĺlina

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnejjednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný
celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka Mesto Žilina (d'alej aj ,,mesto"), a ktorá obsahuje konsolidovanú
súvahu k 31. decembru 2021', konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podl'a nášho názoru priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej
finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru2o2L a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č.43L/2o02 Z.z. o účtovníctve v zneníneskorších predpisov (d'alej

len ,,zákon o účtovníctve")'

Základ pre názor
Audĺt sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských štandardov (lnternatĺonal Standards on Audĺtin8, lSA)'

Naša zodpovednosť podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit
konsolidovanej účtovnej závĺerky. od konsolidovaného celku sme nezávislí podl'a ustanovení zákona č.

423/2oI5 Z. z. o štatutárnom audĺte a o zmene a doplnení zákona č. 431'/2oo2 Z' z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (dälej len ,,zákon o štatutárnom audĺte") týkajúcĺch sa etĺky, vrátane Etického kódexu

audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnĺli sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení
týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre náš názor.

Kl'účové zá ležitosti auditu
Kl'účové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú pod|'a 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.

zaradenia dlhodobého m do
Prírastky dlhodobého majetku sú viac ako 5 699 tis. EUR. Kl'účovou záležitosťou auditu je preto správne ocenenie
obstarávaného majetku, správne pridelenie odpisovej skupiny, včasnosť zaradenia dlhodobého majetku do
používa nia.

Spróvnosť o včosnosť vvradenio dlhodobého moietku z použĺvonia

Únytry dlhodobého majetku sú približne 250 tis. EUR. Kl'účovou 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.
Sorávnosť wkózanio nezaradeného dlhodobého onrovné noložkv k nezarodenému dlhodobému maietku
Nezaradený dlhodobý majetok predstavoval k31',I2.2o2]_ viac ako 19 73I tis. EUR. KlÚčovou 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 tvorili 4 tis. EUR.



odpisovo nie dlhodobého maietku
Dlhodobý majetok tvorí významnú časť aktív konsolidovaného celku. Počas auditu sme sa preto zamerali aj na

zníženie hodnoty dlhodobého majetku formou odpisov dlhodobého majetku, ich výpočet a účtovanie.
Vykozovonie ndvrotných zdroiov financovanio a dodržiovanie zmluvnÝch podmienok
Návratné zdroje financovania tvoria k 3L.L2'202L viac ako 20 351tis. EUR. Klúčovou záleŽitosťou auditu je preto
správne vykázanie nesplatenej istiny v účtovnej závierke podl'a zostatkovej doby splatnosti a dodržiavanie
zmluvných podmienok, na základe ktorých boli uvedené návratné zdroje prijaté.
Existencio pohlhdóvok, oprovné položkv k pohľadóvkom
Pohl'adávky z daňových a nedaňových príjmov tvoria významnú časť krátkodobých aktív mesta. overenie ich
existencie vyŽaduje zvýšenú pozornosť počas auditu. Podl'a ich vekovej štruktúry mesto vykazuje pohl'adávky po
splatnosti, ku ktorým tvorilo opravné položky' overenie výšky opravných poloŽiek k pohl'adávkam vyžaduje zvýšenú
pozornosť počas auditu. opravné poloŽky k pohl'adávkam tvorili viac ako 2 92L tis. EUR.
Tvorba' použitie a zrušenie rezerv
Rezervy tvoria k 31'.t2.2o2L takmer 1 608 tis. EUR. Kl'účovou záležitosťou auditu je opodstatnenosť a primeranosť
tvorby, použitia a zrušenia rezerv.

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:
Sprúvnosť a včasnosť zaradenia dlhodobého maietku do použĺvonio
Testovali sme prírastky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a došlé faktúry. Na významných
prírastkoch dlhodobého majetku sme overili priradenie odpisovej skupiny ako aj včasnosť zaradenia dlhodobého
majetku do používania.
Sprdvnosť a včasnosť vvradenio dlhodobého maietku z používanio
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 vyradenia
dlhodobého majetku z používania.
Spróvnosť vvkózanio nezarodeného dlhodobého maietku, opravne položkv k nezorodenému dlhodobému maietku
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'.12.2021' vykazovaný
ako nezaradený. K nedokončeným investíciám, pri ktonich došlo k zníženiu ich hodnoty, boli vytvorené opravené
položky.
odpisova nie dlhodobého moietku
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.
Vvkazovonie nóvrotnÝch zdroiov financovonia a dodržiavanie zmluvnÝch podmienok
overili sme zostatky nesplatenej istiny návratných zdrojov financovania a ich rozdelenie na krátkodobú a dlhodobú
časť v účtovnej závierke podl'a zostatkovej doby splatnosti na základe splátkových kalendárov. Dodržiavanie
zmluvných podmienok sme overili na uzatvorené zmluvy, na základe ktorých boli jednotlivé návratné zdroje
financovania poskytnuté.
Existencia pohlbdávok. opravné položkv k pohl'adávkam
Predmetom overovania bola existencia pohl'adávok' Pri overeníexistencie bola nevyhnutná komunikácia s právnym
oddelením a oddelením miestnych daní. K pohl'adávkam boli vytvorené opravné položky, ktoré zohl'adňovalivšetky
odporúčania právneho oddelenia.
Tvorbo' použitie a zrušenie rezerv
Testovali sme opodstatnenosť a primeranosť výšky vytvorených rezerV| pouŽitie rezerV a opodstatnenosť zrušenia
rezerv.

Zodoovednosť štatutárneho oreánu a osôb h 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 konsolidovanej 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
konsoIidovaného 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
čin nosti v účtovn íctve.



osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohl'ad 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 vydaťsprávu audítora, vrátane názoru. Primerané
u istenie je uistenie vysokého stu pňa, ale nie je zá ru kou toho, že audĺt vykonaný pod l'a medzinárodných audítorských
štandardov vždy odhalívýznamné 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 používatelbv, uskutočnené na základe tejto konsolidovanej účtovnej
závierky.

V rámci auditu uskutočneného podl'a 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 pouŽitých 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 udalosťami a|ebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť konsolidovaného celku
nepretržite pokračovaťv činnosti. Ak dospejeme k záveru, ževýznamná neistota existuje, sme povinníupozorniť
v našej správe audítora na súvisiace informácie 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 ofinančných údajoch účtovných jednotiek alebo ich
obchodných aktivitách v rámci konsolidovaného ce|ku 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 ovýznamných zisteniach auditu, vrátanevšetkých 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 vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno
opodstatnene domnieva{ že majú vplyv na našu nezávislosĹ 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 kl'účovými 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 očakávad že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným
prospechom z jej uvedenia.



Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzaiú v konsolidovanei výročnei správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo konsolidovanej výročnej správe, zostavenej podl'a

požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na konsolidovanú účtovnú závierku sa nevzťahuje na
iné informácie v konsolidovanej výročnej správe.
V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými v konsolidovanej výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie 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 byťvýznamne nesprávne.
Posúdili sme, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok
zostavila konsolidujúca účtovná jednotka mesto Žilina, obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na zák|ade prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, podl'a nášho názoru:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok2021- 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 uviesĹ 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.

Ďalšie poŽiadavkv na obsah správv audítora v zmvsle Nariadenia Európskeho parlamentu a Radv (EÚ) č. 537120].4

zo ].6. apríla 2o'J'4 o osobitných požiadavkách týkaiúcich sa štatutárneho auditu subiektov vereinélLo láuimu

Vymenovonie o schvólenie štotuťárneho audĺtora
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta Žilina na základe Zmluvy č. L5L/2}2L
o zabezpečení audítorských a overovacích prác zo dňa 23'o4'zoZt účinnej dňa27.o4'2o2l.
Celkové neprerušené obdobie našej zákazky vrátane prechádzajúcich obnovení zákazky predstavuje 4 roky.

Konzistentnosť s dodotočnou spróvou pre Výbor pre oudit
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.

Neoudítorské služby
Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. ]- Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ)č. 537/2oI4 zo L6. apríla 201'4o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov
verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislíod konsolidujúcej účtovnej jednoty mesto Žilina'
okrem služieb štatutárneho auditu sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytli
žiadne iné sĺužby.

V Trnave, dňa 30.1L.2022

EKOPRAKTIK, spol. s r. o.
Kapitulská 14
9L7 OL Trnava
obchodný register Trnava, odd.: Sro, č. vložky: 325lT
Licencia SKAU č.51

lng. Viliam Kupec, PhD., MBA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 395

st(A/
č. ficencle 5lo a

i
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KoNsoLIDovANÁ učľovtvÁ zÁvrnnxĺ
uČľovľEJ JEDNoTKY vERBJNnĺ spnÁvy

k3t.t2.2021

Pľiložené sťrčasti

E Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky veľejnej spľávy Kons S UJ VS Uč l - 01

Konsolidovaný výkaz ziskov a stľát účtovnej jednotky verejnej spľávy Kons VZaS UJ vs Uč 2 - 0l
Poznámky konsolidovanej účtovnej závieľky ílčtovnej jeĺlnotky veľejnej spľávy

Za obdobie
Mesiac Rok Mesiac Rok

tlo

rco

Názov ťrčtovnej jednotky

Sídlo ítčtovnej jednotky

Uĺica a číslo

0 1 2 0 2 1 I 2 z 0 2 1

0 0 J 2 I 7 9 6

M E s T o Z I L I N A

N A M E s T I E o B E T Í K o M U N I Z N/ U I

PSC Názov obce

0 I I J 1 Z I L I N A
Telefónne číslo

E-rnailová adľesa

Faxové číslo

l 0 6 -) J 1 J 0 4 I 7 2 J 2 9 I 2

p r t m a t o ľ @ z I I n a s k

0 6 z 0 2 2Zostavená dňa
I

I

ĺ
l

Podpisorný zántam štatutárrreho orgánu alebo čĺena
štatutárrteho orgánu ťrčtovrrej j ednotky :

ĺ/,
tl
li t
ti

['



0032'ĺ796 Mesto Zilina

označenie

A.

A.t.

Súvaha

A.lt.

4.ilt.

B.il.

A.t. t.

2.

2

4.

Ä

6.

7.

8.

A.lt.1.

2.

1

4.

5.

A

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A.lll.'ĺ

STRANA AKTIV

b

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + t.117

Neobežný majetok r. 003 + r. 0í2 + r. 025

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)

Aktivované náklady na vývoj (012) - (o72+o91AÚ)

Softvér (013) - (073+091AÚ)

oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)

Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu
(+Ĺ)

Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (o78+091AÚ)

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)

obstaranle dlhodobého nehmotného majetku (041) _ (093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až024)

Pozemky (031) - (092AÚ)

Umelecké die|a a zbierky (032) - (092AÚ)

Predmety z drahých kovov (033) - (o92AÚ)

Stavby (021) - (081+99246;

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnutel'ných veci (022) - (o82+092AÚ)

Dopravné prostriedky (023) - (0B3+092AÚ)

Pestovateľské celky trvalých porastov (o25) - (0s5+092AÚ)

Základné stádo a ťaŽné zvieratá (026) - (086+092AÚ)

Drobný dlhodobý hmotný majetok (o28) - (o88+o92AÚ)

ostatný dlhodobý hmotný majetok (o29) - (089+092AÚ)

obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) _ (094)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (o52) - (095AÚ)

Dlhodobý finančný majetok súčet (r.026 + ĺ'027 + r.029 až 034)

Podielgvé cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) -

(0e6AU)

číslo
riadku

c

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

0'l 1

0't2

0'ĺ3

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

2021

Netto

1

430 373 830,03

407 861 427,18

996 786,27

0,00

877 250,30

12 294,00

0,00

3 268,40

'103 973,57

0,00

0,00

385 112 157,91

191 658 743,15

3 635 853,46

0,00

142 7 44 937 ,97

5 863 133,55

'19 612 907,16

0,00

0,00

'l 936,50

1 863 301,03

19 731 345'09

0,00

21 752 483,00

0,00

2020

Netto

z

437 971 g84,61

413 617 431,59

I 390 522,17

0,00

1 218 094,00

1 5 438,00

0,00

6 720,40

150 269,77

0,00

0,00

390 257 254,87

19'ĺ 599 757'85

3 635 853,46

0,00

144 580 644,03

5 443 586,01

23 087 152,57

0,00

0,00

0,00

2 053 047,07

19 857 213,88

0,00

21 9ô9 654,55

0,00

21 962 351,89

B.

B.l.

4.

5.

6.

7.

8.

B.t.1.

2.

4.

o Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062)
'' - (0e6AU)

z toho: goodwill

Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)

Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti (065) - (096AÚ)

PÔŽičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)

Ostatné pôŽičky (067) - (096AÚ)

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)

obežný majetok Í.036 + r' 042 + t.050 + r' 063 + ľ.088+ r.101 + r.107

Zásoby súčet (r. 037 až 041)

Materiál (112 + 119) - (191)

Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122\ - ('í92 + 193)

Výrobky (123) - (194)

Zvieratá (124) - (195)

Tovar (132 + 133 + 139) - (196)

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)

Zúčtovanie odvodoV prĺjmoV rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriad'ovateľa (351)

Zúčtovanie transÍerov štátneho rozpočtu (353)

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)

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

ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)

Zúčtovanie transÍerov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)

21 745 180,34

0,00

7 302,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 350 862,13

536 898,90

478 267,54

0,00

0,00

I 003,00

49 628,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 302,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24167 005,40

452 542,18

482 313,14

0,00

0,00

I 934,00

1295,04

22 573,14

0,00

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

8.il.1

J

4

Ä

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 ĺ35
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STRANA AKTIV

b

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(35e)

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 06í)

odberatelia (31 1AÚ) - (391AÚ)

Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)

ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky voói zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky voči zdruŽeniu (369AÚ) _ (391AÚ)

Pohľadávky azáväzky z pevných termĺnových operáciĺ (373AÚ) _ (391AÚ)

Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)

Nakúpene opcie (376AÚ) - (391AÚ)

lné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)

z toho: odložená daňová pohľadávka

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)

odberatelia (311AÚ) _ (391AÚ)

Zmenky na inkaso (3'ĺ2AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) _ (391AÚ)

Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)

ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (3'ĺ6) - (391AÚ)

Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových prĺjmov (317) - (391AÚ)

Pohladávky z nedaňových prĺjmov obcĺ a vyššĺch územných celkov a
rozpočtových organizáciĺ zriadených obcou a vyššĺm územným celkom (318) -
(3e1AU)

Pohľadávky z daňových príjmov obci a vyššĺch územných celkov (3'ĺ9) -
(391AU)

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) _ (391AÚ)

Zúčtovpnie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) -
(3e1 AU)

Daň z príjmov (341) - (391AÚ)

Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)

Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)

ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)

Pohľadávky Voči zdruŽeniu (369AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky azáväzky z pevných termĺnovaných operáciĺ (373AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky z nájmu (374AÚ) _ (391AÚ)

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) _ (391AÚ)

Nakúpené opcie (37ôAÚ) - (391AÚ)

lné pohľadávky (37sAÚ) - (391AÚ)

Spojovacĺ Účet pri zdruŽenĺ (396AÚ)

Zúčtovanie s Európskou Úniou (371AÚ)- (391AÚ)

Transf.ery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) _

(3914U)

Finančné účty súčet (r. 089 aŽ 'l00)

Pokladnica (21 1 )

Ceniny (213)

Bankové účly (221AÚ +t- 261\

Účty v bankách s dobou Viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)

Výdavkový rozpočtový účel (222)

Prijmový rozpočtový účeÍ (223\

Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)

Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)

049

050

05'ĺ

052

053

054

055

056

057

058

059

060

06'ĺ

062

063

064

065

066

067

068

069

070

0,00

1 6 863,39

1 427,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 5 436,20

0,00

3 179 710,91

308 30'ĺ'09

0,00

0,00

I 1 8,80

1 201 503,37

0,00

0,00

22 973,14

1 1 168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 1 165,00

0,00

2 656 455,32

307 201,07

0,00

0,00

0,00

1 188 785,23

0,00

0,00

Číslo
ĺiadku

071

202'.1

Netto

1

2020

Netto

2

B.tv

7

B.ilt.1.

2.

3

4.

6.

7.

8.

L
'ĺ0.

11.

B.tv.1.

z.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 557 309,38

906 6'ĺ1'81

19 8'ĺ9'80

0,00

I229,55

0,00

18 136,00

3 178,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'141 940,37

0,00

0,00

1 3 562,70

18 617 388,93

60 677,59

'12 800,63

18 543 9'ĺ0,7'ĺ

0,00

0,00

0,00

9'00
0,00

514 780,09

9.

10.

11.

12.

13.

14.

4E

tD.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

8.V.1.

2.

4.

5.

0.

7.

8.

455 106,97

8 206,90

0,00

0,00

0,00

42 1 66,08

I252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 484,47

0,00

0,00

37 472,51

20 983 866,76

37 208,09

7 176,04

20 939 482,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2t35
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označenie STRANA AKTĺV číslo
riadku

2021 2020

Netto Netto

a b c 1 2

I Dlhové cenné.papiere so splatnosťou do jedného roka drŽané do splatnosti
(256) - (2e1AU) 097 0,00 0,00

'ĺ0 ostatné realizovateľné cenné papieľe (257) - (29ĺAÚ) 098 0,00 0,00

11 obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 099 0,00 0,00

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

B.Vt. Poskytnuté návratné Íinančné výpomoci dlhodobé súčet (l' í02 až r. í06) 101 0,00 0,00

B.Vl.ĺ Poskytnuté 4ávratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (271AU) - (29ĺAU) 102 0,00 0,00

2-
Poskylnuté návrqtné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AU) - (2914U) 103 0,00 0,00

3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274Aq -
(29ĺAU) 104 0,00 0,00

4. Poskyt'nuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(2e1AU) 105 0,00 0,00

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

B.Vil. Poskytnuté návratné íinančné výpomoci kátkodobé súčet (ľ. 108 až r
112)

107 0,00 0,00

B.Vĺl.ĺ Poskytnuté 4ávratné fi4ančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (2714U) - (2914U)

108 0,00 0,00

2.
Poskylnutó návrqtné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(2724U) - (2e1AU)

'ĺ09 0,00 0,00

3.
Poskylnute návratné finančné Výpomoci podnikateľským subjektom (274Aq -

(29íAU) 110 0,00 0,00

4. Poskylnute návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(29ĺAU) 111 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné Íinančné výpomoci ĺyzickým osobám (277AÚ) _ (291AÚ) 112 0,00 0,00

c. časové lozlíšenie súčet (r. 114 až ĺ' 116| 113 161540,72 187 547,62

c'í Náklady budúcich období (38ĺ) 114 161 381,27 187 547,62

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 'l'ĺ5 0,00 0,00

3. Prĺjmy budúcich obdobi (385) 'ĺ'ĺ6 't59,45 0,00

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 117 0,00 0,00
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0značenie

4.t.1

2

3

430 373 830,03

331 633 824,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376 602 237,12

379 293 1 19,31

-2 690 882,19

-44 568 412,79

47 s10 145,31

1 608 000,42

0,00

I 178 643,12

247 972,00

181 385,30

1 687 653,1 1

0,00

2020

4

437 971 984,61

337 093 042,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380 555 545,23

375 766 406,86

4 789 138,37

-43 462 502,65

48 469 1 23,06

1 632 401,55

0,00

1 23B 1ô8'11

2t1 880,00

1 82 353,44

956 003,31

0,00

0,00

0,00

0,00

956 003,31

0,00

0,00

14 883 097,46

14 323 689,04

0,00

0,00

146 720,97

60 300,00

0,00

0,00

0,00

352 387,45

332 965,00

0,00

8 875 'ĺ41'26

1 903 789,47

0,00

1 364 609,81

1 211 487,69

66 212,70

30 000,00

0,00

0,00

202 973,25

0,00

0,00

SÚvaha

A.

A.t.

4.il.

4.ilt.

4.il.1

2

sTRANA PAsĺV

b

VLASTNÉ lMANlE A z^v^zKY r. 119 + r. 130 + r. í85 + r' í88

Vlastné imanie ĺ. 120 + r. 123 + Í' 126 + l.129

oceňovacie rozdiely súčet (ĺ' 121 + ĺ.'l22)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+l- 414\

oceňovacie rozdiely z kapitálových účastin (+/- 415)

Fondy súčet (r.124 + r.125|

Zákonný rezervný fond (42'í )

Ostatné fondy (427)

Výsledok hospodárenia (+!) súčet (r.127 až128)

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)

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

r.127 + ĺ.129 + r. 'l 30 + r. 1 85 + r. 1 88)

Podiely iných učtovných jednotiek

Záväzky súčet (r. 'l31 + r. 136 + Í.144 + r. 156 + r' í78)

Rezervy súčet (r. 132 až'l35|

Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)

ostatné rezervy (459AÚ)

Rezervy zákonnó krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)

ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ' 459AÚ)

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej spľávy súčet (r. 137 až r. 143)

Zúčtovanie odvodov pri'|mov rozpočtových organizácii do rozpočtu
zriaďovateÍa (351)

Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovanóho celku
(356)

Oslatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (35B)

Zúčtovanie transferov medzi subjektami Verejnej spráVy a iné zúčtovania (359)

Dlhodobé záväzky súčet (r.145 až 153 + r' 155)

0statné dlhodobé záväzky (479AÚ)

Dlhodobé pri.iaté preddavky (475AÚ)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)

Zäväzky zo sociálneho fondu (472)

Záuäzky z nájmu (474AÚ)

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)

Pohľadávky azäväzky z pevných termínových operáciĺ (373AÚ)

Predané opcie (377AÚ)

lné záväzky (379AÚ)

z toho: odIoŽený daňový záväzok

Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ)

Krátkodobé záväzky súčet (Í' 157 až'l77l.

Dodävatelia (32'ĺ)

Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)

Prijaté preddavky (324, 47 5 AÚ)

ostatné záväzky (325, 479AÚ)

Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)

Zäväzky z nájmu (474AÚ)

Pohľadávky a záuäzky z pevných termĺnových operáciĺ (373AÚ)

Predané opcie (377AÚ)

lné záväzky (379AÚ)

Záväzky z upĺsaných nesplatených cenných papierov a Vkladov (367)

Záväzky voči zdruŽeniu (368)

Číslo
riadku

c

1't 8

119

120

121

122

't23

124

125

126

127

lzÓ

't29

't 30

131

lóz

IJJ

134

lóJ

136

tJ/

138

'120

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

tc I

152

153

154

155

156

157

158

159

160

'ĺ 6'l

162

163

164

165

'ĺ6ô

167

2021

A.tv.

B.

B.t.

8.il.

8.ilt.

4.ilt.1

)

B.l.l

2

4

8.il.1

'ĺ0

3

2

3

4

5

b

7

8.ilt.1

2

3

4

5

o

7

I
0

0,00

0,00

B.IV

0,00

1 464 098,20

0,00

223 554,91

13 419 901,93

'13 056 392,68

0,00

0,00

I 66 638,25

0,00

0,00

0,00

0,00

196 871 ,00

181 019,00

0,00

10 443 383,73

2 773 259,92

0,00

1 571 351'83

1 235 917,62

16 487,28

738,00

0,00

0,00

2ô8 574'96

0,00

0,00

B.tv.1.

2.

?

4.

5.

A

7.

R

9.

10.

11.
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označEnie STRANA PAsĺv čĺslo
riadku 2021 2020

a b c 3 4

12. Zamestnanci (33'ĺ) 168 2 446 025,61 2185 412,69

'13. ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 169 30 713,77 21 153,78

14. Zúčtovanie s oľgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 170 ĺ 560 525'06 1 415 795,77

't5. Daň z prĺjmov (341) 171 7 249,00 11 587,48

16. ostatné priame dane (342) 172 370 693,77 337 478,36

17 Daň z pridanej hodnoty (343) 173 35 343,97 24 447,06

í8. ostatné dane a poplatky (345) 174 4 t 028,00 523, ĺ 0

ĺ9. Spojovací účet pri združenĺ (396AÚ) 175 0,00 0,00

20 Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 176 54 346,89 83 196,53

21 Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 177 31 í28'05 16 473,57

B.V. Bankové úvery a výpomocl súčet (r. 179 až184| 178 20 351 206,12 22 122 479,48

8.V.1 Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 179 14 408 636,42 í7 645 150'38

2 BeŽné bankové úvery (461AÚ, 221^Ú,n1,232) 180 3 895 432,70 2 430 192,10

3 Vydane dlhopisy krátkodobé (4nAÚ,241) - (255AÚ) 't81 0,00 0,00

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

5
Prijaté.návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(2734U)

'ĺ83 2 047 137 ,00 2 047 137 ,00

6.
Priiaté.návratné finančné Výpomoci od subjektov Vereinej spráVy krátkodobé
(2734U) 184 0,00 0,00

c. časové rozlíšenie súčet (r. í86 + r. 187) í85 5ĺ 229 860'39 52 409 8ĺ8'97

c.1 Výdavky budúcĺch obdobĺ (383) í86 2 59í 
'88

34 669,01

2. Výnosy budúcich obdobĺ (384) 187 51 227 268,51 52 375 ĺ49,96

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 188 0,00 0,00
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čísĺo účtu alebo
skupiny

5í

511

512

513

5'18

52

521

524

525

527

528

53

531

532

538

54

541

542

544

545

546

548

549

55

551

EE'

553

557

558

554

559

555

56

561

562

563

564

566

567

a

50

501

502

503

Náklady

b

Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)

Spotreba materiálu

Spotreba energie

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

Predaný tovar, Predaná nehnutel'nosť

Služby (r' 007 aŽ r. 0ĺ0)

Opravy a udržiavanie

Cestovné

Náklady na reprezentáciu

0statné sluŽby

Osobné náklady (r.0í2 až r.0í6)

Mzdové náklady

Zákonné sociálne poistenie

0statné sociálne poistenie

Zákonné sociálne náklady

Ostatné sociálne nákIady

Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)

Daň z motorových vozidie|

Daň z nehnuteľnosti

ostatné dane a poplatky

ostatné náklady na prevádzkovú činnost' (r. 022 až r'
028)

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotnáho
majetku a dIhodobého hmotného majetku

Predaný materiál

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

0dpis pohľadávky

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Manká a škody

odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia (r. 030 + r. 03'l + r. 036 + Ť. 039)

0dpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r
032 až r. 035)

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

Tvorba ostatných rezerV z pľeVádzkoVej činnosti

Tvorba zákonných opravných poloŽiek z prevádzkovej
či nnosti

Tvorba ostatných opravných poloŽiek z preVádzkoVej
činnosti

Rezervy a opravné poloŽky z finančnej činnosti (r.
037+ r. 038)

Tvorba rezerv z finančne.i činnosti

Tvorba opravných poloŽiek z Íinančnej činnosti

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Finančné náklady (r' 04ĺ až r. 049)

Predané cennó papiere a podiely

Úroky

Kurzové straty

Náklady na precenenie cenných papierov

Náklady na krátkodobý finančný majetok

Náklady na derivátové operácie

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

0't 1

012

013

014

015

016

017

018

019

020

02'l

1

6 377 71 8,08

4 077 17 1 ,48

2 300 546,60

0,00

0,00

14 7 42 389,76

5 061 532,44

34 664,51

15 578,93

9 630 6'ĺ3'88

38 567 062,13

27 789 417,61

I 590 215,74

25 430,22

1 161 963,56

35,00

460 931,72

138,00

1295,47

459 498,25

1 570 888,25

2021

Podnĺkatel'ská
či n nost'

2

2 736 891 ,79

1 234 572,44

1 448 148,67

0,00

54 1 70,68

1 222 588,63

463 297,00

1 632,00

3 499,56

754 160,07

I 033 486,22

5 61 5 486,88

1 938 162,95

53 875,00

425 761 ,39

200,00

70 104,47

'11 433,00

46 320,00

12 351,47

354 420,27

4

I 580 885,84

5 022848,71

3 557 092,30

0,00

944,83

13 734 364,04

3 866 804,60

14 042,26

21 079,43

I832 437,75

42 603 209,19

30 956 'ĺ 10,72

10 300 853,64

293 380,13

1 052 859,70

5,00

377 900,95

1 1 760,00

36 788,59

329 352,36

7 458 20'ĺ'00

Číslo
riadku Hlavná činnosť Spolu

3

I 1 14 609,87

5 311 743,92

3 748 695,27

0,00

54 170,68

15 964 978,39

5 524 829,44

36 296,51

'ĺ9 078'49

10 384 773,95

46 600 548,35

33 404 904,49

1'l 528 378,69

7S 305,22

1587 724,95

235,00

531 036,19

11 571,00

47 615,47

471849,7?

1 925 308,52

135 037,06

88'5ô

ÓZ'J l

7 591,64

424 358,22

1 354 630,45

3 520,28

13 561 204,24

13 046 177,89

51 5 026,35

247 864,00

76 260,27

1 865,00

1 89 037,08

0,00

0,00

0,00

0,00

827 768,01

0,00

316 302,19

0,56

0,00

0,00

0,00

2020

13 079 887,07

12 587 'í 18'69

492 768,38

21'ĺ 880'00

237 491,25

0,00

43 397,1 3

0,00

0,00

0,00

0,00

759 1 39,56

25 000,00

376 767,80

85,1 9

0,00

0,00

0,00

507504,

022

023

024

025

026

027

028

1 35 036,94

8B,56

33,31

591,64

423 978,22

1 01 0 909,30

250,28

0,12

0,00

4g,00

7 000,00

380,00

343 721,15

3 270.00

363 656,22

1 40,98

192,25

6 008,90

328 457,25

6 758 325,30

1420,10

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

6 354 336,97 7 206 867,27

6 122 859,89

231 477,08

0,00

42 440,00

0,00

1 89 037,08

0,00

0,00

0,00

0,00

665 081,19

0,00

253 013,19

0,00

0,00

0,00

0,00

6 923 318,00

283 549,27

247 8ô4'00

33 820,27

1 865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 686,82

0,00

63 289,00

0,56

0,00

0,00

0,00
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číslo účtu alebo
skupĺny Náklady čÍslo

riadku

2021

2020
Hlavná čĺnnosť Podnikateľská

činnosť Spolu

a b 1 2 3 4

568 Ostatné finančné náklady 047 't94 268,55 99 374,26 293 642,81 205 279,69

569 Manká a škody na Íinančnom majetku 048 0,00 23,00 23,00 0,00

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridruŽených účtovných jednotiek verejnej
správy

049 217 799,45 0,00 217 799,45 152 006,88

57 Mimoriadne náklady (r' 051 až r' 054) 050 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Šrooy 051 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 transíery a náklady z odvodu plĺjmov (l
056 až l. 064)

055 4 896 540,30 0,00 4 896 540,30 4 516 982,60

581
Náklady na hansfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových organizáciĺ a prlspevkových organizácií 056 0,00 0,00 0,00 0,00

582 Náklady na hansíery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy 057 0,00 0,00 0,00 0,00

583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mtmo verelnel spravy

058 0,00 0,00 0,00 0,00

584

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo zĺozpoótu
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 transÍery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej
správy

060 191 940,s3 0,00 191 940,53 246 800,03

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho Územnáho celku subjektom mimo verejnej správy 06'l 4 704 599,77 0,00 4 704 599,77 4 270 182,57

587 Náklady na ostatné transfery 062 0,00 0,00 0,00 0,00

588 Náklady z odvodu prljmov 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 skuplny 50 - 58 celkom súčet (l.001 + r'006 + ľ.oí'| + r.0í7 + r.o21
+ ľ'029 + r.040 + r.050 + r.055)

065 73 634 948,40 19 787 045,47 93 42í 993'87 91 1 10 570,25
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číslo účtu alebo
skupiny

a

60

601

602

604, 607

6í

611

612

6t3

614

62

621

ozz

623

624

63

631

632

633

64

654

659

655

66

661

662

663

664

665

666

667

668

641

642

644

645

646

648

085

086

087

088

089

090

Výnosy' daň z príjmov a výsledok hospodárenia

b

Tržby za vlastné výkony a tovar (r, 067 až r. 069)

rĺŽby za vlastné výrobky

TrŽby z predaja sluŽieb

rĺŽby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (ĺ.071 ažl'
074)

Zmena stavu nedokončenej výroby

Zmena stavu polotovarov

Zmena stavu výrobkov

Zmena stavu zvierat

Aktivácia (r. 076 aŽ r. 079)

Aktivácia materiálu a tovaru

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

Aktivácia dlhodobóho nehmotného majetku

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Daňové a colnó výnosy a výnosy z poplatkov G' 081 až
r. 083)

Daňové a colné výnosy štátu

Daňové výnosy samosprávy

Výnosy z poplatkov

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r.
0e0)

TrŽby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

TrŽby z predaja materiálu

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Výnosy z odpĺsaných pohľadávok

ostatnó výnosy z prevádzkoVej činnosti

Zúčtovanie ĺezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia (r' 092 + r.097 + Í. 100)

Zúčtovanie ľezerv a opravných poloŽiek z
prevádzkovej činnosti (r.093 až r' 096)

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie ostatných ĺezeĺv z prev ádzkovej či nnosti

Zúčtovanie zákonných opravných poloŽiek z prevádzkovej
činnosti

Zúčtovanie ostatných opravných položiek z preVádzkoVej
činnosti

Zúčtovanie rezeÍv a
činnosti (r. 098 + r.

opravných položiek z finančnej
0ee)

Zúčtovanie rezerv z ĺinančnej činnosti

Zúčtovanie opravných poloŽiek z Íinančnej činnosti

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich obdobĺ

Finančné výnosy (r. 102 až ĺ ' 110|

TrŽby z predaja cenných papierov a podielov

Úroky

Kurzové zisky

Výnosy z precenenia cenných papierov

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Výnosy z derivátových operáciĺ

Ostatné finančné výnosy

c

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

1

2 872 825,33

0,00

2 872736,77

88,56

69,00

0,00

0,00

0,00

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 077 982,67

0,00

50 34'ĺ 578'63

3 736 404,04

4 208 877 ,47

202'.1

Podnikateľská
činnosť

n

3 099 691,76

0,00

3 036 817,71

62 87 4,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 015,00

0,00

39 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 377 431,47

2 467,50

0,00

385,00

46 780,00

0,00

3 327 798,97

296 527,00

Spolu

3

5 972 51 7,09

0,00

5 909 554,48

62 962,61

69,00

0,00

0,00

0,00

69,00

39 01 5,00

0,00

39 015,00

0,00

0,00

54 077 982,67

0,00

50 341 578'63

3 736 404,04

7 586 308,94

4

5 153 505,90

700,42

5 151 397,50

1 407,98

-2 078,00

0,00

0,00

0,00

-2 078,00

40 425,00

0,00

40 425,00

0,00

0,00

53 S7S 972,02

0,00

48 842 501,44

5 137 470,58

'l4 879 41'í.95

číslo
riadku Hlavná činnosť

317 114,10

0,00

'ĺ09 050'53

397 672,23

2 242,51

3 382 798,10

091 788 920,15

2020

701 089,99

'140,98

1 6 050,00

351 450,03

0,00

13 810 680,95

3'ĺ9 5B1'60

0,00

1 09 435,53

444 452,23

2 242,51

6 71 0 597,07

1 085 447,15

211 772,00

'ĺ36 753'40

0,00

736 921,75

0,00

0,00

0,00

0,00

103 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 400,00

0,00

0,00

40,00

1 085 447,15 1 154 667,1665

652

653

657

658

092

093

094

095

096

097

098

099

100

ĺ01

102

103

104

105

106

107

108

109

296 527,00

211772,00

84 755,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

788 920,1 5

0,00

51 998,40

0,00

736 921,75

0,00

0,00

0,00

0,00

'ĺ03 400'00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 400,00

0,00

0,00

0,00

1 133 704,73

182 616,00

570 45 1 ,60

0,00

380 637,13

20 962,43

0,00

20 962,43

0,00

50 639,17

31 925,00

2212,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 502,00
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číslo účtu alebo
skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

c

110

111

112

113

114

115

í16

117

118

119

120

121

122

Iló

124

125

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

0,00

0,00

202'l

Podnikatel'ská
činnost'

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Číslo
ľiadku

128

129

130

131

132

,172

134

135

136

't37

138

139

ĺ40

141

2020

4b

Hlavná činnost'

126 20 224 994,45

127 0,00

0,00

1B 508 3't5,02

I 230 265,67

46 422,64

1 891,08

1 36 990,04

301 1 10,00

0,00

82277 069,07

B 642120,67

3 555,27

0,00

I 638 565,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 812705,23

-12974 340,24

-1 39 541,00

558,00

-12 835 357 ,24

-1 505 909,65

Spolu

0,00

1B 508 315,02

1 230 265,67

46 422,64

1 891 ,08

1 36 990,04

301 I 10,00

0,00

89 089 774,30

-4 332 219,57

-1 35 9B5,73

558,00

-4 19ô 791 '84

-1 505 909,65

0,00

'17 517 995,59

1 167 630,99

44 249,31

'1 891,08

133 252,97

310 260,27

0,00

94 431 823,41

3 321253,16

47 248,20

0,00

3 274 004,96

-1 515 t33,41

3

Podĺel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridruŽených účtovných jednotiek verejnej
spravy

67 Mimoriadne výnosy (r. 112 až r.'l15|

672 Náhrady škôd

674 Zúčtovanie rezerv

678 Ostatné mimoriadne výnosy

679 Zúčtovanie opravných poloŽiek

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
68 rozpočtov'ýchorganizáciách_a.príspevkových

organizáciách (l' 1'l7 aŽ ĺ' 125|

68'ĺ Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

682 Výnosy z kapitálových transÍerov zo štátneho rozpočtu

Aa2 Výnosy z bežných kansferov od ostatných subjektovvuu verejnej správy

684 Yji'jill''[iľ'jľ''výchtransferovodostatnýchsubjektov

685 Výnosy z beŽných transferov od Európske.| únie

ô86 Výnosy z kapitálových transÍerov od Európskej únie

ca. Výnosy z beŽných transferov od ostatných subjektov mimovur verejnej správy

^aa Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy

689 Výnosy z odvodu rozpočtových prijmov

Výnosy z tľansferov a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v rozpočtových

69 organizáciáchapríspevkovýchorganizáciách
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.
127 až ĺ. 135|

Výnosy z beŽných transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových

oY I orgänizáciách a prĺspevkových organizáiiách zŕiadených
obcou alebo vyššĺm územným celkom

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z

^ôô rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových0Yl orgänizáciáchapríspevkovýchorganizáóiáchzŕiadených
obcou alebo vyššĺm územným celkom

^ô. Výnosy samosprávy z beŽných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

^o/ Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠtátnehouýŤ rozpočtu a od iných subjektov verejnej spĺávy

^oE Výnosy samosprávy z bežných transÍerov od Európskej
únie

AoA Výnosy samospráVy z kapltálových lransferov od
Európskei únie

Výnosy samosprávy z beŽných transferov od ostatných0v/ 
'úĺj.iiou 

mimä veŕejnej spĺávy

^Ôo Výnosy samosprávy z kapitálových transferov odvJu ostatných subjektov mimo Verejnej správy

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových pri.jmov

Účtová trieda 6 celkom súčet (r.066 + Í. 070 + Í.075 + r' 080 + r. 084 + r'
091 + r. ĺ0'| + ]. 111 + l. 116 + r' 126)

Výsledok hospodárenia pÍed zdanením (r. 136 mínus Í. 065) (+/-}

591 Splatnä daň z príjmov

595 Dodatočne platená daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. í38' r.139) (+/-)

z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných
jednotiek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

00

0,00

00

0,00 20 224 994,45 19 175 280,21

0,00 0,000,00

0,00
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Tabul'ka č.ĺ - Údaje o konsolidovanom celku

Názov tičtovnej
jednotky

ľ.1E:'ĺ1 iii ff 't' 
k 3z90s1 21

Materská škola 3791 ĺ961

Materská škola 37905201

ľál?ĺ#ilľl?''''. 37905066

Materská škola
[ultrlrna ulica 284/1'1, 37905058
Zilina

ľíL1Ij i1' i'ľ'' 
And reia'''ou'' o'

Materská škola 37905139

Materská škola 37905074

ľÍJifi|í.'5ť'' 37904868

ľ:iT'äĺ: i:'lí'.. g7g04s57

ľá':#5i3[:',i 2;1;n. 37905082

ľif;fi:'školaJarná 37905104

Materská škola 37905112

Materská škola' Nám'
-janka Borodáča 6, 37904981
Zilina

Materská škola Nám.

lčo Druh vzťahu Právna forma Konsolidovan podiel
(%)

1 00,000000

I 00,000000

1 00,000000

'ĺ00 
'000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

I 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

'100,000000

1 00,000000

í 00'000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00.000000

S časťou s hrnného celku

odod a dod a

0'1.0'1.2009 31.12.2021

01.01 .2009 31.12.2021

01.01 .2009 31.12.2021

01 '0'ĺ .2009 31.12'2021

01 .0'ĺ .2009 31.12.2021

01.01 .2009 31.12.2021

01 .01 .2009 31.12.2021

01.0'ĺ.2009 31.12'2021

01.0'ĺ.2009 31.12'2021

01.01 .2009 31.12.2021

01.01 .2009 31.12.2021

0'1 .0'ĺ .2009 31.12'2021

01.01.2009 31.12.2021

01.01 .2009 31.12.2021

01 .01 .2009 31j22021

01 .0'ĺ.2009 31.12'2021

0'ĺ.0'ĺ .2009 31'12.2021

01.01.2009 31.12.2021

01.0'ĺ '2009 31'12.2021

01.09.2014 31.12.2021

01.01.2009 31.12.2021

01 .01 .2009 31.12.2021

lJlica a číslo

Cesta k vodojemu
386/4

Rybné námestie 1/1

Studentská 3/1 5

Dedinská 1/1

Kull'ĺlĺna 284l11

Andre|a Kmeťa 324115

Predmestská 1 339/27

Stavbárska 232B14

Puškinova 2'l65/3A

Čajakova 2'l91l4A

Bajzova 241619

Jarná 260217

Suvorovova 2797120

Námestie J. Borodáča
3872t6

Námestie J. Borodáča
8100t7

Geneĺskä 177217

Trnavská 2993/2'l

Limbová 3491/26

Petzvalova 3382/8

Ku šk lke 196/1'l

Do Stošky 231/8

Brod anskä 'l 1 0/17

Sídlo

Psč Názov obce

.Janka Borodáča 7,
Zilina

Materská škola

Materská škola,
lrnavska 2993121,
Zilina

Materská škola

Materská škola Ul'
Petzvalova

Materská škola
Zádubnie

Základná škola s
materskou'školou, Do
Stošky 8' Zi

Základná škola s
materskou školou
Brodno 110, Žiĺi

37904965

37905'198

37904876

37905384

37504973

42388830

37812882

3781 1789

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

01003

01001

01003

01 001

01 003

01001

01001

01001

0100'ĺ

01 001

01 001

01 001

01 001

01008

01 008

0'ĺ00B

01 008

01 007

01015

01 003

01004

01 014

Žilina

Žilina

altna

Žilina

Ltltna

Žĺlina

Ltltna

Žilina

Altna

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Litna

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

D
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Názov tičtovnej
jednotky

Základná škola
Slovensk ch
dobrovoľnĺkov
Žĺ

122t7,

Éo

3781 2980

Základná škola s
materskou školou
Gaštanová 56 Ži

Sídlo

Názov obce

Litna

altna

Zilina

Žilina

Žilina

Žilina

altna

altna

Žilina

Ltltne

zrlrna

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

L'llÍle

Zilina

Zilina

Žilina

Psč

0'ĺ003

0ĺ00í

01 004

0ĺ 00'ĺ

0100'ĺ

01 00í

01 008

0'ĺ008

01 008

01 007

0ĺ 007

0ĺ 015

01 00í

0í 008

0í 00'ĺ

01 007

0100'ĺ

01 004

01 001

01 001

Ulica a číslo

Slovensk'ch
dobrovoÍníkov 'ĺ 22l

Dolná Trnovská 280/36

Školska 1/49

Vendelĺna Javorku
2535t32

Jarná 2599/20

Lichardova 2805/24

Sv. Gorazda 'ĺ67111

Karpatská 8063/ĺ 1

Maĺtinská 3130/20

Gaštanová 3136/56

Limbová 3346/30

Námestie mladosti
3467 t',\

Dolnĺ1 ual202112

Martinská 1770/19

Kuzmányho 105/4

osiková 3294/26

Horn val 1/3

Kvačalova 750/2

Športová 565/5

Vysokoškolákov
I 765/8

S časťou stihľnného celku

dod a

31.12.2021

31.12.2021

31j22021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12-2021

31-12-2021

31.',t2.2021

31.',t2.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.'t2.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31-12.2021

31.12.2021

odod a

01 .01 .2009

0í .01.2009

01 .01.2009

01.0't.2009

01.01.2009

01 .01.2009

01 .0'ĺ.2009

0í .01.2009

01.01.2009

0'l .0'ĺ'2009

01 .01.2009

01.01.2009

01 .01.2009

01 .01.2009

01 .01.2009

01 .08.2013

01 .0ĺ.2009

01 .01.2009

29.01.2014

01.12.2012

Konsolidovan podiel
(olol

100,000000

1 00,000000

1 00,000000

100,000000

100,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

't00,000000

í 00'000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

100,000000

't00,000000

ĺ 00'000000

1 00,000000

I 00,000000

Právna Íorma

321

321

321

32',1

321

321

32'l

32',1

321

321

321

321

32'l

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

Základná škola s
materskou školou -
Trnov

,glglltSZ

Základná škola s
materskou školou. 378'l0901
Štolsla 49, Žil

Základná škola. V
Javorku 32, Žiliha 3781 2904

37813277

ŕĹ!|3ľj$j!'liz'','.' szgĺ zagĺ

3781 3064

ŕi|l11lŕr'ľi|i,,,.. 37813o13

Základná škola
Martinská

00624'ĺ28

37810898

378 ĺ 0880

Základná škola, 
'

!ámestie mladosti 1' 37815091
Zilina

3781 3358

Íŕj':'J:1-:'Š'l?:'Tí" :7813412
378 ĺ 096 1

ÚsMEV - zariadenie
pre seniorov

0064771 3

30229839

36007099

4765507 1

46531317

Základná škola' Jarná
20'Žilina

Základná škola s
materskou školou _ Sv.
Goĺazda

Základná škola
Limbová Žilina

Základná umeleqká
škola Ladislava Arvaya

Centrum voÍného času

Mestské divadlo

popravn podnik mesta
Ziliny s.r.o.

MsHKM Žilina, s.r'o.

Správa športov c}
zaĺiadeni mesta Zilina,
s.r.o.

Žilina

11 t35
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Sídlo

Názov obce

Altna

/lltna

Altna

altna

altna

Psč
0ĺ008

01 131

01001

01 001

01 001

01 ĺ31

0ĺ 13'l

0ĺ001

01008

Ulica a číslo

Nanterská 8399/29

Námestie obetĺ
komunizmu 3350/

Košická 1 607/2

B rická cesta 1960/87

Pri Ra|čianke 2900/43

Námestie obetĺ
komunizmu 3350/

Námestie obetĺ
komunizmu 3350/

Vysokoškolákov
't765/8

Sv. Cyrila a Metoda
8086/1

S časťou s hrnného celku

dod a

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31-12.2021

31-12-2021

31.12.2021

odod a

14.06.20',t2

0ĺ.0ĺ.2009

0'1.01.2009

01.01 .2009

15.09.2017

17.02.2020

't3.08.2021

04.12.2021

07.07.2021

Konsolidovan podiel
$t

'ĺ00'000000

100,000000

49,000000

26,550000

35,000000

I 00,000000

'ĺ00'000000

I 00,000000

331 100,000000

Právna forma

112

112

112

121

112

321

112

112

Druh vzťahu

D

D

P

P

P

D

D

D

D

Názov tčtovnej
jednotky lčo

ŽlLBYT, s.r.o. 46723994

Žilina lnvest, s.r.o. 36416754

ilg[ĺľĺľľla 36407470

Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, ''36672297
a.s. i

!1tegrovaná doprava 5íĺ10369
Zilinského kraja, s.r'o'

Útvar hlavného
architekta mesta Žilina 53001 508

H'Ju''ĺi.::š:L. jsasĺoooo

Mestsk sociálny
podnik Zilina, s.r.o. 54232813

Mestská kniŽnica Žilina 53947002

Žilina

4ltna

Zilina

Žilina
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Tabuľka č. 2 - Prehl'ad DNM a DHM

oprávky

2021

10

0,00

2 848 794,06

3 406,00

0,00

29 422,89

270 789,71

0,00

0,00

3152 412,66

Presuny

I
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úuytry

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prírastky

7

0,00

379 183,70

3 144,00

0,00

3 452,00

39 196,20

0,00

0,00

424 975,90

2020

6

0,00

2 469 610,36

262,00

0,00

25 970,89

231 593,5'l

0,00

0,00

2727 436,76

obstarávacia cena

2021

5

0,00

3 726 04436

ĺ5 700'00

0,00

32 691,29

374 763,28

0,00

0,00

4 í49 ĺ98'93

Presuny

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úuytľy

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 100,00

0,00

0,00

7 í00'00

Plírastky

2

0,00

38 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 340,00

2020

1

0,00

3 687 704,36

15 700,00

0,00

32 691,29

38'l 863,28

0,00

0,00

41't7 958,93

č' l'

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

PoloŽka majetku

AKivované náklady na v voi

Softvér

oceniteľné práva

Goodwill alebo záporn '
goodwill z konsolidácie
kapitálu

Drobn dlhodob'nehmotn
majetok

Ostatn dlhodob nehmotn'
maietok

0bstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob nehmotn'majetok

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (sričet r. 0ĺ až 08)

Zostatková hodnota

2021

17

0,00

877 250,30

't2294,00

0,00

3 268,40

103 973,57

0,00

0,00

996 786,27

2020

16

0,00

't 2't8 094,00

I 5 438,00

0,00

6720,40

150 269,77

0,00

0,00

'l 390 522,17

č. l
opravné položky

2020 Prílastky Úlytry Presuny 2021

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

01 
i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b

02

03

04

05

06

07

08

09

Položka majetku

a

Aktivované náklady na v voj

Softvér

OceniteÍné práva

Goodwill alebo záporn '
goodwill z konsolidácie
kapitálu

Drobn dlhodob nehmotn'
majetok

Ostatn dlhodob nehmotn'
majetok

0bstaranie dlhodobeho
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob nehmotn majetok

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (s čet r' 0í až 08)
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Položka majetku

Dlhodob hmotn majetok
spolu(s čet ĺ.10až21|

a

547 5ĺí 032'08

2021

0,00

0,00

0,00

5 066 140,96

18 557 940,63

0,00

0,00

148 721,29

2 680 5í4'36

0,00

0,00

í67 850 í02'6ĺ

Pľesuny

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

Úuytľy

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

Prírastky

7

0,00

0,00

0,00

6 449 396,64

s61 668,45

3 516 643,'t8

0,00

0,00

618,30

14't 452,04

0,00

0,00

't0 669 778'6ĺ

2020

5 6

0,00

0,00

0,00

134 947 388,73

4 504 472,5',1

15 041 297,45

0,00

0,00

148 102,99

2 539 062,32

0,00

0,00

í57 'l80 324'00

č.r
obstarávacia cena

'191 658 743,15

3 635 853,46

0,00

284 141 723,34

10 929 274,51

38 170 847,79

0,00

0,00

't50 657,79

4 543 81 5,39

19 735 550,73

0,00

5s2 966 466,16

4

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

2 3

58 985,30 
i

0,00

0,00

0,00

0,00

981 2 1 5,99 0,00

0,00

0,00

0,00

2 554,80 
1

0,00

0,00 I 48 294,00

195 í'ĺ6'36

0,00

243 410,36

0,00

0,00

4 613 690,58

42 397 ,77

0,00

0,00

0,00

0,00

5 698 844,44

1

10 'ĺ91 599 757,85

11 3 635 853,46

0,00

279 528 032,76

14 9 948 058,52

38 I 28 450,02

0,00

0,00

148 í02'99

't9 4 592 ĺ09'39

ĺ9 930 667'09

0,00

b

12

13

ĺ5

16

17

18

20

21

22

Pozemky

Umelecké diela a zbierky

Predmety z drah 'ch kovov

Stavby

Samostatné hnuteÍné veci a
stibory hnuteľn 'ch vecí

Dopravné prostriedky

Pestovateľské celky trv'porast.

Základné stádo a ťaŽ.zvieratá

Drobn dlhodob hm.majetok

Ostatn dlhodob hm.maletok

obstaranie dlhodobého
hmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob' hmotn' majetok

optávky

10

'ĺ41 396 785'37

Zostatková hodnota

2021

17

19ĺ 658 743'15

3 635 853,46

0,00

142744 937,97

5 863 ĺ33'55

19 612 907,16

0,00

0,00

í 936'50

1 863 301,03

19 731 345,09

0,00

385 1ĺ2 157'9ĺ

2020

í6

191 599 757,85

3 635 853,46

0,00

144 580 644,03

5 443 586,01

23 087 152,57

0,00

0,00

0,00

2 053 047 ,07

19 857 213,88

0,00

390 257 254,87

č.r
opravné položky

2020 Pľírastky Úĺytry Presuny 2021

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 205,64

0,00

4 205,64

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

ĺ3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 247,57

0,00

69 247,57

12

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

11

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

b

í0

11

12

13

14

't5

ĺ6

17

18

'ĺ9

20

21

22

Položka majetku

a

Pozemky

Umelecké diela a zbierky

Predmety z drah ch kovov

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a stibory hnuteľn ch vecĺ

Dopravné prostriedky

PestovateÍské celky trv.porast.

Zäkladné stádo a ťaž.zvieratá

Drobn dlhodob hm.majetok

Ostatn dlhodob' hm.majetok

obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Poskytnuté preddavky na dlhodob ' hmotn majetok

Dlhodob hmotn majetokspolu(s čet l10až21|

14t3s
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oprávky

2021

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171 002 515,27

Presuny

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Úoytry

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prírastky

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ĺ't 094 754'5í

2020

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ĺ59 907 760'76

obstarávacia cena
č. l

Úlytry 20212020 Prírastky Pľesuny

5

0,00

21 745 180,34

7 302,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21752 483,00

578 868 í48'09

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0,00

217 171,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217 17'.t,55

467 68í'91

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 737 184,44

I

23 0,00

21 962 351,89

7 302,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2í 969 654'55

32 573 598 645,56

b

24

25

26

27

28

29

30

t1

Položka majetku

a

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej čtovnej
jednotke

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatn 'm vplyvom

Realizovateľné cenné papiere
a podiely

Dlhové cenné papiere drŽané
do splatnosti

P Žičky tičtovnej jednotke v
konsolidovanom celku

Ostatne p Žičky

Ostatn dlhodob finančn '
majetok

0bstaranie dlhodobého
Íinančného majetku

Dlhodob finančn majetok
spolu(s čet l22aŽ30|

Neobežn
0g+r.22

majetok spolu ( r
+ r. 31)

PoloŽka majetku
Zostatková hodnota

2021

17

0,00

21745 180,34

7 302,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 752 483,00

407 861 427,18

2020

16

0,00

2í 962 351'89

7 302,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2í 969 654'55

4í3 6ĺ7 431'59

opĺavné poloŽky

2021

'ĺ5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 205,64

Pĺesuny

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úlytlĺy
'ĺ3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 247,57

Plírastky

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

b
I

l 11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 453,21

č.r

23

24

25

26

27

28

29

30

3'l

32

a

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej čtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn 'm
vplyvom

Realizovateľné cenné papiere a podiely

Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti

P Žičky rlčtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatne p žičky

Ostatn dlhodob finančn majetok

0bstaranie dlhodobého f inančného majetku

Dlhodob Íinančn majetok spolu (s čet ĺ'22až30|

Neobežn majetok spolu ( Í. 09 + r' 2l+ t'31)
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Tabul'ka č. 3 . Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera Názov tičtovnej
jednotky

Hodnota vlastného
imania 2020

I

7 09'l 7í0'00

69 568 896,00

48 206,00

76 708 8í2'00

Hodnota vlastného
imania 202'l

I

7 204 589,00

68 535 434,00

53 640,00

75 793 663,00

Hodnota podielu
2020

7

3 474 937,90

ĺ8 470 54í'89

16 872,10

2't 962 351,89

Hodnota podielu
2021

6

3 530 248,6'l

'ĺ8'|96 í57'73

18 774,00

21 745 180,34

Podiel na hlasovacích
právach (v 7o)

5

49,000000

26,550000

35,000000

x

Základné imanie

4

I 968 998,00

57 312 957,00

50 000,00

66 331 955,00

Podiel na základnom
imanií (v %)

3

59,000000

26,550000

35,000000

x

Právna forma

2

112

121

112

x

1

Žilinská parkovacia
spoločnosť, s. r. o.

Seveľoslovenské
vodárne a kanalizácie,
a. s,

l-ntegrovaná doprava
Zilinskeho kraja, s.r.o.

x

a

o

D

o

Spolu
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Tabul'ka č' 4 - Realizovatel'né GP

Druh cenného papiera

a

0

Spolu

Názov tičtovnej jednotky

1

Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť

x

Právna forma

2

Hodnota podielu 2021

3

Hodnota podielu 2020

4

121 7 302,66

7 302,66

7 302,66

7 302,66
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Tabul'ka č. 7 - opravné poloŽky k zásobám

Číslo ričtu Názov ričtu

ab
112 Materiál na sklade

Spolu x

Zostatok opravnej položky
2020

Tvorba

2

Zníženie

3

Zrušenie

4

Zostatok opravnej položky
202',1

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tabuľka č.8. opravné poloŽky k pohľadávkam

číslo ričtu

a

Názov tičtu

3ĺ1

315

3't8

Spolu

Zostatok oplavnej položky
202'.1

5

59 849,04

36 08'1,52

1 311 486,16

1 486 505"ĺ4

1218,53

25 881,75

2921 022,14

Zrušenie

4

5 003,08

0,00

136 276,26

529 661,52

1105,00

0,00

672 045,86

Zníženie

3

9 30ĺ 
'50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 30ĺ'50

Tvorba

2

3 213,06

33 306,52

1 ĺ9 567.í8

20 183,32

0,00

1 5 400,00

19í 670'08

Zostatok opravnej položky
2020

1

70 940,56

2775,00

1328 195,24

1 995 983,34

2323,53

10 481,75

3 4í0 699'42

b

Odberatelia

ostatné pohÍadávky

Pohľadávky z neda ov 'ch prĺjmov obcí a vyšších zemn 'ch celkov a
rozpočtov 'ch organizácií zriaden 'ch obcou a vyššĺm zemn 'm celkom

319 Pohľadávky z da ov'ch príjmov obcí a vyššich zemn ch celkov

372 Transfery a ostatné z čtovanie so subjektami mimo verejnej správy

378 lné pohľadávky

x
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Tabul'ka č. 9 - Pohľadávky podl'a doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti

a

Pohľadávky v lehote sp|atnosti

PohÍadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

PohÍadávky po lehote splatnosti

Spolu (r. 0í + r. 05)

v tom

1 545 849,08

10 368,00

800,00

4 521 305,66

Zostatok 202ĺ

I

1 584 520,85

I 567 657,46

16 063,39

800,00

4 533 075,59

číslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

Zostatok 2020

2

6 ĺĺ7 596'44

ĺ 557 017'08

6 078 322,74
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Tabul'ka č. 10 - Náklady budticich období

Zostatok 2020

300,00

0,00

0,00

18 436,47

1 3 475,86

ĺ55 335'29

187 547,62

Zostatok 202í

I 833,33

0,00

0,00

15 683,78

57 963,00

77 901.16

161381,27

Náklady budticich období

Nájomné

Náklady z budtjceho odvodu prijmov Ro

Nájomné reklamn 'ch pl ch, vysielacieho času, inzertného pľiestoru

Predplatné

Predplatné poistné

ostatné

Spolu
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Tabul'ka č. 'lí - Príjmy budticich období

Pĺíjmy budticich období

Nájomné

Poistné plnenie

ostatné

Spolu

Zostatok 2021 Zostatok 2020

0,00

0,00

159,45

ĺ 59'45

0,00

0,00

0,00

0,00

22t35
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Tabul'ka č. 12 - Vlastné imanie

Názov poloŽky

Zostatok 2020

Prírastky

Úuytly

Presun

2021

0,00

1 505 9í0"ĺ4

0,00

.44968 412,79

Podiely in ch tÍčtovn ch
jednotiek

7

-43 462 502,65

V sledok hospodárenia

6

4 789 138,37

0,00

7 480 020,56

0,00

.2 690 882'ĺ9

Nevysporiadan v sledok
hospodárenia minul ch

rokov

5

375 766 406,86

3 526 712,45

0,00

0,00

379 293 íí9'3ĺ

ostatné Íondy

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zákonn rezervn fond

3

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
precenenia majetku a

záväzkov
,|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné
I

I číslo
riadku

b

02

04

05

06

Položka rezerv

a

Zostatok 2020

Rezervy zákonné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení

Náklady stivisiace s odstránením znečistenia Životného
prostredia, odpadov a obalov

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (s čet ľ. 0í až r.
03)

Rezervy zákonné kľátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, ĺekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvoreni

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (s čet r. 05 až r
07)

0'ĺ

2ĺ't 880'00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247 572,00

247 972,00

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

211 772,00

211772,00

Tvorba

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247 864,00

247 864,00

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

21 ĺ 880'0007

08

Náklady
prostĺed

stivisiace s odstránenĺm znečistenia Životného
ia, odpadov a obalov

lné

Zĺistatok 202ĺ
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Tabul'ka č' 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv

a

Rezervy ostatné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavĺetie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorenĺ

Zamestnanecké požitky

Zostatok 2020 zostatok 202ĺ

6

0,00

39 247,00

0,00

1 139 396,12

0,00

1 178 643,12

0,00

0,00

10 640,00

111 494,43

59 250,87

18't 38s,30

Zrušenie

5

0,00

0,00

0,00

16 290,99

0,00

ĺ6 290'99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 168,00

2't68,00

Použitie

4

0,00

63 673,00

0,00

0,00

0,00

63 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 040,00

0,00

46 581,41

54 621,41

Tvorba

3

0,00

18 439,00

0,00

2 000,00

0,00

20 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ĺ0 640'00

0,00

45 181,27

55 821,27

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

1

0,00

84 481,00

0,00

1 ĺ53 687"11

0,00

í 238 í68'íĺ

0,00

0,00

0,00

0,00

8 040,00

111 454,43

62 819,01

182353,44

číslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

'11

'12

í3

14

Náklady sĺivisiace s odstránením znečistenia Životného
prostredia, odpadov a obalov

Prebiehajrice a hroziace s dne spory

lné

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (s čet r.0í až r' 05)

Rezervy ostatné krátkodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorenĺ

Zamestnanecké poŽitky

Náklady stlvisiace s odstránenĺm znečistenia Životného
prostredia, odpadov a obalov

Nevyfakturované dodávky a sluŽby

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie čtovnej
závierky a v ročnej správy t kaj cej sa vykazovaného
ričtovného obdobia

Prebiehajrice a hroziace s dne spory

lné

Spolu rezeľy ostatné krátkodobé (s čet l.7 až l. í3)

0,00

0,00
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Tabuľka č.'l5 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti

a

Zäväzky v lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

v tom
23 s53 867,62

2

8 670 770'ĺ6

6 157 ĺ13'08

I 725 984,38

204 37 1,10

Zostatok 202í

23 651 146,12

1

10 231 244,19

4 903 876,30

I 516 025,63

2'12139,54

23 863 285,66

číslo
riadku

b

0í

02

03

04

05

06

Zostatok 2020

23 758 238,72
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Tabul'ka č. ĺ6 - Bankové very

Charakter
bankového veru

Spolu

Poskytovateľ
bankového veru

x

K

P

Nákladov rok za
tok2021

I

0,00

30 333,06

22 198,07

10 757,50

3 882'9ĺ

22 649.17

11 403,37

1 496,18

9 971,49

27 707,77

0,00

60,50

140 460,02

V ška istiny 202í

8

18,20

591 280,00

196 440,00

0,00

116 929,99

2 233 890,39

2180 887,29

0,00

983 489,12

6 448 38s,99

4 350'ĺ91'60

1 198 714,46

18 300 227,04

Dlhodobá časť

Zostatok 2020

7

0,00

412't37,00

375 584,00

s43 655,00

'l l6 929,99

2 233 890,39

2180 887,29

0,00

983 489,12

6 448 385,99

4 350 ĺ91'60

0,00

í7 645 í50'38

Zostatok 202í

6

0,00

179 143,00

0,00

0,00

0,00

I 898 859,06

I 635 66s,47

0,00

0,00

5 761 081,99

3 915 172,44

1 018 714,46

14 408 636,42

Krátkodobá časť

Zostatok 2020

5

6,00

449 880,00

í96 440'00

163 068,00

354 016,35

1 923,63

972,80

3ĺ2 463'90

846,89

5ĺ5 555'37

435 019,16

0,00

2 430192,10

zostatok 202ĺ

4

18,20

412 137,00

196 440,00

0,00

116 934,05

336 954,96

546 177.72

0,00

984 336'0ĺ

687 375,65

435 019,'16

180 039,95

3 895 432,70

Dátum splatnosti

3

02.01.2022

20.11-2023

20.11.2022

16.11.2021

29.04.2022

25.04.2024

01.05.2024

01.12.2021

31.10.2022

28.02.2027

05.1 0.2031

24.06.2036

x

Úĺoková sadzba v
o/o

2

0.00

4.66

4.60

í.90

2.23

2.28

2.50

2.50

2.22

0.40

0.00

0.50

x

Mena

1

EUR

EUR

EUR

EUR

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

EUR

EUR

EUR

b

Prima banka
Slovensko, a.s.

Slovenská
sporiteľ a, a.s.

Slovenská
sporiteľ a, a's.

Všeobecná verová
banka, a.s.

Tatra banka, a. s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Všeobecná t]verová
banka, a.s.

Všeobecná verová
banka, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.
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00321796 Mesto Zilina

Tabul'ka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - V davky budrlcich období

V davky budticich období

a

Nájomné

0statné

Spolu

číslo riadku

b

01

02

03

Zostatok 2021

I

Zostatok 2020

2

2 59'ĺ'88

0,00

2 sg1,88

2 662,01

32 007,00

34 669,01
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0032'ĺ796 Mesto Žifina

Tabuľka č. 'l8 - časové rozlíšenie na strane pasív - V nosy budricich období

V nosy budticich období

a

Náio1né

Predplatné

V'nosy z bud ceho odvodu prĺjmov Ro

Zaplatené paušály

Zostatky v stivislosti s emisn mi kv tami

Zostatok 2020

2

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

52 185 495,83

189 654"ĺ3

52 375 í49'96

Zostatok 2021

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 058 234,56

169 033,95

51 227 268,5',1

číslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

08

Transfery

ostatné

Spolu
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Tabul'ka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby

a

Nákup licencií a licenčné poplatky

Doprava, preprava

Pĺenájom (lízing)

Nájomné _ budovy, objekty alebo ich časti

Nájomné - dopravné prostriedky

Ná|omné - iné

Právne, ekonomické a iné poradenstvo

Poradenstvo - hardware, software

Propagácia, reklama, inzercia

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp zia

a reŽiiné náklady

StráŽna sluŽba

Telekomunikačné sluŽby

Štridie, expeŕĺzy, posudky

Konkurzy a s ťaŽe

Spotreba poštov'ch známok a poštové sluŽby hradené hotovostne

Ostatne poštové sluŽby

Náklady na overenie tičtovnej závierky

Náklady na uisťovacie audĺtorské sluŽby s v 'nimkou overenia Účtovnej závierky

Náklady na s visiace audĺtorské sluŽby

Náklady na da ové poradenstvo poskytnuté audĺtorom alebo audĺtorskou spoločnosťou

Náklady na ostatné neaudĺtorské sluŽby poskytnuté audĺtorom alebo audĺtorskou spoločnosťou

lné sluŽby

Spolu 9 630 613,88 754 ĺ60'07 g 832 437,75

Spolu 2020

66 617,35

4

27 672,40

18 116,28

83 419'ĺ3

48 78í 
'06

162 296,42

929 086,29

0,00

45 962,93

58 409,27

421 441,59

85 382,00

161 831,24

134 050,87

't16 196,17

3 070,87

151 405,54

13 965,00

0,00

7 301 í33'34

3 600,00

0,00

0,00

Spolu 202í

3

106 í50'8'|

22 078,21

16 044,90

93 765,94

0,00

ĺ10 039'68

769 053,64

65 8ĺ4'50

44 076.í6

42 719,89

396 742,48

ĺ15 246'00

203 0ĺ3'4'l

ĺ58 5ĺ 1 
'85

151 605,24

4 878,30

162 382,43

15 645,00

0,00

3 200,00

255,00

0,00

7 903 s50,51

í0 384 773'95

Podnikateľská činnosť

1'.! 981,77

2

11 542,49

0,00

24 244,94

0,00

0,00

34 956,25

4 080,00

7 086,53

7 682,00

90 733,00

115 246,00

21 157 -75

5 87'ĺ'00

0,00

3 145,30

71,00

4 965,00

3 200,00

0,00

25s,00

0,00

407 94?,04

Hlavná činnosť

I

94 169,04

10 535,72

16 044,90

69 52'ĺ'00

0,00

1 ĺ0 039'68

734 097,39

61 734,50

36 989,63

35 037,89

306 009,48

0,00

137 354,'10

197 142,41

15',1 605,24

't 733,00

162 311,43

10 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 495 608,47

číslo
riadku

b

0ĺ

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

'ĺ6

17

18

19

20

21

22

23

24
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Tabuľka č' 20 - ostatné náklady na prevádzkovti činnosť

ostatné náklady na prevádzkovti činnosť

a

Náhrady zo zodpovednosti za sp sobené škody

Náhľady cestovn ch nákladov in 'm neŽ vlastn 'm zamestnancom

Náhrada mzdy a platov in 'm než vlastn m zamestnancom

odmeny a prispevky in 'm neŽ vlastn 'm zamestnancom (poslancom, členom komisiĺ a podobne)

Členské príspevky

lné

Spolu

Spolu 2020

4

0,00

6 828,40

199 782,06

0,00

291 'ĺ30'00

6 260 584,84

6 758 325,30

0,00

780,00

269 ĺ59,92

301 723'00

782967,53

ĺ 354 630'45

Spolu 202í

3

0,000,00

0,00

0,00

0,00

763,00

342 958,15

343 721,15

Podnikateľská činnosť

2

Hlavná činnosť

1

0,00

0,00

780,00

2 9 159,92

300 960,00

440 009,38

I 010 909,30

b

01

02

03

04

05

06

07

číslo
riadku
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Tabuľka č. 21 - ostatné Íinančné náklady

ostatné finančné náklady

Poistenie nehnutelností

Poistenie dopravn ch prostriedkov

o9ptné qo!stenle

Bankové poplatky

ostatné finančné náklady

Spolu

05

06 í94 268'55

4

21 071,76

114 873,07

1'ĺ55'46

14 461,24

Spolu 2020Spolu 202'l

3

129 346,41

ĺ6 407'16

5 278,24

13 728,29

128 882,71

293 642'8ĺ

Podnikateľská činnosť

2

0,00

0,00

0,00

3230,26

96 t44,00

99 374,26

Hlavná činnosť

1

129 346,41

16 407,16

5 278,24

10 498,03

32 738,71

číslo
riadku

b

0'ĺ

02

03

04

53718,t6

205 279,69
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Tabuľka č. 22 - ostatné v nosy z prevádzkovej činnosti

I

I

I

ostatné v nosy z prevádzkovej čĺnnosti

a

Dobropisy, reÍundácie nákladov minulého tičtovného obdobia

Náhrada za škodu

ostatné

Spolu

Spolu 2020

4

40 806,97

2212557,38

ĺ0 269'60

69,09

4 248,26

11 446 729,65

í3 810 680'95

Spolu 202ĺ

3

284 283,04

2111 419,41

115 707 -18

107,08

6 233,77

4 192 846,59

6 7í0 597'07

Podnikateľská činnosť

2

0,00

0,00

79 s97,00

0,00

0,00

3 248 201,97

3 327 798,97

Hlavná činnosť

1

284 283,04

2111 419,41

3 1 10,18

1 07,08

6 233,77

944 644,62

3 382 798,10

číslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

V nosy z prená|mu

Poistné plnenia

lnventrirne prebytky
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Tabuľka č. 23 . lnformácie o in ch aktívach a in ch pasívach

lné aktíva a iné pasíva

a

Budrice právo zo servisn 'ch zmlriv, poistn ch zml V' koncesionárskych zml v, licenčn ch zml v

Aktívne s dne spory

ostatné iné aktĺva

Záuäzky z poskytnut ch záruk

Záväzky z existujticich alebo hroziacich s dnych sporov

Záväzky zo všeobecne zäväzn ch právnych predpisov

Zäväzky z ĺučenia

Záväzky sr]visiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia a environmentálnych zäť'aži

ostatné iné pasíva

Povinnosti z devĺzov'ch termínovan 'ch obchodov a in ch Íinančn 'ch derivátov

Povinnosti z opčn 'ch obchodov

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľsk'ch zmltiv alebo odberateľsk ch zmltlv

Povinnosti z finančného prenálmu, nájomn 'ch zmlriv, servisn 'ch zmlriv, poistn 'ch zml v, koncesionárskych zml v, licenčn 'ch
zml v a podobn 'ch zmhiv

lné povinnosti

Zostatok 202í Zostatok 2020

2

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

27 532,21

0,00

0,00

0,00

133 845,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

číslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

í3

14
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Tabul'ka č. 24 - Nehnutel'né kult ľne pamiatky

Nehnuteľná kult rna pamiatka

a

Budova Radnice

RosenÍeldov palác

Volensk ' cintorin

Spolu

Hodnota

2

585 712,57

2 657 70'1,63

280 9't4,24

3 524 328,44

Správca nehnuteľnej kult rnej pamiatky

1

Mesto Žilina

Mesto Žilina

Mesto Žilina

x
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Mesto Žĺttna _ Poznómĺql konsolidovanej účtovnej zaviertE k 3 t. t2.2021

Poznámky k3I.12.2021' - textová čast'

čt. r
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Názov konsolidujúcej účtovnej j ednotky
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky
ICO
Dátum vzniku

Mesto Žilina
Nám. obetí komunizmu 3350ll,}I13I Žilina
00321796
Zákon369ll990 o obecnom zĺiadeni

Mesto Žilina je súčasťou súhrnného celku verejnej spľávy Slovenskej republiky.

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta Žilina bola zostavená ako riadna
konsolidovaná účtovná záxierka v súlade so zákonom č.43112002 Z.z. o ičtovníctve v z.n.p'.

Identifikačné údaje konsolidovaných účtovných jednotiek:

Do konsolidovaného celku Mesto Žilinapatriatieto účtovné jednotky
39 rozpočtoýchoľganizácií _ dcérske účtovné jednotky
2 príspevkové organizácie - dcéľske účtovnéjednotky
7 obchodných spoločností - dcérske účtovné jednotky
3 obchodné spoločnosti - pridružené účtovné jednotky

Prehľad a identiťrkačné údaje o účtovných jednotkách s uvedením konsolidovaného podielu sa nachádza
v pľílohe, v tabul'kovej časti - Tabulka č. 1

Infoľmácie o zamestnancoch konsolidovaného celku:

Pľiemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 2'720
Priemeľný počet zamestnancov k31.|2.202I: 2'743
Ztoho počet vedúcich: 96

Infoľmácie o účtovných jednotkách, v ktoľých ma konsolidujúca účtovná jednotka podielyo a ktoľé
nesplňajú podmienky zahrnutia do konsolidovaného celku:

Zdôvodnenie nezahľnutia do konsolidovaného celku - mesto Žilina nemá v spoločnosti väčšinu hlasovacích
práv, nemá pnĺvo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutáľneho alebo dozorného orgánu, nemá
právo ovládiť ĺsl nu zál<lade dohody s touto ÚJ, alebo na záldade spoločenskej zmluvy, väčšina členov Šo
alebo DR nebola vymenovaná ýlučne prostredníctvom ýkonu hlas. práv spoločníka, ktoý je v priebehu
konsolidácie mateľskou ÚJ, 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

Žilinské komunikácie, a.s. Vysokoškolak ov 2, Žilina OS 19,64 19,64



Mesto Žĺtina - Poznámlry konsolidovanej účtovnej závierlql k 31.12.2021

Vpriebehu účtovného obdobia sa súčasťou konsolidovaného celku stala obchodná spoločnosť Technické
služby mesn Žilina, s.r.o.(TSIĺ,Z) a Mestsbý socialny podntk Žilĺna, s.r.o. (MSPŽ) v ktoých má mateľská ÚJ
podiel vo qýške 100%' Hodnota ýsledku hospodáreniak3LI2.2021 bola vo výške -3l6,80€.

Infoľmácia o zmenách v konsolidovanom celku:

Mestské zastupiteľstvo Uznesením č). II3l202l dŤn 29.6.2021 schválilo zal'oženie spoločnosti s ručením
obmedzeným - Technické služby mesta Žilina' s.r.o. s obchodným podielom 100%. Spoločnosť bola
za|ožená Zakladateľskou listinou dŤn 12 ;7 .202I.

Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 1361202l dňa29.6.202l schválilo zriadenie Mestskej knižnice Žilina
(MKZ) ako príspevkovej organizácie mesta Žilina.l,ľ<Ž bola zĺiadenáZriaďovacou listinou diľ.'l.'7.202L

Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 23612021 dŕra 25.10.2021 schválilo zalroŽenie spoločnosti s ručením
obmedzeným _ Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. s obchodným podielom 100%. Spoločnosť bola
založená Zakladateľskou listinou dňa 5.l l'202I'

Informácia o ýsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi ÚJ konsolidovaného celku:

Materská ÚJ prevzala od spoločnosti DPMŽ, s.r.o. technické zhodnotenie verejného osvetlenia (vo
vlastníctve materskej UJ) vo qýške 1 745 tis.€. TotoTZ bolo čiastočne obstarané zkapitá|oých transferov
poskýnuých mateľskou ÚJ, u t"du v dcérskej IJJ zaradené ako majetok z cudzich zdrojov. Celkoqý
medziqýsledok z tejto transakcie bol konsolidovaný vo qýške 504 tis.€.

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' ktorá zahľňuje
cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

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

' Dlhodobý majetok vyfvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastrľými nákladmi, ktoľé predstavujú
všetky priame náklady vynaložené na ýrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady
vzťahujúce sa na ýrobu alebo inú činnosť.

' Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reálnou hodnotou'

' Dlhodobý majetok nadobudnu!ý prevodom správy sa oceňuje cenou' v ktorej sa doteraz viedol v
účtovníctve.

. Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

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

. Majetok azáväzky zabezpečené deľivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
r Nakupovane zásoby sa oceňujú obstaľávacou cenou' ktorou je cena obstarania vľátane nákladov

súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provizia,poistné azľavy.
' Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastn;ými nákladmi tj. pľiamymi nákladmi

vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa ktvorbe zásob
vďahujú.

. Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.

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

. Peňažné pľostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

. ZáväzJ<y sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

. Záv'azky sa pri ich ptevzati oceňujú obstarávacou cenou.

' Majetok azáväzky vyjadľené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenslcú menu euro refeľenčným
ýmenným kurzom uľčeným a vyhláseným Euľópskou centľálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň pľedchádzajirci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to
ustanovuje osobitný predpis, resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
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Tržby za vlastné vykony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znižené o zľavy a zrétžJ<y

(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákaznik mal vopred na zľavu nárok,
alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
o ýnosoch z poplatkov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov (ak je účtovná
jednotka ýbercom poplatkov).

čt. rI
Infoľmácie o metódach a postupoch konsolidácie

Konsolidované účtovnéjednotky boli zattnute do konsolidovanej účtovnej závierý nasledovne:

Názov Sídlo Tvp
UJ

metóda úplnej
konsolidácie

metóda
vlastného
imania

Mestské divadlo-Po Horný Val č.3, ŽIliĺa PO ano

Mestská knižnica-Po Sv.Cyrila a Metoda 7,Ž1|iĺa PO ano

Rozpočtové or ganízácie 39 subjektov RO ano

DPMŽ s.ľ.o. Kvačalova 2,Žilina OS ano

Spľáva šport.zariadení,s.ľ.o. Vysokoškolákov 8, Žilina OS ano

ZILBYT,s.r.o. Nanterská 29,Žilina OS ano

Ži1ina Invest's.r.o. Nám.obetí komunizmu ĺ, Žilina OS ano

MsHKM, s.ľ.o. Športová s,Žitiĺa OS ano

TSMŽ,s.r'o. Nám.obetí komunizmu 7, Žilina OS ano

Mestský soc.podnik,s.r.o. Vysokoškolako v 8, Žilina OS ano

Žll.parkov acia spol. s.r. o. Košická 2,0l0 0l ŽiliľÉ' OS ano

Severosl.vod.a kanal.,a.s. Bôrická cesta 19 60, Žilina os ano

IDŽK's.r.o. Pri Rajčianke 43, Ži\iĺa OS ano

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérslrych účtovných jednotkách a metóda vlastného imania
bola použitá pľi pridružených účtovných jednotkách.

Spoločnosti DPMŽ, s.r'o'' sŠZMŽ, s.r.o, a Žil.parkovacia spol.,s,r'o' nemali v priebehu reaIizácie
konsolidovanej účtovnej závierky zostavené finálne individuálne závierky, preto materská ÚJ vychádzala
z preďložených pľedbežných poskytnuých údaj ov.

a) Metóda úplnej konsolidácie

-pri rozpočtoých organizáciách_ počet 39
-pľi príspevkoých otganizáciách _ počet 2
-pľi obchodných spoločnostiach, ktoré sú dcéľskymi účtovnými jednotkami _ počet 7

Prvá konsolidácia kapitálu bola použiták3I.12'2009. Pľi účtovných jednotkáchzaložených, resp. zriadených
po ľoku 2009, je moment prvej konsolidácie kapitálu v deň ichzaloženia, ľesp. zriadenia.

Konsolidácia medziýsledku bola realizovanávo qýške 504 tis.€ s DPMŽ, s.r'o.

J
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Informácia o podieloch iných účtovných jednotiek:

Podiely iných účtovných jednotiek sú vykázané pri spoločnosti Žltĺna Inyest, s.ľ.o, v ktorej má materská ÚJ
5loÁ na vlastnom imaní aj na hlasovacích právach. Konsolidovaný podiel je l00oÁ a 49% je vykázaných ako
podiely iných spoločníkov' Podiely patľia obciam: Nededza' Teplička nad Váhom, Gbeľany a Mojš. Podiel
iných účtovných jednotiek na VH je _1 505 909,65€ a na vlastnom imani -44 968 4l2,79c.

Hodnota vlastného imania vspoločnosti bola k3I.I2'zo21 podľa údajov zIJZ vo ýške 22294 293,-€.
Nakoľko však materskáUJ vložila od roku 2004 ďo kapitáloých fondov spoločnosti ťrnančné prostriedky
v celkovej ýške 114 066 366,-€, tieto boli eliminované s účtom 069 _ ostatný dlhodobý finančný majetok
vedenom vúčtovníctve materskej UJ' Po eliminácii základného imania vhodnote 51% bolo vlastné imanie
znižené na hodnotu -9l 777 152,-€. Súčasťou tejto hodnoty je výška podielov na základĺom imaní (49%)
iných spoločníkov, a to vo výške 4 881,- €. Preto celková hodnota podielov iných účtovných jednotiek
pľedstavuje sumu-44 968412,'19 €, čo je 49oÁzhodnoty -9I'7722'7I,-€(-9l777 I52,-€ +4 881,-€).

b) Metóda vlastného imania

-pri obchodných spoločnostiach, kÍoré sú pľidľuŽenými účtovnými jednotkami _ počet 3

Prvá konsolidácia kapitálu bola poúiták31'12.2009, pri spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja,
s.ľ.o. bol moment prvej konsolidácie v deň jej založenia - 15.9.2017.

V rámci použitia metódy vlastného imania došlo k zosúladeniu hodnoty podielov nasledovne:

Severoslovenské vodórne a kanalizácie a.s. - materská UJ má podiel na hlasovacích právach 26,550Á.
Hodnota vlastného imania spoločnosti k3I.I2.z02I bola vo ýške 68 535 434,-€. Podiely na konsolidovanej
UJ má materská UJ vo rnýške 15 216 353,78c. V rámci konsolidácie ide o navýšenie podielov
o2979 803,95€, čo predstavuje rozdiel medzi hodnotou podielov vspoločnosti a percentuálnym podielom
na vlastnom imaní. Podiel na qýsledku hospodárenia bol vo ýške -274 384,16€.

Žilinská oarkovacia spoločnosť,s.r.o. - materská UJ má podiel na hlasovacích právach 49Yo. Hoďnota
vlastného imania spoločnosti k3l.|2.2o2l bola vo ýške 7 2o4 58g,-€. Podiely na konsolidovanej ÚJ má
mateľská UJ vo ýške 5 312687,- €. Vrámci konsolidácie ide ozniženie podielov o1'782 438,39€, čo
predstavuje rozdiel medzi hodnotou podielov v spoločnosti a percentuálnym podielom na vlastnom imaní.
Podiel na v'ýsledku hospodárenia bol vo výške 55 310,71€.

Integrovanó doprava Žilinského lĺrqia, s.r.o. - konsolidujúca UJ má podiel na hlasovacích právach 35%o'

Hodnota vlastného imania spoločnosti k3I.lz.zo2l bola vo výške 53 64o,-e. Podiely na konsolidovanej UJ
má materská ÚJ vo ýške 17 5o0,-€. Vrámci konsolidácie ide onaýšenie podielov oI274,-€, čo
predstavuje rozdiel medzi hodnotou podielov v spoločnosti a percentuálnym podielom na vlastnom imaní.
Podiel na ýsledku hospodaľenia bol vo ýške l 90l,90€.

Metódou vlastného imania boli naýšené podiely v konsolidovanej závierke v celkovej hodnote
1 198 639'56€. Nevysporiadaný ýsledok hospodáľenia minulých rokov bol naýšený o l 416 439,0I€
a qisledok hospodáreni a za úétovné obdobie bol znižený o 2|7 7 99,45€.

Infoľmácia o goodwille

V konsolidovanej závieľke nebol k3I.I2.202| vykázaý goodwill' nakol'ko nedošlo v priebehu účtovného
obdobia ku kúpe podielov existujúcej spoločnosti.

Infoľmácia o postupoch konsolidácie

agregácia ýkazov _ cez pľevodovú súvahu aYZaS boli impoľtované do účtovného modulu
ýkazy rozpočtoqých organĺzácií a 1 pľíspevkovej oľganizácie.Yýkazy obchodných spoločností boli
prevodovým mostíkom upravené v ľámci konsolidačného balíka MF SR na účtovnú osnovu v zmysle
postupov účtovania,

a
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realizácia konsolidačných úprav a konsolidačných operácií - vylúčenie vzá$omnýchvďahov v rámci
súvahoých položiek a účtov nákladov a ýnosov cez intemé doklady v module účtovníctvo-časť
konsolidačný balík. Intemé doklady boli numericky ľozdelené podľa typu konsolidačnej operácie
(eliminácia kapitálu, eliminácia pohľadávok azáväzkov, eliminácia nákladov a ýnosov,
konsolidačné úpravy) a podľa typu konsolidovanej účtovnej jednotky (Ro, Po, os),
v konsolidačných ýkazoch boli upravené údaje na základe metódy vlastného imania a údaje
o podieloch iných účtovných jednotiek,
konsolidované ýkazy a poznáĺnLq konsolidovaného celku boli vyexpoľtované do informačného
systému RIS SAM.

a

a

cr. IIr
Infoľmácie o údajoch na strane aktív a pasív v súYahe

Pľehl'ad o pohybe vlastného imania _ je uvedený v prílohe' v tabul'kovej časti - Tabuľka č. 12

Konsolidačné úpravy ýznamného charakteru - účet 428:

o navýšenie o podiely iných účtovných jednotiek - Žilinalnvest' S.r.o' o 43 462 tis'€,
. naÚšenie pri realizovaní metódy vlastného imania o 1 416 tis'€,
o zílčtovanie časového ľozlíšenia zposkytnutých kapitálovych transferov obchodným spoločnostiam

v minulých účtovných obdobiach vo ýške 1 816 tis.€,
. navýšenie pri úprave účtovania ýnosov z dôvodu rozpustenia rezerv za rck 2020 (prevádzka MHD

a správa veľ. osvetlenia) voči DP\/IŽ, s.r.o. vo výške 437 tis.€,
o zniženiepľi zúčtovaní rozdielu nákladov a ýnosov pri predaji TZverejneho osvetlenia materskej ÚJ

od spoločnosti DPMŽ,s'r.o. vo výške 504 tis. €'

Pľehl'ad o pohybe rezerY - je uvedený v pľílohe, v tabuľkovej časti _ Tabulka č. 13 a č. 14

Materská ÚJ a Mestské divadlo účtovali v priebehu účtovného obdobia len o ostatnýchrezervách, obchodné
spoločnosti aj o rczervách zákonrlých. V rámci konsolidovaného celku najväčšiu položku tvoria
ostatné dlhodobé rezerw na súdne spory v materskej ÚJ. Tvorba a čerpanie sa ýkali najmä mzdoých
niákladov v DPMŽ, s.r.o.

V rámci konsolidačných úprav boli tiež upľavené náklady účtované v obchodných spoločnostiach pri tvorbe
apouŽiti, resp. zrušení rezeÍv na účty účtoých skupín 55 a 65.

Pľehl'ad o pohybe dlhodobého majetku - je uvedený v pľílohe' v tabuľkovej časti - Tabuľkač.2

Vúčtovnom období 202l došlo kpľírastkom vobstarávacej'cene najmä na.účte stavieb vmaterskej ÚJ
z dôvodu realizácie projektov (rekonštrukcie stavieb/budov ZS a MS, rekonštrukcie parkovísk
a komunikácií,revitalizácia vnútľoblokov, dets\ých a špoľtoých ihľísk.. ). Prírastky na účte hnuteľných vecí
sa ýkali tiež projektov modeľnizácií odborných učební v materskej ÚJ.
Dlhodobý hĺnotny a nehmotný majetok , nujryrĺa^nejších NETTO hodnotách tvoľí majetok v materskej ÚJ
(325 544 tis.€), vspoločnostiach Žilina Invest, s.r.o. (37 647 tis'€),DPMŽ, s.r.o. (19649 tis.€), Správa
športoých zariaďeni, s.r.o. (l 6l9 tis.€) a v rozpočtových oľganizáciách (1 0ól tis.€).

Dlhodobý finančný majetok - je uvedený v pľílohe, v tabuľkovej časti - Tabulka č. 2. č. 3 a č. 4

Podielové CP a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom predstavujú upravené hodnoý podielov v 3
pridružených UJ nazák|ade metódy vlastného imania.

Zásoby

Najvyšší stav na zásobách je v spoločnosti DPMŽ s.r.o. Vo qýške 383 tis.€. V ľámci konsolidovaného celku
nedošlo k predaju zásob.
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Tľansfeľy

Na stľane aktív - konsolidovaný celok nemá náplň
Na strane pasív - nepoužité finančné prostľiedky zo ŠR a nórskeho fin.mechanizmu v materskej UJ.

V rámci konsolidačných úprav došlo k eliminácií tľansferov na účte 355 medzi materskou Úĺ a Ro vo ýške
1 039 tis.€, medzi materskou UJ a Mests\ým divadlom vo ýške l l0 tis.€.

Pohl'adávky

Infoľmácie o pohľadávkach v brutto hodnote podľa lehoty splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti sú
uvedené v prílohe, v tabul'kovej časti - Tabul'ka č' 9. Infoľmácie o vývoji opravných položiek
k pohľadávkam sú uvedené v prílohe, v tabuľkovej časti _ Tabulka č. 8

Informácie o dlhodobých a kľátkodobých pohľadávkach. konsolidačných úpravách podľa účtov

Dlhodobé

opravné
položky

oPk
31.t2.21

Kľátkodobé ohl'adáv
opľavné
položky

oPk
31.12.21

59 849,04

0,00

36 081,52

1 311 486,16

I 486 505,14

0,00

0,00

0,00

0,00

25 881,',75

0,00

1218,53

2 921022,14

V ľámci konsolidovaného celku má najväčší zostatok na pohľadávkach mateľská ÚJ _ 
''u 

účte ostatných
pohľadávok - ide najmä o bytové/nebytové hospodárstvo (ľefakturácie služieb), na účtoch daňoých

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Pohl'adávky BRUTTO

Nazov K31.12.21 eliminácia K31.12.21

Iné pohl'adávky t5 436,20 15 436,20

Odberatelia t 427,19 r 427,r9

Pohl'.voči zamest. 0,00 0,00

Pohl'.DD spolu: 16 863,39 0,00 1ó 863'39

Pohl'adávky NETTO

K31.12.21 K31.12.20

15 436,20 l1 165,00

1427,19 0,00

0,00 3,00

16 863,39 11 168,00

Pohl'adávky BRUTTO

Nazov K3t.t2.2t eliminácia K31.12.21

odbeľatelia 603 725,32 -235 5',15,19 368 150,13

Prev.pľeddavky 1 18,80 118,80

ostatné pohl'. 1238 709,46 -l124,57 r 237 584,89

Pohl'.2
nedaň.oríim.

L 868 795,54 r 868 795,54

Pohl'.2
daň.pľíimov 2 393 116,95 2393116,95

Pohl'.voči zamest. l9 819,80 l9 819,80

Daň z príjmu 9 229,59 9 229,59

DPH l8 136,00 18 136,00

Ost. dane a popl. 3 178,00 3 178,00

Iné pohl'adávky I 049 167,61 -881 345,49 t67 822,12

Zúčt.s EÚ 0,00 0,00

Ost.zúčt.mimo VS t4 781,23 t4'781,23

Pohl'.KD spolu: 7 218 778,30 -1 118 045,25 6 100 733,05

Pohl'adávky NETTO

K31.12.21 K31.12.20

308 301,09 30'7 20t,0'l

I 18,80 0,00

1201 503,37 1 188 785,23

557 309,38 514 780,09

906 611,81 455 106,9',7

l9 819,80 8 206,90

9 229,59 0,00

18 136,00 42166,08

3 178,00 8 252,00

141940,37 94 484,4',7

0,00 0,00

t3 562,70 3',7 472,51

3179 7Ĺ0,9l 2 656 455,32
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a nedaňoých pohľadávok - ide hlavne o pohl'adávky za daň' z nehnutelhosti, poplatok za komunálny odpad
a nájomné zmluvy. Na účte odberatel'ov mánajýznamnejší zostatok spoločnosť DPMŽ, s.r.o.

Finančné účty

Yýznamni hodnotu pľedstavujú peňažné prostriedky na bankov'ých účtoch v celkovej hodnote 18 544 tis.€,
z čoho najväčší podiel má materská UJ vo ýške 13 478 tis.€, spoločnosť DPMŽ's.r.o vo ýške 1 392 tis.€,
ľozpočtové oľganizácie vo ýške 3 050 tis.€ ,Žilbyt, s.r.o. Vo vyške324 tis. € aMestské divadlo vo ýške
131 tis.€.

Poskytnuté finančné výpomoci - konsolidovaný celok nemá náplň
časové ľozlíšenie na stľane aktív - prehľad je v prílohe, v tabulkovej časti _ Tabulka č. 10 a č. 11

Záxiizky

Pľehľad záväzkov podľa lehoý splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedený v prílohe,
v tabul'kovej časti - Tabulka č. 15

Informácie o dlhodobých a kľátkodobých záväzkoch" konsolidačných úpravách podľa účtov

Dlhodobé

Najvyšší zostatok na ostatÚch dlhodobých záväzkochmá materská UJ. Ide hlavne o úvery ŠFRB poskytnuté
na ýstavbu nájomných bytov vo ýške 10 2I7 tis.€, zádrŽné z investičných faktur vo qýške 430 tis.€ a

záväzok mateľskej UJ voči MH sR vo v,ýške 1 785 tis. €.
Vo ýznamnej hodnote účtuje o ostatrľých dlhodobých záväzkoch aj spoločnost sŠzľvĺŽ S.ľ.o. vo ýške 526
tis.€. Na účte iných záväzkov účtuje DPMŽ, s.r'o' o odloženom daňovom zélväzku vo ýške 181 tis.€,
nakoľko je predpoklad vyššej účtovnej ZC dlhodobého majetku ako daňovej základne pre qýpočet odloženej

danezpredpokladaného základu dane aj pri odpočítaní daňovej stľaty.

Kľátkodobé

k31.12.202t k31.12.2020Názov
k31.12.2021

(pred úpravami)
konsolĺdačné

úpľavy

13 056 392,68 14 323 689,04ostatné dlhodobé záviaky 13 056 392,68

166 638,25 146 720,9',7Záxäzky zo soc.fondu 166 638,25

0,00 0,00 60 300,00Záväzky zĺá1mu
196 871,00 196 871,00 352 38',7,45Iĺlé záväzky

t3 419 901,93 0,00 13 4ĺ9 901'93 t4 883 097,46Záväzky DD spolu:

k31.12.2021 k31.12.2020Názov
k31.12.2021

(pred úpravami)
konsolidačné

úpľavy
1903'789,47Dodávatelia 2 991 959,68 -218 699,76 2 773 259,92

1364 609,811 571 351,83 1 571 351,83Prijaté preddavky

1,235 917,62 I ztt 487,69ostatné záväzky 1235 91',7,62

t6 487,28 66 212,70Nevyfakturované dodávky t6 487,28

30 000,00Záväzky znájmu 738,00 738,00

202 973,2515 608 791,70 -15 340 222,74 268 574,96Iné záv'ĺizky

2185 412,69Zamestnanci 2 446 025,61 2 446 025,61

30 713,77 2t 153,78ost.záviizky voči
zamestnancom

30 7t3,77

1 560 525,06 | 4t5 795,'.7'7Zúčt.s orgánmi SP a ZP 1 560 525,06

7 249,00 l l 587,48Daň z pľíjmov 7 249,00

370 693,77 337 478,36ostatné priame dane 370 693,77
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ostatné dane a poplatky 4r 028,00 41 o28,oo 523,10

Zúčtovanie s EU 54 346,89 54 346,89 83 196,53

ost.zúčtovanie mimo VS 3l 128,05 31 128,05 16 473,57

Záväzl<y KD spolu : 26 002 306,23 -15 558 922,50 10 443 383,73 8 875141,26

Mesto Žiltno _ Poznómlq konsolidovanej účtovnej závierlĺy k 3 t.12.2021

Daň z pridanej hodnoty 35 343,97 35 343,97 24 44',7,06

Na účte dodávateľov mánajvýznarĺlnejšie zostatky materská ÚJ a spoločnosť DPMŽ, s.r.o. Prijaté pľeddavky
aj ostatné záväil<y sa ýkajú prevažne materskej ÚJ, a to bytového hospodárstva (pľeddavky sú vysporiadane
vždy vročnom vyričtovaní vnasledujúcom účtormom období), úveľov zo ŠFRB splatných do l ľoka vo
ýške 693 tis.€, a tiežzáväzkuv mateľskej ÚJ voči MH sR vo ýške 299 tis'€.

V ľámci vzájomných pohľadávkovo-záväzkoých vzťahov bola zrea|tzovaĺá konsolidačná úprava
v najqýznamnejšej hodnote medzi materskou UJ a spoločnosťou Ži|ina Invest, S.r.o. z dôvodu
pos$rtovaných prostľiedkov definovaných ako kapitálové fondy v pľedchádzajúcich účt. obdobiach vo qýške
15 337 tis.€ (v materskej. UJ účtované ako ostatný DIFM, v spoiočnosti ako záväzok voči spoločníkôvi),
atiež medzí materskou IJJ aDPMŽ'S.r.o. Z dôvodu vysporiadania stľaty spojenej s MHD za rok 2021 vo
v,ýške 818 tis.€. Pohľadávku dcérska IJJ zaičtovala do obdobía2021,rirrĺookbol vrámci konsolidačných
úprav doúčtovaný a následne eliminovaný. V materskej Úĺ bude skutočne zaučtovaný do účtovníctva až
v roku 2022 po odsúhlasení tejto straty v mestskom zastupiteľstve.

Vydané dlhopisy - Konsolidovaný celok nemá náplň
Bankové úvery a návľatné finančné výpomoci

Prehľad o úveroch je uvedený v prílohe, v tabul'kovej časti - Tabul'ka č. 16

o bankoých úveroch účfuje materská ÚJ a spoločnosť DPMŽ, s.r.o.
Mateľská UJ má k3l.I2.202I podľa dohodnutej doby splatnosti 7 dlhodobých bankoých úverov, zktoých
2 lúvery sú splatné v roku 2022 vo \rŕške 1 I0l 270,06€. Celková ýška úverov v rátane dodávateľského aj
s nakumulovanými urokmi je I7 516 tis.€' Bankové úvery majú investičný chaľakĺer, dodávateľslaý úver je
spojený s bežnými ýdavkami na údržbu komunikácií v roku 20l0.
V účtovnom období 202I bo|a podpísaná zmluva o teľminovanom úvere v Prima Banke vo ýške
6 500 000,-€ na financovanie investičných zámerov mesta s lehotou čerpania 6l2t-l0l23. Čerpanie úveru
k3I'I2.2021bolo vo ýške l I98714,46€.
Vcelkovej ýške 788 tis.€ má 2 investičné úvery DPMŽ s.r.o., ktoré sú splatné v ľokoch 2022 a2023.
Vúčtovnom období 2021 spoločnosť predčasne splatila úver vo ýške 779 tis.€, kto4ý bol spojený
s ťtnancovanim realizácie technického zhodnotenia verejného osvetlenia. Technické zhodnotenie bolo
predané v lll202I v tejto qýške materskej UJ.

časové ľozlíšenie na stľane pasív

Pľehľad je v pľílohe, v tabul'kovej časti - Tabuľka č. 17 a č. l8

V rámci konsolidovaného celku bolri zrealizované konsolidačné úpravy časového rozlíšenia z dôvodu
poskytovania kapitáloých tľansferov dcéľskym obchodným spoločnostiam _ DPMŽ' S.r'o' a Správa
špoľto'r'ých zariadeni, s.r.o. vo výške 1 881 tis.€. Výnosy budúcich období spoločnosti ľozpúšťajú do
výnosov beŽného obdobia len vo qýške odpisov zaľadeného majetku v aktuálnom účtovnom období.
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Mesto Žitina _ PoznámĺE konsolidovanej účtovnej zavierlĺy k 3 t. t 2.2021

čl rv
Informácie o nákladoch a výnosoch

a konsolidačné nákladov

Podrobný prehľad o nákladoch na sluŽby, na pľevádzkovú činnosť a o ostatn]ŕch finančných nákladoch je
uvedený v pľílohe' v tabuľkovej časti _ Tabuľka č. 19. č. 20 a č. 2l

a konsolidačné hlarpr 4v

Náav Hlavná čimosť Podnikateľská
činnosť

agľegácia
konsolidačné

úprary
Zostatok k
31.12.2021

Zostatok k
31.12.2020

60 Tňby zav|.výkony a tovar 2 95r 079,32 4 333 109,97 7 2a4189,29 -t 3tr 672,20 5 972 517p9 s 153 505,90

6l Zm€na staw vnútroorg.zásob 69,00 69,00 ó9'00 -2 078,00

62 Aktivácia 39 015,00 39 015,00 39 015,00 40 425,OO

63
Daňové a colné výnosy a
výnosy z poplatkov

54 ĺ32 542'35 54132 542,3s -54 559,68 54 077 982,67 53 979 9?2,02

64 ost.výnosy z prev.činnosti 4 34s 568,59 l 3 200 93 1,10 17 546 499,69 -9 960 t90,75 7 58ó 308'94 t4 879 411,95

65 zúčt.rezerv,oP a ČR I 108 920,1s 1 108 920,15 -23 473,00 1 085 447,15 I 154 667.16

66

Finančné výnosy 103 400,00 40,00 r03 440,00 103 440,00 50 639,t7

Podiel konsolidujúcej ÚJ na
VH pridĺužených UJ

0,00 0,00

69 Výnosy z tľansferov 38 0t0 1'11 ,92 38 010 171,92 t7 785 t77,47 20 224 994,45 t9 17s 280,21

Výnosy spolu : 100 651 751,33 17 s73 096,07 118 224 847,40 -29 r3s 073,10 E9 0E9 774,30 94 43r E23,41

Podrobný prehľad o ostatných rnýnosoch Z prevád7kovej činnosti v ľámci účtovej skupiny 64 je uvedený
v prílohe, v tabulkovei časti - Tabuľka č.22

V rámci vzájomných nákladov a výnosov v konsolidovanom celku boli zrea|izované najmä konsolidačné
úpľavy v najvýznamnej ších hodnotách:

. materská ÚJ a ľozpočtové organizácie vo v'ýške 15 253 tis.€ z dôvodu poskytnut'ých transfeľov,

. materská ÚJ a rozpočtové organizácie vo qýške 114 tis.€ z dôvodu príjmov vyinkasovaných v Ro,

. materská ÚJ a obchodné spoločnosti vo ýške 7 766 tis.€ z dôvodu poskytnut'ých transfeľov, wátane
úpľavy časového rozlíšenie pľi kapitáloých tľansferoch,

. mateľská ÚJ a príspevkové organizácie vo vyške 975 tis.€ z dôvodu poskytnut'ých transfeľov vrátane

odpisov,
. materská ÚJ a spoločnosť Žilbyt, s.r.o. vo vyške 1 230 tis.€ v ľámci mandátnej zmluvy

9

Názov Hlavná činnosť
Podnikatel'ská

činnosť agregacn
konsolidačné

úpravy
Zostatok k
31,t2,202t

Zostatok k
31.12.2020

-22 076,49 9 114 60%47 8 580 885,8450 Spotrebované nákupy 6 398 562,24 2 738 124,12 9 136 686,36

1236 928,92 t7 194E43,03 -t 229 864,64 1596497E,39 t3 734 364,045l Služby t5 957 9t4,tt

38 587 790,25 8 015 803,49 46 603 593,74 -3 045,39 46 600 548,35 42 603 209,1952 osobné náklady

510 433,58 72 923,10 583 356'ó8 -52 320,49 531 03ó'19 377 900p553 Dane a poplatky

7 458201,0054 ost.náklady na pľev.činnosť 1640 667,06 2 099 994,1s 3 740 661,21 -t 815 352,69 I 92s 308,52

t3 561 204,24 t3 079 887,0755 Odpisy,rezervy a OP 7 244 336,97 ó 925 l83'00 t4 169 s19,91 -608 3 15,73

610 3ó8'69 -400,13 ó09 968'56 607 132,68Finančné nákĺady 447 681,87 t62 686,82

0,00 217 799,45 217 799,4s ĺ52 006'88
56 Podiel konsolidujúcej ÚJ na

VH pridruŽených UJ

-25 551 469,24 4 896 540'30 4 5t6 982,60s8 Ná'klady na transfery 30 448 009,54 30 448 009,54

101 235 395,62 2t 251 643,60 122 487 039,22 -29 065 045,3s 93 421 993,87 91 110 570,25Náklady spolu :



Mesto Žtlĺna _ Poznámlql konsolidovanej účtovnej zóvierlĺy k 31.12.2021

Informácia o nákladoch voči audítoľovi

o nákladoch voči audítorovi na overenie IJZ účtuje mateľská ÚJ aDPMŽ, s.r.o vo v'ýške
Spoločnosť Žilayt,s.r.o účtovala o nákladoch na súvisiace audítorské služby vo ýške 3 2o0,-€.

15 645,-€'

čt. v
Infoľmácie o skutočnostiach, ktoľé nastali po dni, ku ktoľému sa zostavuje účtovná závierka

do dňa zostavenia účtovnej závieľky

Mestské zastupiteľstvo Uznesením č,. 8'712022 dŕra 29.4.2022 schválilo zámer odpredať obchodný podiel vo
ýške 100% v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. Vo ýške 5 000,-€ foľmou obchoänej verejnej súŕaie.

V ľámci konsolidovaného celku nenastali žiadne ýznamne skutočnosti. Dňa 24.2.2022 vypllkolvojnoý
konflikt na Ukľajine. V súvislosti s ýmto konfliktom materská účtovná jednotka dospela k názoru, že v
súčasnosti tieto udalosti nemajú ýznamné nepriaznivé dopady (okľem rastucich cien eneľgií, materiálov,
tovarov a slúieb), a tieŽ nebolo zaznamenaÍé riziko, ktoré by ohĺozilo nepretržitosť trvania účtovných
jednotiek v ľámci konsolidovaného celku.
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G ekopľalaik
@

EKOPRAKTIK@, spol. s r. o., Kapitulská 14, 917 01 Trnava
Audítorská spoločnosť - licencia SKAU č' 51

lČo: 34 1o3 roa, DtČ: 2020392781, lČ opH: sr 2ozo3g278L
Tel,: 033 53492 4L, Fax: 033 534 92 51, Mobil: 0905 732 214, Maill ekopraktlk@nextía,sk

SPRÁVA N EzÁVtstÉHo AUDíToRA
pre štatutárny orgán a mestské zastupĺtel'stvo mesta Žilĺna

l. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Žilina (d'alej aj ,,mesto"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decemb ru2o2!,
výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a účtovných metód.
Podl'a nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej sítuácie mesta Žilina k
31. decembru 2021a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č' 43u20o2
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o účtovnÍctve'').

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítoľských štandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA).
Naša zodpovednosť podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierky. od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č, 423/2ot5 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a

doplnenĺ zákona č.431/2oo2Z, z' o účtovníďve vznení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon oštatutáľnom
audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit ú&ovnej závierky a splnili
sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčenĹ že audítorské dôkazy, ktoré sme
získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

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

Pri plánovaní auditu, resp' V priebehu auditu sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:
Spróvnosť a včasnosť zaradenia dlhodobého maietku do poLživanĺa
Prírastky dlhodobého majetku sú viac ako 9'052 tis' EUR. KľÚčovou záležitostbu auditu je preto správne ocenenie
obstarávaného majetku, správne pridelenie odpisovej sadzby, včasnosť zaradenia dlhodobého majetku do
používania,

od pisovo n ie dl hodabého maÍ etku
Dlhodobý majetok tvorí významnú časť aktÍv mesta, Počas auditu sme sa preto zamerali aj na zníženie hodnoty
dlhodobého majetku formou odpisov dlhodobého majetku, ich výpočet a účtovanie. odpisy dlhodobého majetku
predstavujú viac ako 5.978 tis. EUR.

ocenenie nedokončených investíciĺ dlhodobého ma.ietku
Nedokončené investície vykázané v súvahe na riadku o22 sú viac ako 6.780 tis. EUR, ku ktoným je vytvorená opravná
položka vo výške 4 tls' EUR. Riziko spočíva v prípadnom nesprávnom vykazovaní už pouŽívaného majetku ako
nedokončené investície.
S p rd v nosť z ú čtova n lq p ri i atvc h.ka p itó lovýc h dotdc lĺ
Výška zostatku prijatých kapitálových dotácií na obstaranie majetku je k37.72.2o2L viac ako 33.796 tis. EUR,

Kl'účovou záležitosťou auditu je zúčtovanie cudzích zdrojov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, zostatkovou
cenou dlhodobého majetku a opravnými položkami k dlhodobému majetku do výnosov,
Vvkazovanie ndvrotntlch zdroiov financovonio o dodržiavanie zmluvn(lch podmienok

Návratné zdroje financovania tvoria k 3L.L2.2o2t svýnimkou úverov oa Šrng vlac ako 19.563 tis. EUR. Klličovou
záleŽitosťou auditu je preto správne vykázanie nesplatenej istiny v účtovnej závierke podľa zostatkovej doby
splatnosti a dodržiavanie zmluvných podmienok, na základe ktoryÍch boli uvedené návratné zdroje prijaté.



Existencia pohl'adó'vok, opravné položkv k pohlhddvkam

Pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov tvoria významnú časť aktív mesta v celkovej sume viac ako
4.239 tis. EUR. overenie ich existencie vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu. Podlä ich vekovejštruktúry mesto
vykazuje pohl'adávky po splatnosti, ku ktorým tvorilo opravné položky v celkovej sume viac ako 2.797 tis. EUR'

overenie výšky opravných položiek k pohl'adávkam vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu.
Tvorbc, použitie a zrušenie rezerv
Rezeruy tvoria k 3L,L2.2o2L viac ako 2.181 tis. EUR. Klúčovou záležitostbu auditu je opodstatnenosť a primeranosť
tvorby, použitia a zrušenía rezerv.

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:
ĺpróvnosť a včosnosť zoradenĺd dlhodobého nqletku do použĺvania

Testovali sme prírastky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a došlé faktúry. Na významných
prírastkoch dlhodobého majetku sme overili priradenie odpisovej sadzby ako aj včasnosť zaradenia dlhodobého
majetku do používania.
Adpisova nie dlhodobeho maietku
Testovali sme zaúčtované oprávky k dlhodobému majetku znižujúce jeho vstupnú cenu. overili sme správnosť
zaúčtovania a vykázania odpisov a celkouých oprávok v účtovnej závierke mesta Trnava.
o ce n e n i e n e d o ko rče ný-ch i nve stĺc i ĺ d l ho d o bé ho m a l etku
Posúdilĺ sme vyjadrenia odboru investičnej výstavby ohl'adom stavu ukončenia obstarávaných investícií a ich
zahrnutia do účtovnĺctva vrátane vykázania súvisiacich transakcií s dopadom na výsledok hospodárenia.
Spróvnosť zúčtovania priiatých kapĺtólovÝch dotócií
overilisme zúčtovanie výšky kapitálových dotáciív nadväznosti na náklady súvisiace s dlhodobým majetkom, ktoný
bol z týchto dotácií financovaný.
Vvkazovanie ndvrotnÚch zdroiav financovania a dodržiuvanie zmluvn jch padmienok

overili sme zostatky nesplatenej istĺny návratných zdrojov financovania a ich rozdelenie na krátkodobú a dlhodobú
časť v účtovnej závierke podľa zostatkovej doby splatnosti na základe splátkových kalendárov. Dodržiavanie
zmluvných podmlenok sme overill na uzatvorené zmluvy, na základe ktoďch boli jednotlivé návratné zdroje
financovan la poskytnuté.
exístencio pohľadóvok, qprqvné položkv k pohlbddvkam
Predmetom overovania bola existencia pohlhdávok. Prĺovereníexistencie bola nevyhnutná komunikácia s právnym
oddelenÍm a oddelením miestnych daní. K pohl'adávkam bolivytvorené opravné položky, ktoré zohlädňovalivšetky
odporúčania právneho oddelenia.
Tvo-rbq,. použltlg a zrušenie rezerv
Testovali sme opodstatnenosť a primeranosťvýšky vytvorených rezerv, použitie rezerv a opodstatnenosť zľušenia
rezerv.

Zod povedn osť štatu-tá rneho orgán u a osôb poverenýchspľavova ním za ú ŕtovn ú závieľku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podl'a zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenĺe 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 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.

Štatutárny orgán je d'alej zodpovedný za dodržiavanie povinností podl'a Zákona č.583/2oo4 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoných zákonov v platnom znení (d'alej len ,,zákon
o rozpočtových pravidlách").

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

Zodpovgdnosť au-dítora za audlt účtovnei závierkv
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dÔsledku podvodu alebo chyby, a vydaťsprávu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie
je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podl'a medzlnárodných 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 očakávat', že jednotlivo alebo v súhrne by
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používatelbv, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.



Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinnostĺ mesta Žilina podl'a požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách a V rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audÍtorovi toto overenie vykonať'

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 rnýznamnej 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. Riziko neodhalenia významnej
nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňaťta;nú
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 mesta.

o Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informáciÍ, uskutočnené štatutárnym orgánom.

. Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve použÍva predpoklad nepretržitého pokračovanĺa
v činnosti a na základe získaných audítoľských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti
s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať
v činnosti, Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinníupozorniť v našej správe audĺtora
na súvisiace informácie 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 pokračovaťv nepretľžitej činnosti.

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

S osobami poverenými spravovanĺm komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu
a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho
auditu zlstÍme'

osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili prÍslušné požiadavky týkaJúce
sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno
opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosĹ ako aj o prípadných súvisiacich ochranných
opatreniach.

Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite
účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kl'účovými záležitost'ami auditu. Tieto záleŽitosti opíšeme v našej
správe audítora, ak zákon alebo ĺný 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
očakávať, že nepriaznivé dôsledkyjej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia,

ll. Správa k d'a!ším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzaiú vo vÝročnei snráve
štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl'a poŽiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo uýročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednostbu 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 získa|i počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne
nesprávne.
Povinnosť uložiť výročnú správu do registra má mesto najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia,
za ktoré sa táto výročná správa vyhotovuje.
Výročnú správu mesta Žilina sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemalĺ k dispozícii.
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, vyjadrĺme názor, či:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok202L sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovnĺctve'



okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o
meste a sĺtuáciĺv nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

5práva z oJeĹeni4 dodrŽiavania povinnostĺ mesta Žiĺĺna oodĺa požiadavĺgk zákona o rozpočtovrích pĺavidlách
Na základe overenia dodržiavania povinností podl'a požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR

pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Žilina konalo v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách.

Ďalšie požiadavkv na obsah správv audítora v zmvsle Nariadenia Euróoskeho parlamenlg a Ra.dv (EÚ} č. 537/2014
zo 1'6. aorÍla 2014 o osobitných požiadavkách týkaiúcich sa štatutárneho auditu subiektov vereiného záulmu
Vymenova nie štotutó rneho a ud ĺto ra
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaníštatutárnym orgánom mesta Žilina na základe Zmluvy č.I5u2o2I
o zabezpečení audítorských a overovacÍch prác zo dňa 23.o4.2o2L účinnej dňa 26.04'202L.
Celkové neprerušené obdobie našej zákazky vrátane prechádzajúcich obnovení zákazky predstavuje 4 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou 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.

Neaudĺtorské služby
Neboli poskytované zakázané neaudÍtorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 537/z0I4 zo 16. apríla 20L4 o osobitných poŽiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov
verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od mesta Žilina'
okrem sluŽieb štatutárneho auditu sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytli
žiadne iné služby.

V Trnave, dňa 24.05.2022

EKOPRAKTIK, spo!. s r. o.
Kapitulská 14
917 01. Trnava
obchodný register Trnava, odd.: Sro, č. vložkyz325lT
licencia SKAU č. 51

lng. Viliam Kupec, PhD., MBA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č' 395

st(A./
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00321796 Mesto Žilina

označenie

SÚvaha Aktĺva

a

A.

A.t.

4.t.1.

2.

4.

5.

6.

4.il.

A.ll.1,

2.

4.

5.

6.

7.

L
o

10.

11.

12.

4.ilt.

A.lil.l.

2.

c.

4.

5.

6.

7.

8.

B.

B.t.

B.t. t.

2.

3.

4.

5.

B.il.

B.il.1.

Brutto

I

610 340 271 ,77

590 136 126,05

3 750 378,93

0,00

3 347 318,36

0,00

32 691,29

370 369,28

0,00

0,00

436 '147 809,52

151 654 229,15

3 606 508'5ô

0,00

225 217 069,74

5 365 655,78

729 227,38

0,00

0,00

1 50 ô57'79

2 644 400,39

6 780 060,73

0,00

'ĺ50 237 937'60

280 996,00

20 546 540,78

7 302,66

0,00

0,00

0,00

1 29 403 098,1 6

0,00

20 090 136,46

69 256,31

69 256,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 171 473,71

22 50ô,95

2021

Korekcia

2

117 205911,02

114 354 775,73

2 839 786,66

0,00

2 543 968,06

0,00

29 422,89

266 395,71

Netto

3

493 134 360,75

475 781 350,32

910 592,27

0,00

803 350,30

0,00

3 268,40

103 973,57

0,00

0,00

324 632 820,45

191 654 229,15

3 606 508,56

0,00

117 354 175,19

3 068 244,02

345 275,91

0,00

0,00

1 936,50

1 786 596,03

6 775 855,09

0,00

1 50 237 937,60

280 996,00

20 546 540,78

7 302,66

0,00

0,00

0,00

1 29 403 098,1 6

0,00

17 239 001,17

69 256,31

69 256,31

0,00

0,00

0,00

0,00

I 171 473,71

22 506,95

2020

Netto

4

490 978 736,48

472 962 563,28

1 283 940,17

0,00

1 126 950,00

0,00

6 720,40

150 269,77

0,00

0,00

321 450 685,51

19'ĺ 595 243'85

3 606 508,56

0,00

114 431 751,57

2 696 594,49

281 879,09

0,00

0,00

0,00

1 951 871,07

6 886 836,88

0,00

150 227 937,60

270 996,00

20 546 540,78

7 302,66

0,00

0,00

0,00

129 403 098,16

0,00

17 940 617,44

91 866,00

91 866,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 113 949,27

22 502.72

STRANA AKTIV

b

sPoLU MAJEToK (r.002 + r.033 + r.1't0 + r.íí4)

Neobežný majetok r.003 + Í'01'l + r.024

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)

Aktivované náklady na vývoj (012) - (o72+o91AÚ)

Soítvér (013) _ (073+091AÚ)

oceniteľné práva (014) - (o74+o91AÚ)

Drobný dlhodobý nehmotný majetok (01B) -
(078+091 AU)

Ostatný dlhgdobý nehmotný majetok (0í9) -
(079+09 1 AU)

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (04'1) -

(oe3)

Číslo
riadku

c

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

0'lí

012

013

014

0'15

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

' Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok' (051) - (0e5AU)

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 0'l2 až023|

Pozemky (031) - (092AÚ)

Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)

Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)

Stavby (021) - (os1+092AÚ)

Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných veci
(o22) _ (082+092AÚ)

Dopravné prostriedky (o23) - (083+092AÚ)

Pestovateľs.ké celky trvalých porastov (025) -
(085+0924U)

Základné stádo a ťaŽné zvieratá (026) _ (0s6+092AÚ)

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (08s+092AÚ)

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) _ (0B9+092AÚ)

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) -

(0s4)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) - (0e5AU)

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)

Podielové cenné papie;e a podiely v dcérskej účtovnej
jednotke (061) - (0964U)

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom (062) - (096AU)

Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) -
(0e6AU)

DlhovQ cenné papiere drŽané do splatnosti (065) _

(0964U)

PôŽičky účtov1ej jednotke v konsolidovanom celku
(066)-(0e6AU)

Ostatné pôŽičky (067) - (096AÚ)

Ostatný dlhodobý íinančný majetok (069) - (096AÚ)

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) -
(096AÚ)

obežný majetok ĺ. 034 + ŕ. 040 + r. 048+ Í. 060 + Í.
085+ r. 098 + Í. 104

Zásoby súčet (r. 035 až 039)

Materiál (112 + 119) - (191)

Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 +

I 93)

Výrobky (123) - (19a)

Zvieratá (124) - (195)

Tovar (132 + í33 + 139) - ('ĺ96)

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej spľávy súčet
(l. 041 až l. 047|

Zúčtovanie odvodov prĺjmov rozpočtových organizáciĺ
do rozpočtu zriad'ovateľa (351)

0,00

0,00

11'ĺ 514 989'07

0,00

0,00

0,00

107 822894,55

2 297 411,76

383 951 ,47

0,00

0,00

148 721,29

857 804,36

4 205,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 851 135,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I t26



00321796 Mesto Žilina

označenie

Súvaha Aktiva

b

Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)

Zúčtovanie transÍerov rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (355)

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

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (357)

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným
subjektom (358)

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej
správy a iné zúčtovania (359)

Dlhodobé pohl'adávky súčet (r. 049 aŽ 059)

odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)

Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)
(3e1AU)

Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky voči zdruŽeniu (369AÚ) - (391AÚ)

' 
Pohľadávky a záväzky z pevných termĺnových operácií

' (373AU) - (391AU)

Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)

Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)

lné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 aŽ 084)

odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)

Zmenky na inkaso (312AÚ) _ (391AÚ)

Pohľa{ávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) _

(3e1AU)

Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) _ (391AÚ)

Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky z nedaňových rozpočtových prĺjmov (316)
- (3914U)

' 
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových

'' prĺjmov (317) - (391AU)

Pohľadávky z nedaňových prĺjmov obci a vyššĺch
o územných celkov a rozpočtových organizáciĺ
"' zriadených obcou a vyššim územným celkom (318) _

(3e1AU)

o Pohľadávky z daňových prijmov.obcí a vyššĺch'' územných celkov (319) - (391AU)

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)

n n Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a
' '' zdravotného poistenia (336) - (391AU)

12' Daŕt z prijmov (341) - (391AÚ)

13. ostatné priame dane (342) - (391AÚ)

14. Daŕl z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)

15' Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)

16' Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) _ (391AÚ)

n' Pohľadávky azQväzky z pevných terminovaných''' operácií (373AU) - (391AU)

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)

21. lné pohľadávky (378AÚ) _ (391AÚ)

22. Spojovacĺ účet pri zdruŽenĺ (396AÚ)

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)

042

043

044

045

046

047

048

049

050

05'l

052

053

054

055

056

057

058

059

060

06'ĺ

062

063

064

065

066

067

Brutto

1

0,00

1 148 966,76

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

5 350 't33,28

0,00

0,00

0,00

0,00

10'ĺ5195'69

0,00

0,00

2021

Korekcia

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

0,00

0,00

0,00

0,00

2 851 135,29

0,00

0,00

0,00

0,00

36 081,52

0,00

0,00

Netto

a

0,00

1 148 966,76

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

2 498 997,99

0,00

0,00

0,00

0,00

979 114,17

0,00

0,00

STRANA AKTIV Číslo
riad ku

2020

Netto

4

0,00

1 068 473,41

0,00

0,00

0,00

22 973,14

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

1 999 372,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 306,23

0,00

0,00

a

2

3

4

6

7

B.ilr.

8.ilt.1

2

3

4

E

6

B.

9.

10.

11.

B.tv.

B.tv.1.

2.

4.

5.

b.

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

1 846 2BB'59 1 311 48ô'16 534 802,43 496 808,59

2 393 I 16,95

17 831,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 91 9,80

0,00

0,00

1 486 505,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 5 843,94

0,00

0,00

906 61'ĺ'81

17 831,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 075'8ô

0,00

0,00

455 106,97

7 937,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1740,64

0,00

0,00
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oo32í796 Mesto Žilina Súvaha Aktĺva

označenie STRANA AKTĺV číslo
ľiadku

2021 2020

Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 2 3 4

24. Transfery a ostatné zú.čtovanie sg subjektami mimo
verejnej správy (372AU) - (391AU) 084 14 781,23 1218,53 13 562,70 37 472,51

B.V Fĺnančnó účty súčet (r' 086 až 097) 085 13 498 473,16 0,00 13 498 473,16 14 734 629,52

B.V'ĺ Pokladnica (2'l 'l) 086 12 682,24 0,00 12 682,24 I 801,97

2 Ceniny (213) 087 7 383,60 0,00 7 383,60 4 691,40

3. Bankové ÚčÍy (221^Ú +t- 261) 088 13 478 407,32 0,00 13 478 407,32 14 721 136,15

4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok (22íAU) 089 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Výdavkový rozpočtový Účet (222) 090 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Prĺimový rozpočtový účet (223) 091 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Majetkpvé cenné papiere na obchodovanie (251)
(2914U) 092 0,00 0,00 0,00 0,00

8.
DlhovQ cenné papiere na obchodovanie (253) -
(2914U) 093 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Dlhové cenné papiere so splalnosťpu do jedného roka
držané do splatnosti (256) - (291AU) 094 0,00 0,00 0,00 0,00

10. ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 095 0,00 0,00 0,00 0,00

11
0bstaranie krátkodobeho finančného majetku (259) -
(29íAÚ) 096 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 097 0.00 0,00 0,00 0,00

B.Vt. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé
súčet (r. 099 až l. í03) 098 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vl.'ĺ Poskytnuté náVratné Íinančné výporyoci subjeltom v
rámci konsolidovaného celku (271AU) - (291AU) 099 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Poskytnuté náVratné finančné výpomoci ostgtným
subjektom verejnej správy (272AU) - (291AU) 100 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
podnikateľským sub|ektom (274AU) _ (291AU) 101 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Poskytnutá návratné'finančné yýpomoci ostatným
organizáciám (275AU) - (29íAU) 102 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Poskytnuté náyratné finančné výpomoci íyzickým
osobám (277AU) - (291AU) 103 0,00 0,00 0,00 0,00

8.Vil. Poskytnuté návratné finančné výpomoci klátkodobé
súčet (r. í05 až r. ĺ09) 104 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vll.ĺ Poskytnuté návratné finančné výpo4oci sub|el1tom v
rámci konsolidovaného celku (271AU) - (291AU) 105 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
subjektom verejnej správy (272AU) - (291Au\ 106 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Poskytnuté návratné Íinančné výppmoci
podnikateľským subjektom (274AU) - (291AU) 107 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné.finančné yýpomoci ostatným
organizáciám (275Au) - (291AU) 108 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Poskytnuté náv1atné finančné výpomoci fyzickým
osobám (277AU) - (291AU) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

c časové rozlíšenie súčet (r. 111 aŽ ĺ' 113| íí0 1 14 009,26 0,00 1 ĺ4 009'26 75 555,76

c.1 Náklady budúcich obdobĺ (381) 111 1 14 009,26 0,00 '114 009,26 75 555,76

2. Komplexné náklady budúcich obdobĺ (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Prĺjmy budúcich obdobĺ (385) 1í3 0,00 0,00 0,00 0,00

D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová
skupina 20)

114 0,00 0,00 0,00 0,00
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00321796 Mesto Žilina

označenie číslo
riadku 2021

5

493 134 360,75

417 617 094,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417 617 094,26

417 986 567,80

-369 473,54

41 640 846,61

2 181 330,55

0,00

1 139 396,12

0,00

1 041 934,43

1675771,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1452216,49

0,00

223 554,91

12 568 733,83

12 530 559,68

0,00

0,00

38174,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 651 542,91

2 308 9'10,02

0,00

1 235 869,50

I 032137,34

0,00

0,00

0,00

0,00

187 061,82

0,00

Súvaha Pasíva

2020

6

490 978 736,48

41 7 986 567,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417 986 567,80

41 1 872 955,90

6'ĺ'ĺ3 611'90

40 554 119,82

1 613 221,54

0,00

1 1 53 687,1 1

0,00

459 534,43

951 003,31

0,00

0,00

0,00

0,00

951 003,31

0,00

0,00

13 513 685,95

13 489 926,04

0,00

0,00

23 759,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 494 499,54

1 453 277,52

0,00

1 101 188,75

1 019 670,72

53 1 16,51

0,00

0,00

0,00

1 1 5 526,04

0.00

A.

A.t.

4.t.1.

2.

4.il.

A'll.'ĺ.

2.

A.1il.

4.ilt.1.

2.

B.

B.t.

B.t.1.

?

4.

8.il.

B.lt.1.

2.

.í

sTRANA PAsĺV

b

vLAsTNÉ lMANlE A z^uÄzKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r' 183

Vlastné imanie l,'l17 + J''l20 + r.123

oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r. 119)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záuäzkou (+l- 414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastin (+/- 415)

Fondy súčet (ĺ' 12'l + r"l22)

Zákonný rezervný Íond (421)

0statné fondy (427)

Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (ĺ.124 až 125)

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001 - (r. 117 +

Í' 120 + l' 124 + Í' 126 + r. 180 + r. 'ĺ83)

Záuäzky súčet r' 127 + Í"l32 + r. 140 + Í. 15'l + r. 173

Rezervy súčet (ĺ' 128 až'l31)

Rezervy zákonné dlhodobé (45íAÚ)

Ostatné rezervy (459AÚ)

Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)

ostatné krátkodobá rezervy (323AÚ, 459AÚ)

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej spľávy súčet (r. 133 až
r.139)

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácii do rozpočtu
zriad'ovateľa (351)

Zúčtovanie transÍerov štátneho rozpočtu (353)

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355)

't15

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

't26

127

128

129

130

131

132

133

134

135

E

6.

7.

B.1il.

8.ilt.'1,

2.

2

4.

Á

6.

7.

B,

9.

10.

B.tv.

B.tv.1.

2.

e

4.

o.

7.

8.

9.

10.

, Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámcia' konsolidovaného celku (356)

oslatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357)

Zúčtovanie hansferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)

Zúčtovanie transíerov medzi subjektami verejnej správy a iné
zúčtovania (359)

Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)

0statné dlhodobé záväzky (479AÚ)

Dlhodobé prijate preddaVky (475AÚ)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)

Záväzky zo sociálneho Íondu (472)

Záväzky z nájmu (474AÚ)

Dlhodobé nevyfakturované dodáVky (476AÚ)

Pohľadávky azáuäzky z pevných termĺnových operáciĺ (373AÚ)

Predane opcie (377AÚ)

lné záväzky (379AÚ)

Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ)

Kĺátkodobé záväzky súčet (ĺ.152 až 172|

Dodávatelia (321)

Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)

Prijaté preddavky (324, 475AÚ)

ostatné záväzky (325, 479AÚ)

Nevyfakturované dodáVky (326, 476AÚ)

Zäväzky z nájmu (474AÚ)

Pohľadávky a zäväzky z pevných termĺnových operáciĺ (373AÚ)

Predané opcie (377AÚ)

lné záväzky (379AÚ)

Závázky z upĺsaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)

'í36

tJ/

138

'ĺ39

í40

141

14?

143

144

145

146

147

148

149

150

í 5'|

152

153

154

155

'ĺ56

157

158

159

'160

161
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00321796 Mesto Žilina Súvaha Pasíva

označenie STRANA PAsĺv číslo
riadku 2021 2020

a b c .5 6

11 Záväzky uoéi zdruŽeniu (368) 162 0,00 0,00

12. Zamestnanci (33'l) í63 462 210,16 392782,18

ĺ3. ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 30 497,06 20 953,78

14.
Zúčtovanie s orgánmi socĺálneho poistenia a zdĺavotného
poistenia (336)

'ĺ65 318 884,91 271 397,09

í5. Daň z prĺjmov (341) í66 0,00 637,50

16. 0slatné priame dane (342) 167 74 762,60 61724,15

17 Daň z pridanej hodnoty (343) 168 1 209,50 4 225,30

í8. oslatné dane a poplatky (345) ĺ69 0,00 0,00

í9. Spojovacĺ účet pri zdruŽení (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 úvery a výpomoci súčet (l. 174 aŽ179| 173 19 563 467,92 19 981 709,48

B.V.í Bankové úVery dlhodobé (461AÚ) 174 14 229 493,42 16 313 774,38

2. BeŽné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ,n1,232) 175 3 286 837,50 1 620 798,ĺ0

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241| - (255AÚ) 176 0,00 0,00

4. ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0,00

5.
Prijaté návratné Jinančné výpomoci od subjektov verejnej spráVy
dlhodobé (273AU) 178 2047137,00 2 047 137 ,00

6
Prijaté návratné fi1ančné Výpomoci od subjektov verejnej správy
krátkodobé (273AU) 179 0,00 0,00

c. časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. ĺ82) í80 33 876 4'ĺ9,88 32 438 048,86

c.1 Výdavky budúcich obdobĺ (383) 181 2 59í 
'88

2 662,01

2. Výnosy budúcich obdobĺ (384) 182 33 873 828,00 32 435 386,85

D.
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina
20) 183 0,00 0,00
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00321796 Mesto Žilina

číslo účtu
alebo

skupiny

VZaS Náklady

a

50

501

502

503

504,507

51

511

512

513

518

52

521

524

525

527

528

53

531

532

538

54

Náklady

b

Spotrebované nákupy (r' 002 až r. 005)

Spotreba materiálu

Spotreba energie

spotreba ostatných neskladovatel'ných dodávok

Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť

Služby (r. 007 až r. 010)

0pravy a udrŽiavanie

Cestovné

Náklady na reprezentáciu

0statné sluŽby

Osobné náklady (r' 0'l2 až ĺ. 016)

Mzdové náklady

Zákonné sociálne poistenie

0statné sociálne poistenie

Zákonné sociálne náklady

ostatné sociálne náklady

Dane a poplatky (ĺ. 018 až r. 020)

Daň z motorových vozidiel

Daň z nehnutelnosti

Ostatne dane a poplatky

ostatné náklady na prevádzkovú činnost'(r' 022 až
r. 028)

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

Predaný materiál

Zmluvné pokuty' penále a úroky z omeškania

ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

0dpis pohľadávky

ostatné náklady na prevádzkovÚ činnosť

Manká a škody

0dpisy, rezervy a opravné poloŽky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
Íozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

0dpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r' 035)

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

Tvorba ostatných opravných poloŽiek z prevádzkovej
čin nosti

Rezervy a opravné položky z fĺnančnej činnosti (r.
037+ r. 038)

Tvorba rezerv z finančnej činnosti

Tvorba opravných poloŽiek z Íinančnej činnosti

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich obdobĺ

Finančné náklady (r' 04'l až r. 048)

Predané cenné papiere a podiely

Úroky

Kurzové straty

Náklady na precenenie cenných papierov

Náklady na krátkodobý finančný majetok

Náklady na derivátové operácie

číslo riadku

c

00í

002

003

004

005

006

007

008

009

010

01í

012

013

0'ĺ4

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

ulo

027

028

Hlavná činnosť

2021

Podnikateľská
činnosť Spolu

3

1 852 568,9't

I 041 197,24

81 1 371,67

0,00

0,00

14 061 497,58

4 532 200,11

6 750,54

14 089,84

9 508 457,09

10 634 027,65

7 556 872,66

2 647 699,24

0,00

429 455,75

0,00

462749,61

0,00

1255,47

461 454,14

1 506 257,96

I 35 036,94

88,56

0,00

85,00

4?3 978,22

946 868,96

200,28

2020

4

1817 925,29

1 114 528,01

703 397,28

0,00

0,00

1 1 885 429,36

2 916 797 ,19

4 069,21

16 264,57

B 948 298,39

I271 433,46

6 661 460,51

2 240 564,60

0,00

369 408,35

0,00

314 495,98

0,00

'ĺ 235'59

31 3 260,39

6 475 853,27

294 446,22

140,98

10,80

2 890,16

328 457,25

5 849 907,86

0,00

1

1 852 568,91

1 041 197,24

811 371,67

0,00

0,00

14 061 497,58

4 532 200J1

6 750,54

14 089,84

9 508 457,09

't0 634 027,65

i 556 872,66

2647 695,24

0,00

429 455,75

0,00

462 7 49,61

0,00

1295,47

461 454,14

1 506 257.96

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

029

030

03'l

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

04ô

541

542

544

EÁt

546

548

549

55

551

552

553

557

558

554

559

555

56

561

562

cbJ

5ô4

bbb

567

1 35 036,94

88,56

0,00

85,00

423 978,22

946 868,96

200,28

7 099 471,55

5 978 574.53

7 099 471,55 6 261 393,74

1 120 897,02

0,00

932 440,00

0,00

1 BB 457,02

0,00

0,00

0,00

0,00

41 5 089,68

0,00

253 0'ĺ3'19

0,00

0,00

0,00

0,00

5 978 574,53

1 120 897,02

0,00

s32 440,00

0,00

188 457,02

0,00

0,00

0,00

0,00

41 5 089,68

0,00

253 013,'19

0,00

0,00

0,00

0,00

5 702 655,19

558 738,55

0,00

516 441,42

0,00

42 297 ,13

0,00

0,00

0,00

0,00

452 288,86

25 000,00

278 267,80

3,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0032'ĺ796 Mesto Žilina VZaS Náklady

čĺslo účtu
alebo

skupĺny
Náklady číslo riadku

2021

2020
Hlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

568 ostatné finančné náklady 047 162 076,49 0,00 162 076,49 149 017,42

569 Manká a škody na íinančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Šroay 050 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 05ĺ 0,00 0,00 0,00 0,00

578 ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00

575 Tvorba opravných poloŽiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu prĺjmov (r
055 až r. 063)

054 2S 005 213,74 0,00 29 005 213,74 28 639 534,94

581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových organizáciĺ a prĺspevkových organizáciĺ 055 0,00 0,00 0,00 0,00

582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy 056 0,00 0,00 0,00 0,00

583
Náklady na hansfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mrmo verelneJ spravy 057 0,00 0,00 0,00 0,00

584

Náklady na transfery z rozpočtu obce a|ebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizáciĺ
a prĺspevkových organizácií zriadených obcou alebo
vyššĺm územným celkom

058 16 342 381,67 0,00 16 342 381 ,67 ĺ5 040 135'25

585
Náklady na transÍery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej
správy

059 7 166 235,43 0,00 7 ĺ66 235,43 I 326 800,03

586
Náklady na tĺansÍery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej
správy

060 5 49ô 596'64 0,00 5 496 59ô'64 5 272 599,66

587 Náklady na ostatné transfery 06í 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 budúcého odvodu priimov 063 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtovó skuplny 50 - 58
súčet (l.00í + r.006 | l.011 + r.017 + l.021 + r'029 + r'040 + r.049 +

r.054)
064 65 036 876,68 0,00 65 036 876,68 65 118 354,90
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číslo účtu
alebo

skupi ny

a

60

601

602

604, 607

6'l

611

612

613

614

62

621

rtz

623

624

63

631

632

bJJ

64

654

659

655

66

661

662

663

664

665

666

667

668

VZaS Výnosy

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku
Hlavná činnost'

1

689 695,66

0,00

689 607,10

88,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 132 542,35

0,00

50 341 603,63

3 790 938,72

4 't 12 509,66

317 114,10

0,00

108 148,33

397 672,23

2 242,51

3 287 332,49

1 100 621,34

1 100 621,34

0,00

364 330,99

0,00

736 290,35

0,00

0,00

0,00

0,00

I 03 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 400,00

0,00

0,00

0.00

2021

Pod ni kateľská
či n nosť

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317 114,10

0,00

1 08 148,33

397 672,23

2 242,51

3 287 332,49

2020

615 493,39

140,98

1 6 050,00

351 450,03

0,00

10 820 284,79

b

Tržby za vlastné výkony a tovar (ĺ, 066 až r. 068)

rĺŽby za vlastné výrobky

TrŽby z predaja služieb

rrŽby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 aŽ
r. 073) (+/-)

Zmena stavu nedokončenej výroby

Zmena stavu polotovarov

Zmena stavu výrobkov

Zmena stavu zvierat

Aktivácia (r. 075 až r. 078)

Aktivácia materiálu a tovaru

Aktivácia vnútroorganizačných sluŽieb

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

Aktivácia dlhodobóho hmotného majetku

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080
až t. 082)

Daňové a colné výnosy štátu

Daňové výnosy samosprávy

Výnosy z poplatkov

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (ĺ. 084 až r.
089)

TrŽby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

Tržby z predaja materiálu

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Výnosy z odpĺsaných pohľadávok

0statné výnosy z prevádzkovej činnosli

Zúčtovanie rezerv a opĺavných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového ĺozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r.
099)

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
pľevádzkovej činnosti (r.092 až ľ. 095)

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

Zúótovanie zákonných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie ostatných opravných poloŽiek z
prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej
činnosti (ĺ. 097 + r' 098)

Zúčtovanie rezeľv z finančnej činnosli

Zúčtovanie opravných poloŽiek z finančnej činnosti

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Finančné výnosy (r. 101 až r. 'l08}

TrŽby z predaja cenných papierov a podielov

Úroky

Kurzové zisky

Výnosy z precenenia cenných papierov

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Výnosy z derivátových operáciĺ

ostatné finančné výnosy

065

066

ub/

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

Spolu

3

689 695,66

0,00

689 607,10

88,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 132542,35

0,00

50 341 603,63

3 790 938,72

4 1 12 509,66

4

544 399,67

0,00

544 399,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 025 222,33

0,00

48 842 551,44

5 182 670,89

11 803419,19

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

0,00

64'ĺ

642

644

645

646

648

084

085

086

087

OBB

089

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

65 090

091

092

093

094

095

652

b)J

657

658

0'00 1 100 62'ĺ,34 1 030 667'16

096

097

098

099

í00

101

102

103

104

105

106

107

108

1 100 621,34

0,00

364 330,99

0,00

736 290,35

0,00

0,00

0,00

0,00

103 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 400,00

0,00

0,00

0,00

1 009 704,73

0,00

629 067,60

0,00

380 637,13

20 962,43

0,00

20 962,43

0,00

34 081,66

31 925,00

2 156,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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00321796 Mesto Žilina VZaS Výnosy

číslo účtu
alebo

skupiny
Výnosy' daň z prĺjmov a výsledok hospodárenia číslo riadku

2021

2020
Hlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

67 Mimoriadne výnosy (ľ' ĺ10 aŽ r' 'tí3) í09 0,00 0.00 0,00 o;oo

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 113 0,00 0,00 0,00 0,00

68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
štátnych ľozpočĺových organizáciách a
ptíspevkových organizáciách (l. 115 až r, 123|

114 0,00 0,00 0,00 0,00

68ĺ Výnosy z beŽných transÍerov zo štátneho rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 0,00

682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpoótu 116 0,00 0,00 0,00 0,00

683 Výnosy.z bežných transferov od ostatných subjektov
verelnel spravy

117 0,00 0,00 0,00 0,00

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov verejnej správy

ĺ18 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z beŽných tĺansfeľov od Európskej únie 1'19 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 verejnej správy

121 0,00 0,00 0,00 0,00

688 Výnosy z kapitálových hansferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy 122 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových prijmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00

69

Výnosy z transferov a rozpočtových pľíjmov v
obciach, vyšších územných celkoch a v
lozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným ceĺkom (ľ' ĺ25 až r. í33)

124 4 528 634,13 0,00 4 528 634,13 3795 214,70

69ĺ
Výnosy z beŽných transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššĺeho územného celku v rozpočtových
organizáciách a prĺspevkových organizáciách
zriadených obcou alebo vyššĺm územným celkom

125 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 prlspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyššĺm
územným celkom

126 0,00 0.00 0,00 0,00

693 Výnosy samosprávy z beŽných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 1 488 386,57 0.00 ĺ 488 386'57 932 660,75

694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

128 1 229 591,75 0,00 1 229 591,75 1 ĺ66 957,07

695 Výnosy samosprävy z beŽných transferov od
Európskej únie

129 977,50 0,00 977,50 37 101,11

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
Euľópskei únie

130 1 891.08 0,00 1 891,08 1 891,08

697 Výnosy samosprávy z beŽných hansferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

131 67 559,55 0,00 67 559,55 86 652,50

698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy

132 297 431,88 0,00 297 431,88 306 782,64

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových prĺ.jmov 133 1 442795,80 0,00 1 442795,80 1 263 ĺ69,55

Účtová trieda 6
súčet (r. 065 + r' 069 + t' 074 + r. 079 + r' 083 + ľ' 090 + r. 100 + r.
í09 + r. íĺ4 + l.124)

134 64 667 403,14 0,00 64 6ô7 403'14 71 233 004,71

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. í34 - l. 064) (+/-) 135 -369 473,54 0,00 -369 473,54 6 1 14 649,81

59't Spĺatná daň z prĺjmov 136 0,00 0,00 0,00 ĺ 037'91

595 Dodatočne platená daň z prĺ'imov 137 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanení
r. ĺ35 - (r. ĺ36' r. 'l37) (+/-)

í38 -369 473,54 0,00 -369 473,54 6 113 61í'90
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Tabul'ka č. 'l: k čl' lll. A ods. 1 a 2 - NeobeŽn majetok

2021

10

0,00

2 543 968,06

0,00

29 422,89

266 395,71

0,00

0,00

2 839 786,66

Presuny

I
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

Prírastky

7

0,00

354 379,70

0,00

3 452,00

46 256,20

0,00

0,00

404 127,90

2020

6

0,00

2 ĺ89 588'36

0,00

25 970,89

220 099,51

0,00

0,00

2 435 658,76

2021

5

0,00

3 347 3ĺ8'36

0,00

32 691,29

370 369,28

0,00

0,00

3 750 378,93

Presuny

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úlytry

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 780,00

0,00

30 780,00

2

Plírastky

30 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 780,00

6í 560'00

0,00

3 316 538,36

370 369,28

3 7í9 598'93

32 691,25

0,00

0,00

0,00

b

č'r'

01

02

05

06

07

08

03

04

Položka majetku

Aktivované náklady na v'voj

Softvér

oceniteÍné práva

Položka majetku č.r

01

03

04

05

2020

obstarávacia cena

0,00

0,00

0,00

Drobn
majetok

Ostatn'
majetok

dlhodob'nehmotn '

dlhodob nehmotn'

obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob' nehmotn' majetok

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (s čet l.0ĺ až 07)

a

2020

11

Aktivované náklady na v voj

Softvér

oceniteľné práva

Drobn dlhodob nehmotn'
majetok

Ostatn dlhodob' nehmotn'
majetok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

obstaranie dlhodobého

ryiryt1in9 ry19lty
Poskytnuté preddavky na
dlhodob nehmotn majetok

Dlhodob nehmotn majeto
spolu (s čet t' 0í až 07)

06 1

'07

oprávky

0,00

0,00

910 592,27

17

0,00

803 350,30

0,00

3 268,40

0,00

ĺ03 973'57

Zostatková hodnota

20212020

16

0,00

1 126 950,00

0,00

6 720,40

150 269,77

0,00

0,00

't 283 940,'t7

2021

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Presuny

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úĺytky

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prílastky

12

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

opravné položky
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oprávky

2021

10

0,00

0,00

0,00

107 822894,55

2297 411,76

383 95'ĺ'47

0,00

0,00

148 721,29

857 804,36

0,00

0,00

íí1 5'l0 783'43

Presuny

9

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

Úlytlĺy

I
0,00

0,00

0,00

1 099,36

13 454,75

1 1 0 495,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'125 049,14

Prírastky

7

0,00

0,00

0,00

5 007 647,32

342 478,93

89 495,98

0,00

0,00

618,30

165 275,04

0,00

0,00

5 605 5ĺ5'57

2020

6

0,00

0,00

0,00

'ĺ02 8ĺ6 346'59

ĺ 968 387'58

404 950,52

0,00

0,00

148 102,99

692 529,32

0,00

0,00

ĺ06 030 3ĺ7'00

0bstarávacia cena

202'.1

5

19ĺ 654 229''t5

3 606 508,56

0,00

225 217 065.74

5 365 655.78

729 227,38

0,00

0,00

í50 657'79

2 644 400,39

6 780 060,73

0,00

436 't47 809,52

Presuny

4

0,00

0,00

0,00

3 157 ĺ37'00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 157 137,00

0,00

0,00

Úĺytry

3

110 901,54

0,00

0,00

1 099,36

25 945,51

1 1 0 495,03

0,00

0,00

0,00

0,00

5 801 719,08

0,00

6 050 ĺ60'52

Plírastky

2

'ĺ69 886'84

0,00

0,00

4 812 933,94

726 619,22

't52 892,80

0,00

0,00

2 554,80

0,00

I778 626,72

0,00

14 643 514,32

2020

1

19ĺ 595 243'85

3 606 508,56

0,00

217 248 098,16

4 664 982,07

686 829,61

0,00

0,00

'ĺ48'ĺ02'99

2 644 400,39

6 960 290,09

0,00

427 554455,72

č.r.

b

09

10

't1

12

ĺ3

14

í5

ĺ6

17

18

't9

20

21

Položka majetku

a

Pozemky

Umelecké diela a zbierky

Predmety z drah 'ch kovov

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a
s bory hnuteľn 'ch vecĺ

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

2021

17

19ĺ 654 229'15

3 606 508,56

0,00

117 394 175,19

3 068 244,02

345 275,91

0,00

í 936'50

I 786 596,03

6 775 855,09

0,00

324 632 820,45

2020

í6

191 595 243,85

3 606 508,56

0,00

114 431 751,57

2 696 594,49

281 879,09

0,00

0,00

0,00

1 951 871,07

6 886 836,88

0,00

32í 450 685'5í

opravné položky

2021

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 205,64

0,00

4 205,64

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

Únytry

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 247,57

0,00

69 247,57

Prírastky

12

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

2020

11

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

č.r.

b

09

10

11

12

'ĺ3

14

15

16

17

18

19

20

21

Položka majetku

a

Pozemky

Umelecké diela a zbierky

Predmety z drah ch kovov

Stavby

Samostatné hnuteÍné veci a s bory hnuteln 'ch vecĺ

Dopravné proshiedky

Pestovateľské celky trv.porast.

Základné stádo a ťaŽ. zvieratá

Drobn dlhodob hm. majetok

Ostatn dlhodob hm. majetok

Obstaranie dlhodobeho hmotného majetku

Poskytnuté preddavky na dlhodob ' hmotn majetok

Dlhodob hmotn majetok spolu (s čet l. 09 až 20)

0,00
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Položka majetku č.r

a

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej Účtovnej
jednotke

oprávky

2021'

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

í'l4 350 570'09

Presuny

9

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úuytry

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ĺ25 049'í4

Prírastky

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 009 643,47

2020

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

í08 465 975'76

obstarávacia cena

2021

5

280 996,00

20 546 540,78

7 302,66

0,00

0,00

0,00

129 403 098,16

0,00

ĺ50 237 937'60

s90 136 't26,05

Presuny

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úuytry

3

0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 ,00 0,00

0 ,00 0,00

o,oo 
i

0,00

0,00

10 000,00

í0 000,00

6 090 940,52

Prílastky

2

270 996,00 't0 000,00

0,00

ĺ0 000.00

20 000,00

14725 074,32

2020

1

23 20 546 540,78

24 7 302,66

25 0,00

26 0,00

27, 0,00

129 403 098'í6

0,00

30 't50 227 937,60

3í 58í 50ĺ 992'25

b

22

28

29

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatn 'm vplyvom

Realizovateľné cenné papiere
a podiely

Dlhové cenné papiere drŽané
do splatnostĺ

P Žičky tičtovnej jednotke v
konsolidovanom celku

ostatné p Žičky

ostatn dlhodob' finančn '
majetok

0bslaranie dlhodobého
finančného majetku

Dlhodob finančn majetok
spolu (s čet ĺ'22až29)

NeobeŽn majetok spolu (r
08 + t. 2í + Í.30)

0,00

Zostatková hodnota

2021

17

280 996,00

20 546 540,78

7 302,66

0,00

0.00

0.00

í29 403 0s8.ĺ6

0,00

í50 237 937'60

475 781 350,32

2020

't6

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

472 962 563,28

opravné položky

2021

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4 20s,64

Presuny

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úĺytlĺy

í3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 247,57

Prírastky

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 453,21

č't.

b

22

23

RealizovateÍné cenné papiere a podiely izt
I

25

26

27

28

29

30

31

Položka majetku

a

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ričtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m

vplyvom

Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti

P Žičky tičtovnej jednotke v konsolĺdovanom celku

ostatne p Žičky

Ostatn dlhodob finančn majetok

obstaranie dlhodobeho finančného majetku

Dlhodob finančn majetok spolu (s čet ĺ'22aŽ29)

Neobežn majetok spolu (Í.08 + r. 21 + r. 30)
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Tabul'ka č.2: k čl. lll. B - V voj opravnej poloŽky k zásobám

číslo rĺčtu Názov ričtu zostatok opravnej položky 2020

abl
Žiaden zäznam

Spolu x 0,00

Tvoĺba ZníŽenie Zrušenie Zostatok opravnej položky 2021

5

0,00

2 4

0,000,000,00
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Tabuľka č. 3: k čl. ll!. B - V voj opravnej položky k pohl'adávkam

Číslo ričtu Názov čtu

315 315

3'18 3'ĺ8

3't9 3'ĺ9

372

379

Spolu

372

x

Zostatok opravnei položky
2021

36 08ĺ '52
í 3'l1486'16

5

't 486 505,14

Zrušenie

4

0,00

529 661,52

136 276,26

't 105,00

0,00

Zníženie

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tvoľba

2

33 306,52

ĺ'ĺ9 567'18

20 183,32

0.00

'ĺ5 400'00

't88 457,02

Zostatok opravnej položky
2020

1

2775,00

1328 195,24

1 995 983,34

2 323,53

443,94

3 329 721,05 0,00 667 042,78

1 218,53

'ĺ5 843'94

2 85í ĺ35'29
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Tabul'ka č.4: k čl. ll!. B - Pohl'adávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohladávky v lehote splatnosti v tom:

Pohĺadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

PohÍadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

PohÍadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Pohľadávky po lehote splatnosti

Spolu (r' 0ĺ + ľ. 05)

Zostatok 2020

2

1 't36 6ĺ4'93

1 ĺ35 814'93

0,00

800,00

4 193 278,77

5 329 893,70

Zostatok 2021

1

I 143 173,67

I 142373,67

0,00

800,00

4 207 759,61

5 350 933,28

číslo riadku

b

01

02

03

04

05

06

15t26
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Tabuľka č. 5: k čl. lv. A - Vlastné imanie

ZosÍatok 2020

Prĺrastky

Úuy*y

f!9.unv
Zoslalok2021

Názov položky oce ovacie ĺozdiely z
precenenia majetku a záväzkov

Oce ovacie rozdiely z
kapitálov ch častín ostatné Íondy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 4ĺ7 986 567'80

-6 1 '13 61 1 ,90

-369 473,54

V sledok hospodárenia

6

6 í'l3 611'90

-369 473,54

0,00

Nevyspoľiadan v sledok
hospodárenia minul ch rokov

5

411 872 955,90

0,00

0,00

61í3 61ĺ'90

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zákonn rezervn fond

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00
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Tabuľka č.6: č. 1 k čl. lv. B - Rezervy zákonné

zostatok 202ĺ

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 2020

1

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

Položka rezerv

a

Rezervy zákonné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvoreni

Náklady stivisiace s odstránenĺm znečistenia Žĺvotného prostredia, odpadoV
a obalov

lné

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (s čet t. 0í až r.03)

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia
odpadov po

pozemku, uzavretĺe, rekultivácia a monitorovanie skládky
jej uzatvorenĺ

Náklady stivisiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia, odpadov
a obalov

lné

Spolu ľezeľvy zákonné krátkodobé (s čet r.05 aŽ ľ.07)

17 t26
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Tabul'ka č'7l č.2 k čl. lV. B - Rezervy ostatné

Položka rezeľv

a

Rezervy ostatné dlhodobé

Rekultivácia
odpadov po

Zamestnanecké poŽitky

Náklady srivisiace s odstránenim znečistenia Životného prostredia, odpadov
a obalov

Prebiehaj ce a hroziace s dne spory

lné

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (s čet t. 0í až r' 05)

Rezervy ostatné krátkodobé

pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
jej uzatvorenĺ

Rekultivácia
odpadov po

pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
je| uzatvorenĺ

Prebiehajrice a hroziace sridne spory

lné

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (s čet l'7 aŽ r,13)

Zamestnanecké poŽitky

Náklady srivisiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia, odpadov
a obalov

Nevyfakturované dodávky a sluŽby

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ričtovnej závierky a v ročnej
správy t kajricej sa vykazovaného ričtovného obdobia

Použitie Zostatok 202í

0,00

0,00

'ĺ0 440'00

111494,43

920 000,00

1 04'ĺ 934'43

I 139 396,12

1 139 396,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zrušenie

5

0,00

16 290,99

0,00

0,00

0,00

0,00

16 290,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316 527,62

316 527,62

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 040,00

0,00

23 472,38

31 512,38

0,00

920 000,00

930 440,00

Tvorba

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000.00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

10 440,00

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 2020

I

0,00

0,00

'I 1s3 687,1 'l

1 ĺ53 687'11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 040,00

111 494,43

340 000,00

459 534,43

číslo
riadku

b

01

02

05

07

08

09

0,0010

11

12

13

14

18t26
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Tabul'ka č.8: k čl. lv. B - Zäväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti

a

Záväzky v lehote splatnosti
v tom:

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

Zäväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Záväzky po lehote splatnosti

Spolu (r.01 + r.05)

Zostatok 2020

2

1 I 002 441 ,39

4 488 755,44

5 424382,57

I 089 303,38

5 7 44,10

Zostatok 2021

1

18 211 905,20

5 643 171,37

4 578 541,20

7 990 192,63

8 371,54

18 220 276,74

02

03

04

05

06

číslo riadku

b

01

ĺ8 008'l85'49
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Tabuľka č. 9: k čl. lV. B - Bankové very

Charakter
bankového tiveru

a

Spolu

Poskytovateľ
bankového veru

Úroková sadzba v
oÄ Dátum splatnosti V ška istiny 202í Nákladov rok za

ĺok2021

3 882,91

22 649,17

11 403,37

I 496,18

9 971,49

Mena

b 9

Tatra banka a.s. SKK

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s

Prima banka
Slovensko, a.s

VÚB BANM, a.s.

VÚB BANKA, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s

SKK

SKK

P

x

0,00

27 707,77

60,50

77 171,39

I
í ĺ6 929'99

2 233 890,39

2180 887,29

6 448 385,99

0,00

983 489,12

4 350'l9ĺ'60

1 198 714,46

17 512 488,84

Zostatok 2020

í 1 6 929'99

7

2 233 890,39

2180 887,29

983 489,12

0,00

4 350 191,60

6 448 385,99

16 3í3 774'38

0,00

Dlhodobá časť

Zostatok 202'l

6

0,00

1 898 859,06

1 635 665,47

0,00

0,00

5 76ĺ 081 
'99

3 915 172,44

1018714,46

14229 493,42

Zostatok 2020

5

354 016,35

1 923,63

s72,80

3'ĺ2 463'90

846,89

515 555,37

435 019'í6

0,00

I 620 798,10

Krátkodobá časť

Zostatok 202í

4

I I 6 934,05

336 954,96

546 177,72

984 336,01

0,00

687 375,65

435 0ĺ9'16

'ĺ80 039'95

3 286 837,50

3

29.04.2022

25.04.2024

01.05.2024

01.12.2021

31.10.2022

28.02.2027

05.1 0.2031

24.06.2036

x

2

2.226000

2.285000

2.249000

2.z',t6000

2.249000

0.400000

0.000000

0.500000

x

EUR

EUR

EUR

x

SKK

SKK
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Tabuľka č. 10: k čl' Vll - lnformácie o in ch aKívach a in ch pasívach

lné aktÍva a iné pasíva

a

Bud ce právo zo servisn 'ch zml v, poistn 'ch zml v, koncesionárskych zmltiv, licenčn 'ch zml v

Aktívne stidne spory

ostatné iné aktíva

Záväzky z poskytnut'ch záruk

Záväzky z existujtlcich alebo hroziacich stidnych sporov

Záväzky zo všeobecne záväzn ch právnych predpisov

Zäväzky z ruéenia

Záväzky sÚvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych zá't'aŽi

ostatné iné pasĺva

Povinnosti z devízov ch termínovan 'ch obchodov a in ch íinančn 'ch derivátov

Povinnosti z nájomn 'ch zmltiv, servisn 'ch zmltiv, poistn ch zml v, koncesionárskych zmltiv, licenčn 'ch zmltiv a podobn 'ch zm| v

lné povinnosti

Zostatok 2020

2

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

Zostatok 2021

1

0,00

0,00

133 845,00

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

10

11

12

't3

14

Povinnosti z opčn 'ch obchodov

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty' napríklad z dodávateÍsk'ch zml v alebo odberateÍsk 'ch zmltiv
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Tabuľka č. 1í: k čl. Vll - Zoznam nehnutel'n ch kultÚrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve

Nehnuteľná kult rna pamiatka

Rosenfeldov palác

Radnica

Vojensk ' cintorĺn

Spolu

a 1

2 657 701,63

585 7't2,57

280 9't4,24

3 524 328,44

Hodnota 202í

22t26
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Tabul'ka č.12: k čl. lX - Príjmy ĺozpočtu

x.l.g ,i. I 
.'

ekonomickej
klasifikácie

Názov ekonomickej klasiÍikácie

a

1ĺ0

120

Skutočnosť 2020

4

37 098 104,83

1ĺ 589 178'9'ĺ

3 842 892,12

3117 117,62

ĺ 053 852'34

360 227,08

2't56,66

3 705 396,09

ĺ8 139 807'0'l

1 470 842,79

37 101,11

80 4ĺ6 676'56

Skutočnosť 202í

3

38 520 553,26

I 1 47s 953,64

4 003 634,44

3 001 505,41

1242735,49

202 202,82

0,00

1 146 929,97

19 484 127,42

2271378,23

977,50

8í 349 998'ĺ8

Rozpočet po zmenách

2

37 576 000,00

í 1 580 000'00

4 172 000,00

3 294 877,00

1 272 818,00

295 5s0,00

25 000,00

697 910,00

19 410 514,00

2 038 473,00

0,00

80 363 í42'00

Schválen rozpočet

1

36 800 000,00

1 1 580 000,00

4172 000,00

3279 477,00

1 256 116,00

270 000,00

25 000,00

300 000,00

1 4 636 51 7,00

0,00

0,00

72 319 ĺĺ0'00

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Dane z majetku

Dane za tovary a sluŽby

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Administratívne poplatky a ine poplatky a platby

Kapitálové prĺjmy

Úroky z tuzemsk'ch verov, p Žičiek, návratn ch finančn 'ch v pomocĺ, vkladov a áŽio

lné neda ové prĺjmy

Tuzemské beŽné granty a transíery

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Zahraničné granty

x

'ĺ30

210

220

230

240

290

310

320

330

Spolu

23 t26



6 350 019"ĺ8

2 208 719,41

16 531 918,83

'ĺ4 609 464'10

281 226,20

4 7ĺ0 966'64

410 924,92

45 ĺ03 239'28

3

7142791,46

2 6't0 332,35

18 666 238,27

14 15ĺ 108'15

2

7 999 893,00

3 007 921,00

22 656 891,00

14 559 546,00

Schválen rozpočet

1

7 857 86í'00

2 919 78ĺ'00

17 727 443,00

'l3 906 73ĺ'00

369 283,00

4 4s 567,00

106 000,00

oo321796 Mesto Žlina

Tabuľka č. í3: k čl. X - V davky rozpočtu

Názov ekonomickej klasif ikácie

b

Mzdy' platy, sluŽobné prĺjmy a ostatné osobné vyrovnania

Poistné a prĺspevok do poisťovní

a sluŽby

BeŽné transÍery

650 Splácanie rokov a ostatné platby stjvisiace s tiverom, p Žičkou, návratnou finančnou
v'pomocou a finančn 'm prenájmom

7',10

720

Spolu

obstarávanie kapitálov ch aktiv

Kapitálové hansfery

Kateg ria
ekonomickej
klasifikácie

l

l

.!

Rozpočet po zmenách

267 073,00

í7 058 407'00

342 845,00

65 892 576,00

Skutočnosť 202ĺ Skutočnosť 2020

4

910
620

630

40

254 119.74

7 400 229,42

278 697,77

50 503 5í7'1647 343 666,00

24 t26
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Tabuľka č.14: k č!. lX - Finančné operácie

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie
tom:

Skutočnosť 2020

2

I 387 034,49

s88 493,22

2213 544,38

8 243,02

31 925,00

s 544 828,87

3 695 652,86

0,00

2745 356,40

0,00

Skutočnosť 202í

1

9 389 íĺ2'53

1227 013,92

1 198 7',t4,46

0,00

0,00

6 963 384,15

2 485 684,15

0,00

2291 429,51

ĺ0 000'00

184 254,64

číslo riadku

b

0ĺ

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Zostatok prostriedkov finančn ch aktiv

Prijaté Úvery' p Žičky a návratn Íinančné v 'pomoci

Splátky poskytnut'ch tiverov, p Žičiek a návratn 'ch finančn tch v pomoci

Prĺjmy z predaja majetkov ch častĺ

ostatne príjmy

V davkové Íinančné operácie
v tom:

Poskytnuté tivery' p Žičky a návratné finančné v'pomoci

Splátky prijat ch tiverov, p žičiek a návratn 'ch finančn 'ch v pomocĺ

V davky na obstaranĺe majetkov ch tičastĺ

ostatné V davky 950 296,46

25126
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Tabuľka č' 15: k čl. lX - V ška dlhu obce alebo vyššieho tizemného celku

V ška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratn ch zdrojov Íinancovania

a

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho rlzemného celku podľa $ ĺ7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z'z' v zneni zákona č. 42612013Z.z.
z toho:

suma záväzkov vypl 'vajricich zo splácania istĺn návratn 'ch zdrojov financovania

suma záväzkov z investičn ch dodávateľsk ch tlverov

suma záväzkov z ručiteľsk 'ch záväzkov

ods. 8 zákona č. 583/2004 Z'z' u zneni neskorších predpisov, ktroĺé sa nezapočítavajri do celkovej sumy dlhu obce alebo
celku

suma záväzkov z p Žičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu

.u'. rauárLou .
ktor ch rihrada je

Záväzky podľa $ ĺ7
vyššieho tizemného
z toho

0,00

10 901 892'1í

0,00

10 901 892,11

3ĺ 554 233'00

3ĺ 554 233'00

0,00

0,00

1 I 576 499,87

0,00

1I 57 499,87

0,00

r]veru poskytnutého zo Štátneho Íondu rozvoja b vania na v'stavbu obecn 'ch nájomn ch bytov vo v'ške splátok veru,
zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty

0,00

2I

Skutočnosť 2020Skutočnosť 202í

30 46ĺ 517'95

30 461 5í7'95

0,00

číslo riadku

b

0'ĺ

02

03

04

07

08

05

06

26t26
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Poznámky k31.l2.2021'

cl.I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej j ednotky
Sídlo účtovnej jednotky
ICO
Dátum zriadenia
Spôsob zĺiadenia
Pľávny dôvod na zostavenie účtovnej zé*ierky
Infoľmácia o súčasti UJ v konsolidovanom celku

Mesto Žilina
Nám. obetí komunizmu 3350/1,01131 Žilina
00321796
1990 - zákonom o obecnom zľiadení
Zákon 36911990 o obecnom zriadení
ľiadna
ÚJje súčast'ou súhľnného celku veľejnej spľávy

452,05
4',70

lt

2. opis činnosti účtovnej jednotky

Starostlivosť ovšestranný rozvoj mesta apotreby jeho obyvateľov. Rozhodovanie auskutočňovanie
všetkých úkonov súvisiacich so správou mesta ajeho majetku, atiež všetky záležitosti, ktoré ako jeho
samospľávnu pôsobnosť upravuj e osobitný zákon.

3. Infoľmácie o štatutárnych zástupcoch a o oľganizačnej štľuktúľe účtovnej jednotky

Primátor : Mgr. Peter Fiabáne
Zástupcaprimátora: Mgr. Vladimír Randa
Zástupcaprimátoľa: Ing. Barbora Birneľová, PhD.

Úwar hlavného kontľolóra

oľganizačné útvary priamo riadené primátorom mesta: kancelaľia pľimátora, odbor komunikácie a vďahov s

verejnosťou, sprostredkovateľs\ý orgán pre IROP.

organizačné útvary priamo ľiadené pľednostom mestského úradu: kanceláľia pľednostu, odbor vnútomej
organizácie a spľávy MsÚ, odboľ ekonomic\ý, odboľ správy verejného pľiestľanstva a Životného prostredia'
odboľ právny, majetkoý a Vo, odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja,
odbor sociálny a bytoqý' stavebný úrad' odboľ riadenia projektov a investícií.

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
z toho:

_počet vedúcich zamestnancov

oľganizácie v zľiaďovatel'skej a zakladatel'skej pôsobnosti účtovnej jednotky (počet) :
rozpočtové organizácie 39
pľíspevková organizácia 2
obchodné spoločnosti 11

nadácie 2
. Žilinská komunitná nadácia (2020) - podpora športovej infraštruktury, špoľtoých podujatí

a úspešných športovcov (pretransformovanázNadácie žilinslcý lesopark-2Ol l),
. Nadácia Mesta Žilina, (20t]) _ podpora zdľavotne postihnuých osôb a ýzickýchosôb, kÍoľí sa

ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Identifikačné údaje rozpočtoých a pľíspevkoých organizácii, obchodných spoločností sú bližšie
špecifikované v poznámkach konsolidovanej účtovnej závieľl<y.
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čt. u
Infoľmácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia pľedpokladu nepľetľžitého pokľačovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti

2, Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

V roku 2021 došlo k zmene účtovania pri evidencii dlhodobého majetku. Dôvodom ZÍneny boli nezrovnalosti
medzi kapitálovymi abeŽnými qýdavkami azaraďovaním majetku do evidencie pri poslrytovaní dotácií
spolufinancovaných zo zďrojov EU. Do účtovného obdobia končiaceho 3I'12.2020 účtovná jednotka
účtovala majetok vzmysle opatrenia MF SR č. MF/167861200'7-3I vz.n.p., Zákona 59512003 odaní
z pľíjmov a Smemice pľimátora č. 112016. od 202| majetok nadobudnutý prostredníctvom
spolufinancovania zfondov EÚ v rámci ýziev pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pri
ktorych je moŽné považovať za oprávnené qýdavky len kapitálové qýdavky, je vedený v účtovníctve ako
dlhodobý hmotný alebo dlhodobý nehmotný majetok. o takto nadobudnutom majetku sa účtuje ako
dlhodobom majetku aj v pľípade, že obstarávacia cena je nižšia ako 1700,-€ (dlhodobý hmotný majetok),
resp. je nižšia ako 2 400,-€ (dlhodobý nehmotný majetok).

3. Spôsob ocenenia jednotliých položiek

. dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný - obstarávacou cenou,

. dlhodobý hmotný majetok nakupovaný - obstarávacou cenou'
o dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi,
. dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok ziskaný bezodplatne - reálnou hodnotou,
. dlhodobý finančný majetok - obstaľávacou cenou'
o zásobY nakupované - obstarávacou cenou'
o zásobY získané bezodplatne - ľeálnou hodnotou,
. pohľadávky pri ich vmiku - menovitou hodnotou,
o kĺátkodobý ťrnančný majetok (peňažne prostriedky a ceniny) - menovitou hodnotou,
. časové rozlíšenie na strane aktív - náklady a príjmy budúcich období sa vykazujú vo qýške, ktorá je

potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím'
o záväzfq, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov - menovitou hodnotou,
o raze:ÍvY - v očakávanej qýške záväzfu,
. časové rozlíšenie na strane pasív - výdavky a ýnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktoľá je

potľebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pľe dlhodobý majetoko doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pľi stanovení účtovných odpisov

odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené Íak, že savychádza
z predpokladanej dobyjeho užívania a predpokladaného priebehujeho opotrebenia. odpisovať sa začina oď
mesiaca jeho zaradenia do používania'
Učtovné odpisy sa zaokĺúhl'ujú na eurocenty _ na 2 desatinné miesta. Metóda odpisovania sa používa
rovnomerná. Predpokladaná doba uŽívania a odpisové sadzby sú stanovené nasledovne:

odpisová skupina Pľedpokladaná doba
používania v rokoch Ročný odpis

Ročná odpisová
sadzblv oÄ

I 8 1/8 12,50

2 t6 ý16 6,25

3 20 t/20 5,00

4 40 1140 2,50

2
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1,67

Drobný nehmotqý majetok, ktoľého ocenenie je niŽšie ako 2 400,- € sa účtuje pri obstaľávaní do nákladov na
príslušný analytický účet 518 _ ostatné služby a eviduje sa v podsúvahovej evidencii.
Drobný hmotný majetok, ktoľého ocenenie je od 66,- € do 1 700,-€ sa účtuje pľi obstaľávaní do nákladov na
príslušný analytic(ý účet 501 _ Spotľeba materiálu a eviduje sa v podsúvahovej evidencii.
Majetok v operatívnej evidencii (oTE)' ktorého ocenenie je nižšie ako 66,- € sa účtuje pľi obstarávaní do
nákladov na príslušný analytic\ý účet 501 - Spotreba materiálu a eviduje sa v podsúvahovej evidencii.

Výnimku tvorí majetok nadobudnutý prostredníctvom spolufinancovania z fondov EÚ, pľi ktoých je možné
považovať za oprávnené v,ýdavky len kapitálové ýdavky. Ta(fto majetok je vedený v účtovníctve ako
dlhodobý hmotný alebo dlhodobý nehmotný majetok' o takto nadobudnutom majetku sa účtuje ako
dlhodobom majetku aj v prípade, že obstarávacia cena je nižšia ako 1 700,-€ (dlhodobý hmotný majetok),
resp. je nižšia ako 2 400,-€ (dlhodobý nehmotný majetok).

5. Zásady pre zohl'adnenie zníženia hodnoty majetku

Prechodné zniženie hodnoty majetku sa vy'jadruje opravnou položkou. Účtovná jednotka má v zmysle
vnútorného predpisu vývorené opravné položky k:

r nedokončenýminvestíciám,
o pohľadávkam,
. nevyúčtovaným grantom.

opľavné položky kpohľadávkam sa tvoria najmä v prípadoch, keď je opodstatnené pľedpokladať, že ich
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplati, resp. k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor
o ich uznanie.

Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti

K pohľadávkam daňoým a k pohľadávkam za poplatok za komunálny odpad pľi ktoľých je riziko, že ich
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplati, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

360 dní naiviac do v,ŕškv 20%o menovitei hodnoty pohľadávky bez pľíslušenstva

720 dni naiviac do v'ŕškv 50% menovitei hodnotv pohľadávkv bez príslušenstva

l 080 dní naiviac do v,ŕškv 100o/o menovitei hodnotv pohľadávkv bez príslušenstva

K ostatným pohľadávkam, pri ktoých je rizlko, že ich dlžnik úplne nezaplatí sa tvoľí opľavná položka
k dátumu účtovnej závierlcy na základe individuálneho posúdenia správcu pohl'adávky do ýšky l00%
menovitej hodnoty pohľadávky.

opravné poloŽcy k nedokončenému dlhodobému majetku sa tvoria z dôvodu existencie problémov
spojených s dokončovanim azaradením dlhodobého majetku do užívania.

6. Zásady pľe vykazovanie transfeľov.

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
. prljaty od cudzích subjekÍov - sa zučtuje do ýnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi,
o poskytnuý cudzím subjektom - sa áčtuje do nákladov po splnení podmienok,
. poskytnuý vlastným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti - sa zučtuje do nákladov pľi

poslgrtnutí tľansferu,
o poskytnuý vlastným subjektom v zakladateľskej pôsobnosti - sa zučtuje do nákladov v zmysle

zmluvy o poslgrtnutí tľansferu.

5
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Kapitálový tľansfer
o prijatý od cudzích subjektov - sa zučtuje do ýnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi

(napľ. s odpismi, S opľavnou poloŽkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného DlM)'
o poskytnuý cudzím subjektom - sa zučtuje do nákladov po splnení podmienok,
o poslrytnuý vlastným subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti - sa zíčtuje do nákladov vo vecnej

a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách,
o poskytnuý vlastn]ŕm subjektom v zakladateľskej pôsobnosti - sa zučfuje do nákladov po predložení

vyúčtovania.

7. Spôsob pľepočtu údajov v cudzích menách na menu euľo
Majetok a záväzky vy'jadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu pľepočítavajú na
menu erľo referenčným ýmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predcháďzajtrci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakripenej za euro sa použije kutz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená. Na úbýok ľovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny
na eurá použije ľeferenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Euľópskou centľálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok azáväzJ<y vyjadľené vcudzej mene (okĺem prijafých aposkýnuých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktoĺému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro refeľenčným ýmerným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktoľému
sa zostavuje účtovná zĺxierka, a účtujú sa s vplyvom na ýsledok hospodárenia.
Prijaté a poslqytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene Sa
prepočítavajú na menu euro ľeferenčným 'r1ýmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku
dňu, ku kÍorému sa zostavuje účtovná závierka, sa uŽ neprepočítavajú.
Prijaté aposkytnuté preddavky vcudzej mene na účet zriadený veuľách azičtu zľiadeného veurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, zaÝJoý boli tieto hodnoty nakupené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa uŽ neprepočítavajú.

čl rrr
Infoľmácie o údajoch na stľane aktív súvahy

A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku - tabuľka č.1

Textová časť k tabul'ke č. i _ rnýznamné pohyb}'na účtoch dlhodobého maietku (nad 100 tis.€):

o Príľastky:

Úľet ozt -

4

popls prírastky

zŠĺtrĺŠ _ rekonštrukcie, TZ budov , zariadeni. 1 655 480,83

ZŠ - Špoľtové ihľiská 305 316,74

Detské a špoľtové ihĺiská na sídliskách r94 417,06

TZ verejného osvetlenia 1745 573,88

Paľkoviská na sídliskách/rek.komunikácií/chodníky 2 417 440,04

Cyklotrasa 162265,04

oplotenie-cintorín 147 352,00

budova trĺsÚ-ľz budovy, rek.r"-iťahov, soc.zariad... 322 9tt,r3
P l aváľeň-mo ďemizácia hl. vstupu 136 868,01



k 31.12.2021

Učet 022 - sam.hnut.veci a sú hnut. vecí

Účet ozs _

Úľet o:t -

Úĺet o+z_ obstaľanie DIHM
V rámci prírastkov obstarania dlhodobého hmotného majetku, ktoý nebol v pľiebehu účtovného obdobia

došlo k investíciách:

o Ubytkv:

Út"t ost -

Útet ozs -

b) spôsob a ýška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

združené živelné

poistenie pľe pľípad odcudzenia vecí

5

poprs prírastky

ZŠÄ4Š-mod emizácie odborných učební, knižnic. 567 338,89

popls prírastky

4x attol2x motocykel r52 892,80

popls príľastky

Kipalzámena pozemkov 169 886,84

poprs príľastky

Revitalizácia vnútrobloku-Fatranská ul. 362 652,51

Revitalizácia šport.ihrísk-Háj ilďoravská 243 282,54

Rekonštr'zastávok MHD 394 786,33

Rekonštľ.chodníkov/IVĺIímostov/parkovísk... 403 904,46

Priepust cez MK - Vranie 123 44t,42

popis úbytky

P r e daj l zámena pozemkov 1 10 901 ,54

popls úbytky

Predaj/vyradenie dopr.prostriedkov I l0 495,03

druh majetku spôsob poistenia poistná suma

súboľ budov, hál, stavieb vrátaneil.črľ042 na novu cenu 135 121309,75

súbory hnuteľných vecí na novu cenu 8',ĺ1I219,73
smetné nádoby na novu cenu 382 589,64

súbory hnutel'n;ých vecí patľiacich organizáciám v
zriaď. pôsobnosti mesta

na I. riziko na novú
cenu

30 000,00

peniaze,ceniny...v trezore a pokladniach limit plnenia 10 000,00

umelecké diela a zbierky na casovu cenu 3 606 508,56

druh maietku spôsob poistenia poistná suma

súbory hnutelhých vecí, prístr.' zariaden{ DHM,
zásob..vr átane,tňt1] 0 42

nal.riziko na novú
cenu

67 000,00

smetné nádoby na I. riziko na novú 5 000,00



k 31.12.2021
cenu

peniaze,cennosti,ceniny v pokl./preprava
na I. riziko na novú
cenu

25 000,00

nehnut.majetok, stavebné súčasti budov, hál,
stavieb

na I. riziko na novú
cenu

100 000,00

c) zriadenie zá|ožneho práva na dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s ním:

Účtovná jednotka má zĺiadené záložne ptávananehnuteľný majetok z titulu poskytnutých bankoých úverov
od Tatľa banky, a.s. Ide o pozemky vo vlastníctve mesta Žilina vedené v katastrálnom území mesta Žiliny
(LV 1100). Tiežmá obmedzené právo nakladať s nehnuteľným majetkom ztitulu poskytnuých úverov zo
Špng - 25 bytových domov postavených na sídlisku Hájik, 2 bfiové domy na Bratislavskej ulici
a administľatívna budova na sídlisku Vlčince.

a hodnota dlhodobého vo vlastníctve

e) opis a hodnota dlhodobého majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo

Účtovná jednotka užíva nazáklade zmluvy o poslqrtovaní outsouľcingoqých služieb a prenájme zariadenilT
zariadenia vo vlastníctve spoločnosti AUTOCONT, S.r.o., ktoých hodnota jek3l.l2.202l vo ýške cca
201625,-€. (14 ks tlačiarní/kopírok : ]7 400,- / 16 ks monitoľov : 6 I25,- l t7 ks notebookov a 13

dokovacích staníc:24 400,-c / 37 s detoskopov:29 400,-€ / seľver/storage:64 300,-€).

f) opis dôvodov zr"ýšenia, zniženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a
dlhodobému hmotnému maj etku.

Jedná sa o opravné položky vytvorené k rozostavaným stavbám' resp. pľojektoým dokumentáciám, u
ktoých existuje predpoklad nezarudeĺia nákladov obstarania do majetku (sú v štádiu riešenia). Vpriebehu
účtovného obdobia došlo k zrušeniu opravnej poloŽry vo qýške 69 z47,57€ z dôvodu odpisu pľojektoých
dokumentácií v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva, ku ktoým boli vytvorené'

2. Dlhodobý finančný majetok
a) pľehľad o pohybe dlhodobého finančného maj etku - tabulka č.1

Textová časť k tabul'ke č.l:

Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. Il3l202ĺ dňa 29.6.202l schválilo za|oženie spoločnosti s ručením
obmedzeným _ Technické sluŽby mesta Žilina' S.r.o. s obchodným podielom l}oyo, s vkladom do
základného imania vo qýške 5 000,-€.

6

Majetok, ku ktorému ma UJ
vlastnícke práva Suma v €

r9r 654 229.\soozemky
budow 105 033 538,16

120 183 531.58stavby

stroie. orístroie. zariadenia inventár.. s 365 655,78

dopravné prostriedky '729 22',7,38

3 606 508.56umelecké diela a zbierky

drobný a ostatný DIHM 2',795 058,18

účet Názov účtu
Hodnota OP k

31.12.2020
Tvorba Znňenie Zrušenie Hodnota OP k

31.12.2021

094
opravná poloŽka k
nedokončenému DIHM 73 453,2ĺ 69 247,57 4 205,64
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Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 236/202l dňa 25.10.2021 schválilo založenie spoločnosti s ručením
obmedzeným - Mests\ý sociálny podnik Žilina, s.r.o. s obchodným podielom l00%, s vkladom do
základného imania vo ýške 5 000'-€.

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácie o má účtovná ednotka r.025 až

*pozn. _ Pri spoločnostiach DPMŽ,s.r.o., SŠZMŽ,s.r.o. a Žil.parkspol. je hodnota vlastného imania z
účtovného obdobia 2020, nakoľko účtovná jednotka nemala podklady údajov z individuálnych závierok
k31.12.2021.

4. Dlhové cenné papieľe a ľealizovatel'né cenné papieľe, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
Íinančný majetok
dlhové cermé držané do arcalizovatelhé cenné

b) dlhodobé pôžičky - účtovná jednotka nemá náplň

c ostatného dlhodobého finančného etku

Jedná sa o vklady do ostatných kapitálových fondov pos\rtované od roku 2005

B obežný majetok

1. Zásoby
Učtovná jednotka má skladové zásoby vrátane pohorĺrých hmôt v celkovej výške 69 256,3I€.
a) Vývoj opravnej položky k zásobĺĺm - účtovná jednotka nemá náplň
b) Zásoby, na ktoré j e zriadené zá|ožne právo - účtovná jednotka nemá náplň
c) Spôsob a ýška poistenia zásob - účtovná jednotka nemá náplň

Názov
spoločnosti

Právna
forma

ZáHadĺéimanie
spoločnosti

Podiel
ÚJ na

ZI
(v %)

Podiel
ÚJ na

hlasov.
právach
(v %)

Hodnota vlastného
imania spoločnosti

k31.12.2021

Hodnota vlastného
imania spoločnosti

k3Í.l2.2020

Účt. hodnota
vykĺázaná v súvahe
uI k3r.122021

Účt. hodnota
vykázaná v súvahe
uJ k31.12.2020

DPMŽ* s.r.o. 6 639,00 100 100 3 071 619,00 3 071 6ĺ9,00 6 639,00 6 639,00

MsHKM a.s, 5 000,00 100 100 54 323,00 56 229,00 5 000,00 5 000,00

25 36',7 5',79,00 5 079,00 5 079,00Žilina Invest s.r.o. 9 960,00 5l 5l 22337 920,00

ŽIĺsyl s.r.o. 249 278,00 100 100 431252,00 431 4r3,00 249 278,00 249 278,00

sŠzuŽ* s.r.o. 5 000,00 100 100 162 945,00 162 945,00 5 000,00 s 000,00

100 100 4 941,00 0,00 5 000,00 0,00TSMŽ s.r.o. 5 000,00

5 000,00 0,00MSPŽ s'ľ.o. s 000,00 100 100 4 742,20 0,00

285 877,00 26 067 742,20 29 089 785,00 280 996,00 270 996,00

8 968 998,00 59 49 '7 091'710,00 7 091 710,00 5 312 687,00 5 312 687,00t!Ži1.park.spol' s.ľ.o.

l7 500,00 l7 500,00IDZK s.r.o. s0 000,00 35 35 53 640,00 48 206,00

SEVAK a.s. 5',7 312 9s',t,00 26,55 26,55 68 535 433,86 69 568 896,00 15 2t6 353,',78 t5 216 353,78

66 331 955,00 75 680 783,86 76 708 812,00 20 546 540,78 20 546 540,78

Dľuh cenných papieľov Mena
Výnos
voÁ

Dátum
splatnosti

účt.hodnota v
súvahe ÚJ k
31.12.202r

účt.hodnota v
súvahe ÚJ k
31.r2.2020

Názov emitenta

7 302,66 7 302,66Žllinske komun ikác ie, a. s. listinné akcie na meno EUR 19,64

Názov spoločnosti Hodnota k31.12.2021 Hodnota k31.12.2020

129 403 098,16 129 403 098,16Žilina Invest s.r.o.

7
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2. Pohl'adávky

100 tis

b) vyvoj opravnej poloŽky kpohľadávkam - tabuľka č.3

TextoYá časť k tabulke č.3

Účtovná jednotka má k3I.12.202I zaičtované opravné položky kpohľadávkam vcelkovej výške
2 85I 135,29€.Yýznamné hodnoý (nad l00 tis.€) predstavujú oP k nasledovným druhom pohľadávok:

Dľuh pohl'adávky Hodnota v €

oP k pohl'adávkam z nedaňoých pľíjmov:
poplatok za komunálny odpad 99r 384,37

nájomné zmluvy r50 292,r4

oF-parkovné r0'7 082,60

oP k pohloadávkam z daňových pľíjmov:
daň z nehnuteľnosti r 388 774,25

opis dôvodov tvorby. zníženia. zľušenia opľavných položiek k pohľadávkam :

opravné poloŽky boli vywoľené vo qýške I88 457,02€ z dôvodu existencie ľizika ich neuhľadenia' Ide
najmä o opravné položky za neuhĺadené paľkovné. Zniženie (vrátane zrušenia) bolo vo výške 667 042,78c
najmä z dôvodu odpisu daňoých pohľadávok (nýmary Po' resp. úhĺady exelaicií), a tieŽ odpis pohľadávok
po likvidovaných mestsloých podnikoch a pohľadávok z nájomných zmlúv.

c) pohľadávky podľa lehoty splatnosti- tabul'ka č.4

Príloha 1 k tabul'ke č. 4 - lehota splatnosti pohľadávok podľajednotlivých položiek súvahy:

riadok
súvahy

opis ýznamných pohľadávok podľa položiek v
súvahe

Hodnota v €

65 Ostatné pohl'adávky:

býové/nebýové hosp'- refakturácie služieb 918160,37

68 Pohl'adávky z nedaňových príjmov :

poplatok za komunálny odpad ĺ 45z 519,29

pohľadávky znájmu 156 155,91

pohľadávky za parkovné 160 090,75

69 Pohl'adávky z daňových pľíjmov:
daň z nehnutelhosti 2208 6',73,47

ľiadok
súvahy Pohl'adávky

Lehota splatnosti k 31.12.2021 Lehota splatnosti k 31.12.2020

v lehote
splatnosti

po splatnosti
v lehote

splatnosti
po splatnosti

0ó5 ostatné pohľadávky 9'791t4,r',7 36 081,52 I 000 306,23 2 775,00

0ó8 Pohľadávky z nedaň.príjmov 69 392,59 | 176 896,00 82 0'ĺ'l,32 | 742926,51

069 Pohľadávky z daň. príjmov 55 t74,rl 2331942,84 6 280,s2 2 444 809,79

081 Iné pohľadávky 7 299,08 55 620,72 r 740,64 443,94

070 Pohl'adávky voči zamest' 17 831,02 '7 937,71



13 562,70 1218,53 3',7 472,51

060 Kľátkodobé celkom: 1142 373,67 4 207 759,61 1 135 814,93 4193 278,77

059 Iné pohl'adávky 800,00 800,00

048 Dlhodobó celkom:

Pohl'adávky spolu : | 143173,67

800,00

4 207 759,61

0,00

1136 614,93

800,00

4193 278,77

0,00

Mesto Žilinn -
084 Zučtovanie so subj.mimo VS 2 323,53

Pohľadávky po splatnosti sú v najvyšších hodnotách najmä pľi pohľadávkach za: nájomné zmluvy vréúane
zmllúv v rámci bytového/nebytového hospodárstva (155 792,53c), paľkovné (107 082'60), poplatok za
komunálny odpad (1 449 836,08€) a daň z nehnuteľnosti (2 171 439,Ilc).

c) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti - tabulka č.4
Príloha 2 ktabuľke č.4 - zostatková doba splatnosti pohľadávok, ktoré sú vlehote splatnosti podľa
j ednotlirných položiek súvahy:

riadok
súvahv Pohl'adávky

Zostatková doba splat. k 3l.12.2021 Zostatková doba splat. k 3t.12.2020

do l ľoka odldo5rokov nad 5
ľokov

do 1 roka odldo5ľokov nad 5

ľokov

065 ostatné pohľadávky 9',79 tt4,r',7 I 000 306,23

068
Pohľadávky z
nedaň.oríimov

69 392,s9 82 077,32

069 Pohľadávky z daň. príjmov 55 I74,ll 6 280,52

081 Iné pohl'adávky 7 299,08 1',l40,64

o70 Pohl'adávky voči zamest. 17 831,,O2 7 937 ,71

084
Zúčtovanie so subj.mimo
VS t3 562,70 37 472,5r

060 Kľátkodobé celkom: 1142 373,67 0,00 0,00 1 135 814,93 0,00 0,00

059 Iné pohl'adávky 800,00 800,00

048 Dlhodobé celkom:

Pohl'adávky spolu :

0,00

1142 373,67

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

I 135 814,93

0n00

0,00

800,00

800,00

d) zriadenie záložneho pÍáYa na pohľadávky alebo obmedzeĺie práva nakladať s nimi - účtovná jednotka
nemá náplň

3. Finančný majetok
a) ýznamné zložlq kľátkodobého finančného majetku tvoria finančné pľostľiedky vo v'ýške

13 478 401,32€. na bankoqých účtoch

b) zriadenie záložneho práva na kľátkodobý Íinančný majetok - účtovná jednotka nemá náplň

4. Poskytnuté návľatné finančné qýpomoci
Učtovná jednotka nemá náplň.

5. časové ľozlíšenie - popis významných položiek
Ide najmä o poistné a licencie narok2022.

9
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čl rv
Infoľmácie o údajoch na stľane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabul'ka č.5
Textová časť k tabul'ke č. 5

Nevysporiadaný v'ýsledok hospodárenia minulých rokov - lŕučet 428 - na účte bol zučtovaný YH za
rok2020 vo ýške 6 lI3 6II,90 c,
Výsledok hospodáreni a za ičtovné obdobie _ došlo k zniženiu oproti predcháďzajircemu účtovnému
obdobiu vo qýške 6 483 085,-€. Hoci náklady účtovnej jednotky boli +Ĺ v rovnakej ýške ako
v ľoku 2020,v roku202l došlo k poklesu rnýnosov. Rozdiel bol najmä na účtoch:
648 AU - qfnosy niŽšie oproti roku 2020 o 1 533 tis.€ (novovzniknuté pozemky cez KU o ktoqých
sa neúčtovalo v roku 202l,výažý zhazardnýchhier),
633 AU - ýnosy z poplatkov nižšie oproti rol<ll2o20 o I 392 tis € (spoločenská hodnota drevín).
632 AU _ daňové výnosy boli vyššie oproti ľoku 2020 o 1 498 tis.€ (podielové dane),
693 AU _ ýnosy zbežných transferov VS boli vyššie oproti ľoku 2020 o 560 tis.€

B Záväzky

1. Rezeľvy - tabuľka č.7
Textová časť k tabulke č. 7

Pľedpokladaný ľok použitia2022 je pri ýchto kĺátkodobýchrczervách:
. tezeÍva spojená so zostavením, oveľením účtovných závieľok a ýľočnej spľávy,
. ÍezeÍw spojené s nákladmi za s|užby zarok202l v rĺĺmci zúčtovaní v byt./nebyt. priestoroch,
o rezerv! spojené s pľedpokladanými stratami za MHD a verejné osvetlenie,
. rezerya spojená so súdnym Sporom.

Prebiehajúce súdne spory, pri ktoých účtovná jednotka nevie presne určiť termín použitia, sú účtované ako
rezerw dlhodobé.

a

a

rezerv na súdne nad 50 k3r.r2.202r/rD v Yar4uuly vrr vvr\

z roku: hodnotav €: opls

Kubicová E 2013 60 000,00
Spor o budovuje predpoklad úhľady nákladov
spoiených s iei rozdelením

Á'rvayováR. a spol. 2018 740 023,50
spor o ná}ľadu škody za predaj pozemkov
mestom, ktoré boli dotknuté reštitučnými
nárolani

Kočiš M. s manž. 2019 80 686,00
spoľ o uživanipozemkov v mestskej časti
mestom bez protiplnenia

Brathová a spol 2019 rtl494,43 pracovno-právny spor o nevyplatení odmien

EMINVEST,s.ľ.o. 2020 157 686,62
spoľ o bezdôvodnom obohatenie zauživanie
pozemkov

Vúčtovnom obďobi 202I došlo kčerpaniu, ľesp. zrušeniv tezerv vo qýške 364330,99€, ztoho
najýznarnnejšia hodnota sa !ýkala zrušenia Íezerw na stratu za MHD zaĺok2020 vo ýške 300 000,-€.

TieŽ boli vytvorené rczeÍw v celkovej vyške 932 440,-c, z toho najýznamnejšie hodnoty predstavuje strata
na MHD (800 000'-€) a strata spojená s verejným osvetlením (90 000'_€).

2. Záväzky podl'a doby splatnosti

a) Záväzl<y podľa lehoty splatnosti (ľiadky l40 a 151 súvahy) - tabulka č'8
Príloha 1 k tabulke č. 8 - lehota splatnosti záväzkov podľa jednotliých položiek súvahy:
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ľ.
súvahy Záväzky

splatnosť k31.12.202l splatnost' k 31.12.2020

v lehote
splatnosti

po lehote
splatnosti

v lehote
splatnosti

po lehote
splatnosti

r52 Dodávatelia 2 304 261,r0 4 648,92 144'7'717,45 5 560,0'7

r54 Prijaté preddavky 1 23s 869,50 1 l0l 1 88,75

155 ostatne záväzky Í 028 414,72 3'722,62 1 019 486,69 184,03

156 Nevyfaktuľované dodávky 53 116,51

160 Iné záväzky t8'7 061,82 115 526,04

163 Zamestnanci 462 210,16 392 782,18

164 ost.záväzky vočiZc 30 49'7,06 20 9s3,78

165 Zúčt'so SP a ZP 3 18 884,91 271397,09

166 Daň z príjmov 637,50

t67 ostatné priame dane '14'762,60 61 '724,15

168 DPH | 209,s0 4 22s,30

Krátkodobé záväzky spolu : 5 643 171,37 I371,54 4 488 755,44 5 744,10

t4r ostatné dthodobé áväzky t2 s30 ss9,68 13 489 926,04

144 Záväzky zoSF 381'14,15 23'759,9r

Dlhodobé záväzky spolu : 12 5ó8 733'83 0,00 13 513 ó85'95 0,00

Mesn Žilina - Poznámlĺ}l individuálnei účtovne-i závieľlq k 3 ] . ] 2.202 ]

Záväzky spolu: 18 211 905,20 8 371,54 18 002 441,39 5 744,1.0

b) Záväzky podľa Zostatkovej doby Splatnosti (ľiadky 140 a 151 súvahy) - tabulka č.8
Pľíloha 2 ktabul'ke č. 8 - zostatková doba splatnosti záväzkov, ktoré sú vlehote splatnosti podľa
ednotli

Zostatková doba splatnosti k
31.12.2020

Zostatková doba splatnosti k
3r.12.2021ľ.

súvahy
Záväzky

do I roka odldo5rokov nad 5 ľokov do I roka odldo5rokov nad 5 rokov

2 304 26r,10 r 447 717,4sr52 Dodávatelia

1 101 188,7sr54 Prijaté preddavky r 235 869,50

r 019 486,69155 ostatné záväzky 1 028 414,72

156 Nelyfakturované dodávky 0,00 53 1 1ó'51

160 lĺé záväzky 187 061,82 tt5 526,04

392'182,18163 Zamestnanci 462 210,16

r64 ost.zÁväzky vočiZc 30 49'7,06 20 953,78

165 Zúčt.so SP a ZP 318 884,91 271 397,09

166 Daň z príjmu 0,00 63'7,50

ostatné priame dane '74 762,60 61 724,15t6'1

168 DPH r 209,50 4 225,30

Krátkodobé záväzky spolu s 643 17137 0,00 0,00 4 488 755,44 0,oo 0,00

s 400 622,66 8 089 303,38l4l ostatné dlhodobé áväzky 4 540 367,05 7 990 192,63

23 759,9r144 Záväzky zo SF 38 174,15

5 424382,57 I 089 30338Dlhodobé záväzky spolu 0,00 4 578 541,20 7 990 192,63 0,00

Záväzky celkom: 5 643171,37 4 578 541J'0 7 990192,63 4 488755,44 5 4243E2,57 8 089 303,36

ll



Hodnota v €riadok
súvahy

opis významných záväzkov podl'a položiek v
súvahe

t4r Ostatné dlhodobé záväzky, v tom:

t0 216 674,15Úvery Šľ'Rs (l9 úverov)

MH SR-zmluva o vrátenĺ fin. prostriedkov r 784 592,00

Zádržné z dodávateľských faktur 429 987,86

152 Dodávatelia' v tom:
29r 068,84Žil.komunikácie, a.s.

T*T,a.s. 354 607,94

529 488,00Reming conzult, a.s.

Proma, s.r.o. 154',139,76

COLAS Slovakia, a.s. 109 126,42

154 Priiaté pľeddavky-bytové/nebyt. hospodiĺľstvo I 235 869,50

155 Ostatné záväzky (kľátkodobé), v tom:

MH SR-zmluva o vrátení fin. prostriedkov 299 096,00

ŠFRB splatné do l roka+nahromaď.úľoky 692 689,8s

b

Mesto Žilina_ Poznómlql individuólne.i účtovne.i závieľĺq k 3]']2.202]

záv'azkov nad l00 tis.€)

3. Bankové úvery a ostatné prijató návratné Íinančné ýpomoci

a)dlhodobé a lĺátkodobé bankové úvery _ tabul'ka č.9
Textová časť k tabul'ke č. 9

Účtovná jednotka má k31.12.202I poďľa dohodnutej doby splatnosti 7 dlhodobých bankoqých úverov,
zktoých2uvery sú splatné v roku 2022vo ýške 1 l0l270,06c.
V účtovnom období 2021 bola podpísaná zmluva o terminovanom úvere v Prima Bu1rk" vo ýške
6 500 000,-€ na financovanie investičných zátmerov mesta s lehotou čerpania 612l-10123. Cerpanie úveru
k3l.I2'202I bolo vo rĺýške 1198'714,46€. Vzmysle postupov účtovania eviduje účtovná jednotka
dodávateľský úveľ voči VUB a.s. Ide oprevza!ý záxäzok bankou po spoločnosti Doprastav zľoku 2010 za
služby spojené s údľžbou komunikácií splatný v roku 2031.

uveľoV

c) emitované dlhodobé a kĺátkodobé dlhopisy - účtovná jednotka nemá náplň

d) ľrtjaté dlhodobé a kľátkodobé náwatné finančné ýpomoci
Učtovná jednotka eviduje dlhodobú NFV z dôvodu kompenzácie výpadku DZPFO v dôsledku pandémie
COVID_19 od MF SR vo výške 2 047 l37,-€, ktorej splácanie vzmysle zmluvy bolo dohodnuté vštyroch
ročných splátkach v sume 5Il784,-€ oď l0l2024 do |012027.

b

Bankový úveľ Zabezpečenie úveľu

Tatľa banka 507lz003 Zá|ožná zmluva z23.7.2D}3-nehnutelhosti vedené na LV 1100

Prima banka 021078104 vzdaníe sazáložneho právav 2020

Prima banka 02107 8104-5 vzdanie sazáiožného právav 2020

Prima banka 021417105 vzďanie sazáložného právav 2020

Prima banka 021143106 vzdanie sa záloŽného ptáxav 2020

Pľima banka 0zl08ll01 vzdanie sa záloŽného právav 2020

vuB r'7412017 blankozmenka

Prima banka 02l00ll2l bezzabezpeóenia

VUB_Dodávateľs(ý úveľ bezzabezpečenia
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Zostatok k
31.r2.2021

Zostatok k
31.12.2020Výnosy budúcich období

obstaľanie DIHM (spolufinancovanie ŠR/EÚ;-nezaradený majetok 811 661,21 143 003,85

Zaradený majetok neodpísaný, obstaľaný zo ŠvVS t7 194 148,09 16 557 643,12

rr 967 033,1 IZaĺadeĺý majetok neodpísaný, obstaraný priamo EÚ,spolufin.ŠR a EÚ tt 563 686,04

Zaradený majetok neodpísaný, obstaraný z ost.cudzích prostr.mimo VS 3 714 994,84 3 990 922,49

Mesto Žilina _ Poznámlĺy individuóĺnei účtovnei zóvierky k 3I. ] 2.202 ]

4. časové ľozlíšenie

časového rozlíšenia nad 100 tis

b) informácia o prijaĺých kapitálov,ých transferoch zaičtovaých na účte 384
V roku 202I ilčtovná jednotka prijala kapitálové transfery zaičtované na účte 384 vo ýške 1 987 358,28€:

člv
Infoľmácie o ýnosoch a nákladoch

1 v ľámci SÚ t40

64 - ostatné
výnosy z
prevádzkovej
činnosti

648-ost'výnosy z
prevádzkovej činnosti

Popis projektu zdroje hodnota v €

Revitalizácia vnutľobloku Fatľanská spolufinancovanie ŠR+EU 230 876,84

Rekonštr.zastávok MHD-II. Etapa spoluťtnancovanie ŠR+EU 329 762,00

Revitalizácia vnutrobloku Lannuriena spolufinancovanie ŠR+EÚ 80 921,36

MŠ Závodie - stavebné úpľavy spoluťtnancovanie ŠR+EU 226 661,01

Budova Msú-refund. záver.žiadosti o platbu spolufinancovanie ŠR+EÚ 50 785,18

ZŠ -modeľnizácie odboľných učební- 1 0 proj ektov spolufinancovanie ŠR+EU 440 784,86

MŠ Suvorovova - stavebné úpravy spolufinancovanie ŠR+EÚ 623 824,rr

MŠ Čajakova - stavebné úpravy spolufi nancovanie ŠR+EU 3 736,92

!ruJ Y Irvl Ltt4ttttl

Účtová skupina Učet Popis k31.12.2021 k31.12.2020

60 - tržby za
vlastné výkony a
tovar

602-tržby zpredaja
služieb stravné, ošetrovné 598 279,t0 444 836,88

63 - daňové a
colné výnosy a
výnosy z
poplatkov

632-daíové výnosy
samospľávy

daň z nehnutelhosti 11363 328,6',7 I I 340 85 1,75

podielové dane 38 520 553,26 37 098 104,83

daň z ubýovania 185 968,00 149 348,30

633-výnosy z poplatkov komunálny odpad 3 5',t6 917,56 3 626 575,41

ost.pop1atky-stavebné,1icencie
VHP,matľika,TP,cint...

214 021,16 215 308,38

64l-tržby zpredaja
DIHM

tržby zpredaja/zámeny
pozemkov 289 512,10 502 186,83

645-ost.pokuý,penále.. býové/nebýové hospod' 143 945,20 133',735,00

pokuty od mestskej polície 234 302,00 184 972,06

dobropisy z min.účt.obdobia 1961r4,78 I 200,00

vyťažky zhazard.hier 703 4',13,24 2 034 208,26

býové/nebýové hospod. 599 413,16 629 916,02

ekonomický nájom 842 377,20 842 3',t',|,20

nájomné z pozemkov, NP, KD,
hrob.miest,stiíĺrkov..

280 609,62 326 252,56

nájomné z parkovného 318 568,69 332 044,49

t3



Mesto
100 000,00

) nákladov v ľámci SÚ ad 130

653-zÚčtovaĺie ĺezew zrušenie tezety Ía stľaty vo VZ 316 52'7,62

66'7 042,',78 152 7ll,'72

65 - zúčtovanie
rezerv a OP 658-áčtovanie oP k pohl'adávkam

693-výnosy samosprávy
zbežĺých tranferov

beŽné transfery zo ŠRĺvS
áčtované do výnosov

I 488 386,57 932 660,',t5

694-výnosy samosprávy
z kapitálových tranferov

odpis majetku zo
ŠR+spolufinancovanie EÚ 12201',74,69 r 166 95',7,0',1

698-výnosy samospr.z
kapitálových tranf.od ost.
Subjektov mimo VS

odpis majetku z cudzích zdrojov 297 431,88 306',782,64

69 -výnosy z
transferov

699_ýnosy samosprávy z
odvodu rozpočtoých
pľĺjmov

ýnosy z vlastných príjmov Ro r 442',795,80 1263 169,55

Učtová skupina Číslo úĺtu anžuov popis k3r.r2.2021 k31.r2.2020

50 - spotrebované
nríkupy

50 l -spotĺeba materiálu potľavinyvDJaDC 264 4',10,61 243 418,45

materiál všeobecný 392 t47,16 415 080,98

materiál ostatný -
PHIv[/kanc/interiér/prac...

384 5'.79,47 456 028,58

502-spotreba energie elektrina,p1yn,tep1o,vodné. 8r1371,67 't03 397,28

5 l - služby 51 l-opravy a udržiavanie bytové/nebý.hospodárstvo ĺ 142 865,',72 't'79 002,09

budovy,objekty' komunikácie 3 082 397,16 1999 E00,21

cintoríny/kult.domy t'tO 299,89 61974,00

ostatné-autoprevádzka,stroj e. 136 631,34 16 020,10

5 1 8-ostatné služby pošt.a telekomunikačné 2r1332,5r 2t4 319,16

ĺdržba softvéru 201 10'7,22 195 290,38

býové/nebýové hospod. '764 944,82 '742 050,41

nájom
obi ektov.orístr..technikv

r3t 263,30 219 82r,52

právne, porad.služby 121106,45 888 I 17,96

všeob.sluŽby-odvoz Ko,
čistenie MK, údržba zelene...

7 033 609,48 6 3s8 776,09

ostatné služby 438 493,31 329 922,8',t

52 - osobné
nríklady

52l-mzdové nrĺklady mzdy,príplatky,odmeny 't 556 8'72,66 6 661 460,51

5 24 - zékollné soc.p oistenie odvody do SP a ZP 2 647 699,24 2 240 s64,60
527 -zákonné soc'nrĺklady stravné,prídel do

SF'odstupné'odchodné,
rekeač...

429 455,',l5 369 408,35

53 - dane a
poplatky 538-ostatné dane a poplatky miestne,súdne,ulož. Ko,

kolky 46t 454,14 313 260,39

55 - odpisy,
rezerw' opravné
poloŽky

551-odpisy DINHM a
DIHM odpisy dlhodobého majetku 5 9',t8 s',t4,53 5 702 655,19

rezeÍva na stratv vo VZ 890 000,00 320 000,00

5ó _ finančné
náklady

562-úrokv úroky zúverov ŠFRB 175 841,80 187 008,58

úroky z bankových úverov '7',l l'ĺ|,39 91259,22
5 6 8-ost. finančné nĺĺklady poistné 151031,81 135 689,90

58 - naklady na
transfery

584-nríkl.na transf.z
ľozpočfu obce do Ro a Po

bežné transfery do Ro a Po
+ odpisy z poskýnutých KT 16 342 381,67 15 040 135,25

5 85-nakl'na trans.z rozpočtu
obce subjektom VS

subjekty založeĺé mestom
Ž1|lnazaradené do VS 7 143 753,36 8 308 6',76,14

58ó_nĺíkl.na transf.z
rozpočtu obce sujektom

s-ubj ekty zaloŽené m estom
Z1linanezaradené do VS

'7',n 996,8',7 I 002 417,09
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ciľkevné a súkomné školy 3 631 601,02mimo VS

gr arfty / dotácie ostatným I 086 998,7s 549 445,57

5 4 1 -zC predaného maj etku pľedai pozemkov,autá.. 135 036,94 285 985,81

546-odpis pohľadávky nevymožitelhé pohľadávky 423 9',78,22 328 45',7,25

členské pľíspevky 254 168,23 239',727,38

r70 819,92 169110,14odmeny poslancov MZ

54 - ostatné
náklady na
prevádzkovú
činnosť 548-ost.nrĺkl.na

prev.činnosť

vklady do oblast.oľg.-Malá
FaÍra

295 000,00 110 000,00

3 120',t37,00

3. Nákladyvoči audítoľovi alebo audítorskej spoločnosti

Náklady spojené so zabezpečením audítors(ých a oveľovacích pÍác v účtovnom období 202I boli V celkovej
výške 10 ó80,-€ voči spoločnosti Ekopraktik, spol.s.ľ.o.

čl vr
Infoľmácie o údajoch na podsúvahoých účtoch

Na podsúvahoqých účtoch účtovná j ednotka účtuj e :

o drobný nehmotný majetok, ktorého ocenenie je niŽšie ako 2 400,- €,
. drobný tuootď majetok, ktorého ocenenie je oď 66,- € do 1 700,-€,
r majetok v operatívnej evidencii (oTE)' ktorého ocenenie je nižšie ako 66,- €,
r vklad v nadáciách založenýchmestom Ži|ina,
o prísne áčtovatelné tlačivá - pokutové bloky mestskej polície,
o odpísané pohľadávky v rámci byt./nebyt. hospodárstva (osobné bankľoty)

CI. vII
Infoľmácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktĺva a iné pasíva _ tabul'ka č. l0

a) opis a hodnota iných aktív:

o refundácia nákladov z vlastných zdľojov z nasledovných projelĺÍov:

Učet Popis k3r.12.202r k31.r2.2020

771 r drobný hmotný majetok 2 092 503,34 t 9t3 448,91

'7713 dľobný nehmotný maj etok 181174,34 201 841,58

772 majetok v operatívnej evidencii 196 223,54 r'75 69',7,20

7',74 majetkoý vklad v nadáciách: 13 276,00 13 276,00

v tom:

Žilinska komunitná nadácia ó 638'00 6 638,00

Nadácia Mesta Žilina 6 ó38,00 6 638,00

775 pokutové bloky MsP 291790,00 285 180,00

'7',|6 byt./nebyt.hospodáľstvo-odpísané
pohľadávlcy z NZ 446 3',79,98 3r3 408,34

Projekt Popis
refundácie
nákladov

COVID 2.vlna výdavky v 2020-202l 102 000,00
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testovanie v l2l202l

Terénna sociálna pĺácav obciach mzdové a prev. náklady v 202I 8 065,00

Sprostredkovateľshý orgán pre
IROP

mzdov é náklady za 7 -l2l202l 21 500,00

k t.t 202 1

COVID 2.vlna 2290,00

a súdne spory. kde v.ystupuie účtovná jednotka na stľane žalobcu" nevie však uľčiť. ako sa budú
v.wíjať:

o Jurištová - spor o vypľatanie nehnutelhosti - aby žalovaná odstránila svoje stánky' ktoré má
umiestnené na pozemku žalobcu na Hlinkovou námestí bez právneho dôvodu,

o NUBIUM' S.r.o. - žalobca žiada, aby žalovaý odstránil z jeho pozemku reklamné stavby, ktoré sa
tam nachádzajú b ez právneho dôvodu,

o euroAWK, s.r.o. - spoľ v štádiu odvolania na KS, žalobca sa domáha' aby žalovaný odstránil svoje
ľeklamné stavby a prístľešky MHD z pozemkov žalobcu, nakol'ko ža|obca uŽ nemá platný právny
titul na uŽívanie pozemkov Žalobcu,

o M. Gazdačko - vzájomná žaIoba o určenie vlastníctva - žalovaý sa v inom súdnom spore domáha
zaplatenia bezdôvodného obohatenia Žalobcom za to, že uŽíva jeho pozemky v rámci areáll ZŠ
Bánová bez právneho dôvodu. Tymto súdnym sporom zr. 2019 sa žalobca domáha určenia
vlastníckeho práva v jeho prospech' nakol'ko disponuje dokladmi, pľeukazujúcimi jeho vlastnícke
právo k spoľnému pozemku,

o É. ĎuľicJ- situácia zhodnú s predmetom spoľu mesto Ži|inaprotiMarián Gazdačko a spol.,
o J. Mikyška _ ža\obca sa domáha určenia vlastníckeho práva vo svoj prospech k pozemkom pod

miestnou komunikáciou Janka Silana, ktoré pozemky sú aktuálne vlastníctvom žalovaných. Žalobca
disponuje dokladmi o vyvlastnení ýchto pozemkov v minulosti'

o J. Zemánek / ĺ.Štuĺ - spory o náhĺadu škody za poškodenie mestského majetku,
o Jaššo / Hoffmaisterová a spol. _ o určenie vlastníctva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku

v areáli ZŠBánová,
o Wilhelm / Kl'učiar a spol. _ o určenie vlastníctva k pozemku na ul. J. Silana.

b) opis a hodnota iných pasív:

súdne spory. kde v.vstupuie účtovná iednotka na stľane žalovaného. nevie predpokladať. ako sa
budú wvíiať ani uľčiť presnú sumu:

o Európske centrum pľe pľáva Rómov _ ža|oba vo veci porušenia zásaďy rovnakého zaobchádzaĺiď
antidiskiminačná ža\oba. V tomto spore Sa ža|obca okľem iného domáha zverejnenia
ospravedlnenia obyvateľom rómskeho pôvodu na ul. Bratislavská, aby bol každej rodine obývajúcej
unimobunky na ul. Bratislavská v Ziline pos\rtnuý nájomný byt, ktoý sa nachádza mimo ul.
Bratislavská v Ziline atíež zaplatenia náhľady nemajetkovej ujmy spôsobenej porušenim zásady
rovnakého zaobchádzania v dôsledku poskytnutia nedôstojného ubytovania, ato v sume 5.000,-€
každej z osôb obývajúcej unimobunky na ul. Bratislavská , Žilin".

o M. Holúbek - žalobkyňa domáha odstránenia $ĺpu verejného osvetlenia, kÍoý žalovaný umiestnil na
jej pozemku údajne bez právneho titulu v rámci rekonštrukcie Vo na Íuemi mesta.

o Z. Dubničková _ žalobkyni mesto nepredalo pozemok pod stavbou - cestou, ktorej spoluvlastníčkou
je žalobkyňa, ani MZ neschválilo zriadenie vecného bľemena, pľeto sa obrátila na súd so žalobou
o usporiadanie pomerov,

o N. Janušková - žalobkyňa bola zamestnankyňou Žalovaného. Po skončení pracovného pomeru

ýpoveďou Zo strany zamestnávateľa sa domáha určenia neplatnosti výpovede,
o Blahová a spol. - domáha určenia vlastníckeho pľáva k pozemku, ktoý dnes patľí mestu Žiliĺa,wtdi,

Že disponuje dokladmi, preukazujúcimi jeho vlastnícke právo k nehnuteľnosÍi azároveÍl, Že uvedená
nehnutelhosť mala bola v čase smľti pľávneho predchodcu žalobcu jeho vlastníctvom a preto patrí
do dedičstva po zomrelom,
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k 31.12.2021

o I. Hell, E. Hellová * ža|oba o nahľadenie pľejavu vôle uzatvoriť nájomnú zmluvu na byt, žalobca
tvrdi,že mesto nesprávnym spôsobom posúdilojeho príjem ako pľedpoklad pri posudzovaní nároku
o uzavľetie nájomnej zmluvy na bý'

o Ing. Ferko aspol. žaloba ourčenie práva kveci anároku na usporiadanie pľáv apovinrrostí -
ža|obca sa domáha nápravy kĺívd, ku ktoým došlo pri predaji majetku mesta v minulosti (zle určené
spoluvlastnícke podiely),

o Sidorová a spol. - o určenie, že do dedičstva po poručiteľovi patrí - jedná sa o uplatnený náľok na
pozemky, ktoré neboli zahĺnÍe do dedičského konania' nakol'ko sú dnes vlastníctvom mestaaŽIJ,
hoci žalobca tvrdi, že mali bý vlastnícťvom jeho priameho pľedchodcu,

o Mrvová a spol. _ žaloba saýka cesý medzi mestskou časťou Býčica a obcou Rosina, na ktoru
žalobcaumiestnil v minulosti prekážky v zjazdnosti komunikácie, kÍoré mesto ako orgán príslušný
odstľánilo. Tento zásah spolu so súvisiacimi správnymi konaniami ža|obcapovažuje zaptotiptávny
zásahorgánu verejnej správy a domáha sa súdnej ochľany,

o MIRAGE SHOPPING CENTER'a.s. - Spor o zľiadenie vecného bľemena spočívajúceho v práve
stavby na nehnuteľnostiach žalovaného.

c) Zoznam nehnutefuých kulturnych pamiatok vo vlastníctve účtovnej jednotky - tabul'ka č 11

d) Informácia, či sú iné aktíva a pasíva vykázane voči účtovnej jednotke súhrnného celku:

čl vrrr
Informácie o spľiaznených osobách a o ekonomických vzt'ahoch

účtovnej jednotky a spľiaznených osôb

a Zoznam obchodov ktoré sa uskutočnili meďziúčtovnou a osobami

Iné aktíva z ľefundácie nákladov sú vykázané voči MV SR, MIRRI SR a Implem. agent. MPSVaR SR. Ide
o projekfy financované zo štátneho rozpočtu, resp' Zo zdrojov EU. Iné aktíva a pasíva pri súdnych sporoch
nie sú vykazané voči účtovnej jednotke súhľnného celku.

spriaznená osoba druh obchodu
hodnotové

vyjadrenie v €
popls

Správa šport.zariaden i mesta Ž1|ina bežný tľansfeľ 628 726,00 prevádzka plavríme

Mestská krýá plavríreň,s.r.o. kapitálový transfer t7 5 295,3',7 rekonštrukcia plaváme

MsHKM,a.s. bežný transfer l9 430,00
prevádzka mládežnického
hokeja

Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o beŽný transfer 6 100 000,00 MHD

Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. beŽný transfer 874 294,90 verejné osvetlenie

Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. kúpna zmluva '778 87 1,50 TZ ver.osvetlenia

Dopravný podnik mesta Žiliny' s.r.o. dod'-odber.vďahy 4 894,65
predplatné MHD pre opatr.sl.+
energie v kaľanténnom centľe

Žilbyt, s.r.o.
výkon správy v zmysle
mandátnej zmluvy

560 172,96
správa bytov' NP, Co
krýov a zim'štadióna'
Hollého

Žilbyt, s.r.o'
výkon správy v zmysle
mandátnej zmluvy

r95 024,00
spľáva cintorínov a
kultuľnych domov

Žilbyt, s.r.o' dod.-odber.vďahy '118 543,33 ostatné, prevádzka ver.WC

Integr'doprava žilinského kraja, s.r.o. dotácia 98 710,68
pľíprava prev ádzkov ania
integr'dopr.systému
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80lzz,'72dod.-odber.vďahy

beŽný transfer 20 000,00 prevádzkaTSMZ, s.r.o.

Sevak, a.s vodné' stočné

čt. rx
Infoľmácie o rozpočte a hodnotenie plnenia ľozpočtu

Informácie o ľozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tablÍka č.I2-I4

Rozpočet na rok 202l bol schválený mestslcým zastupiteľstvom dňa l4.I2.20z0 uznesením č,. 232/2020.
V účtovnom období 2021'bo|o schválených štrnásť zrnien ľozpočtu:

o prvá Zmena bola schválená dňa 25.02.202l uznesením é.912021
. druhá zmenabola schválená dŕra 17.03.202I primátorom mesta
r tretia Zmena bola schválená dňa 27.4.2021uznesením č. 561202ĺ
o štvrtá zmena bola schválená dňa 27 '04.202I uznesením č,. 59l202I
o piata Zmena bola schválená dňa 27 .04.z02I uznesením č.93l202I
. šiesta zmerra bola schválená dňa 13.05 .202l pľimátorom mesta
. siedma zmena bola schválená dňa 29.06.202l uznesením č. I29lz02I
. ôsma zlÍLeIua bola schválená dňa 20.09.202| uznesením č. l58l202L
. deviata zmena bola schválená dňa 24.09'202I primátorom mesta
. desiata zmena bola schválená dňa 25.I0.2o2I uznesením č. 237 /202I
. jedenásta zÍnenä bola schválená dňa 02.1|.202l pľimátorom mesta
. dvanásta Zmena bola schválená dňa 13.l2.202I uznesením č.2541202I
. tľinásta zmena bola schválená dňa l5.I2.202I pľimátoľom mesta
o štrnásta 7lÍIena bola schválená dňa 30.12.202I primátorom mesta

Infoľmácie o ýške dlhu - tabul'ka č.l5
Textová časť k tabulke č. 15

Celková suma dlhu účtovnej jednotky podľa $17 ods.7 zákona 58312004,lĺÍoru tvoria záväz1q vypýajúce
zo splácania istín návratrr.ých zdrojov financovania, predstavuje hodnotu 30 416 51'7,95€. Súčasťou tejto
sumy je ýška nesplatenej istiny z úverov ŠFRB vo výške 10 90l892,11€, ktorá sa podľa $17 ods.8 zíkona
58312004 nezapočitava do celkovej sumy dlhu. Záväzky z nesplatených istín komerčných úverov vľátane
dodávateľského úveru sú v celkovej hodnote I'1 5l2 488,84€ anávratnä finančná ýpomoc z MF SR vo
výške 2 047 |31,-€.

cl. x
Informácie o skutočnostiach, ktoľé nastali po dni' ku ktorému sa zostavuje účtovná závieľka

do dňa zostavenia účtovnej závieľky

Napriek pokĺačovaniu pandémie COVID 19, v čase zveľejnenia účtovnej závierky nebolo zaznanenané
ľiziko, ktoré by ohĺozilo nepretržitosť trvania účtovnej jednotky, ani nenastali žiadneýznanne skutočnosti.

DŤn 24.2.2022 vypuko| vojnoý konflikt na Ulĺajine' V súvislosti s ýmto konfliktom účtovná jednotka

dospela k názoru, že v súčasnosti tieto udalosti nemajú ýznamné nepriaznivé dopady (okĺem ľastucich cien
energií, mateľiálov, tovaľov a služieb), a tiež nebolo zaznamenané riziko, ktoré by ohľozilo nepretľžitosť
trvania účtovnej j ednotky.
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