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Poznámky k individuálnej účtovnej závierke  
 

Poznámky k 31.12.2020  
(textová časť a iné doplňujúce údaje) 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

 
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 
 

Názov účtovnej jednotky Mesto Komárno 

Sídlo účtovnej jednotky Nám.gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

Dátum založenia/zriadenia 
Mesto bolo založené v roku 1990 zákonom č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

Spôsob založenia/zriadenia 
Mesto bolo založené zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

Názov zriaďovateľa  

Sídlo zriaďovateľa  

IČO 00306525 

DIČ 2021035731 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky 

-mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony 
súvisiace so správou mesta a jeho majetku 
-vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením 
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, 
-zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet 
mesta 
-rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych 
poplatkov a vykonáva ich správu 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
    riadna 
    mimoriadna  

Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet 
obyvateľov 

- počet obyvateľov 32 442 podľa údajov k 31.12.2020 

 
2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ primátor Mgr. Béla Keszegh 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/ 
viceprimátori 

JUDr. Tamás Varga, Mgr. Ondrej Gajdáč 

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia 

384,99 

Počet riadiacich zamestnancov 22 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  

- primátor 

- zástupcovia primátora 

- prednosta 

- vedúci odborov 

- vedúci oddelení 

- samostatné útvary spadajúce priamo pod 

primátora mesta: 

- mestská polícia 

- spoločný stavebný úrad 

- matričný úrad 

- právne oddelenie 
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3. Informácie o organizáciách zriadených a založených účtovnou jednotkou: 
 

 Počet 

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  

8 

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  

2 

Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou  5 

 
4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
 

Názov 
rozpočtovej organizácie 

Sídlo 
rozpočtovej organizácie 

Zmena /zriadenie, 
zrušenie, zmena formy 

právnickej osoby/ 

 
Dôvod zmeny/ Dátum zmeny 

Zariadenie pre seniorov 
Komárno 

Špitálska 16, Komárno   

Základná škola s VJM Eötvösa ul. 39, Komárno   

Základná škola Móra 
Jókaiho s VJM 

Ul. mieru 2, Komárno   

Základná škola s VJM Ul. práce 24, Komárno   

Základná škola Ul. pohraničná 9, KN   

Základná škola Komenského ul. 3, KN   

Základná škola Rozmarínová ul. 1, KN   

Základná umelecká 
škola 

Letná ul. 12, Komárno   

 
 
5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
 

Názov 
príspevkovej organizácie 

Sídlo 
príspevkovej organizácie 

Zmena /zriadenie, 
zrušenie, zmena formy 

právnickej osoby/ 

 
Dôvod zmeny 

Mestské kultúrne 
stredisko 

Hradná č. 1, Komárno   

COMORRA SERVIS Športová 1, Komárno   

 
6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
 

 
Právna forma 

Názov 
právnickej osoby 

Sídlo 
právnickej osoby 

Zmena 
/zmena formy 

právnickej osoby/ 

 
Dôvod zmeny 

akciová 
spoločnosť 

KOMVaK – Vodárne 

a kanalizácie mesta 

Komárno, a. s. 

E. B. Lukáča 25, 

Komárno 

  

spol. s r. o. CALOR, s.r.o. Športová ul. 1, 

Komárno 

  

spol. s r. o. COM-MÉDIA, spol. s r.o. Nám. gen. Klapku 1, 

Komárno 

  

nezisková 
organizácia 

Pro Castello 
Comaromiensi 

Nám. gen. Klapku 1, 
Komárno 

  

Akciová 
spoločnosť 

KN Smart Servis Nám. Gen. Klapku 1, 

Komárno 
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  
 
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti                                                                        

  áno              nie 
 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu                                                                        
   áno             nie 

 
 
Ak áno:  

 
Druh zmeny 

 
Dôvod zmeny 

Zmena vplývala na 
hodnotu majetku, 

záväzkov, vlastného 
imania a výsledku 

hospodárenia 

 
Peňažné vyjadrenie 

/v eurách na dve desatinné 
miesta/ 

 

    

 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov   

a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.  
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. 
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 

  dopravné 
  montáž 
  provízia 
  poistné  
  iné   

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 
  úroky  
  realizované kurzové rozdiely, 

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. 
Vlastné náklady obsahujú: 

  priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 
  časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť  

Slovný opis nepriamych nákladov .................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

        
      Dlhodobý   majetok   získaný   darovaním   sa   oceňuje v zmysle § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve 

reálnou  hodnotou postupom podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve. 
  
Dlhodobý majetok získaný delimitáciou sa oceňuje v cene, v ktorej sa doteraz viedol  v účtovníctve, ak cena 
nie je určená oceňuje sa v zmysle  § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve reálnou  hodnotou. 

 
      Dlhodobý    majetok   nadobudnutý    bezodplatným    prevodom    pri     splynutí,   zlúčení, rozdelení alebo pri 

prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol  v účtovníctve.  
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa v zmysle § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve reálnou  hodnotou.   

        
 
b) Dlhodobý finančný majetok bol ocenený v súlade s § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve obstarávacou cenou ku 

dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 25 a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
spôsobom podľa § 27. Mesto Komárno, materská účtovná jednotka, ocenilo cenné papiere (akcie) a podiely 
v založených obchodných spoločnostiach (dcérske účtovné jednotky) ku dňu 31.12.2020 metódou vlastného 
imania, § 27 ods. 8 zákona o účtovníctve. Táto metóda bola použitá pri ocenení akcií a podielov v dcérskych  
účtovných jednotkách KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., COM-MÉDIA, spol. s r.o. 
CALOR, s.r.o a KN Smart Servis a.s.. Informácie o stave vlastného imania dcérskych účtovných jednotiek 
k 31.12.2020 boli poskytnuté dcérskymi účtovnými jednotkami.   

         
c) Zásoby  

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
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Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. 
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 

  dopravné 
  montáž 
  iné   

 
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. 
Vlastné náklady obsahujú: 

  priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 
  časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť  

Slovný opis nepriamych nákladov .................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reálnou hodnotou. Pri rovnakom druhu zásob 
vedenom na sklade sa pre ocenenie úbytku používa spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného 
druhu zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto druhu zásob. 

 
d) Pohľadávky 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje 
vytvorením opravnej položky. 

 
e) Peňažné prostriedky a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich 
období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 
časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

g) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná 
ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  
 

h) Rezervy 
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t. 
zn. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa 
uplatňuje od roku 2008.  
 

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich 
období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 
časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

 
j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 

 
k) Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa oceňuje obstarávacou cenou.  

 
l) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítava na eurá referenčným výmenným kurzom určeným     
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo  
v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis, v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
Od roku 2008 sa kurzové straty  účtujú  do nákladov a kurzové zisky do výnosov. 

 
m) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia   sú platiteľmi DPH, 

fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 
 
4. Spôsob zostavenia odpisovaného plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové 

metódy pri stanovení účtovných odpisov 
 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z 
predpokladanej doby jeho používania a intenzity jeho využitia a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia, 
do úvahy sa berie technické a morálne zastaranie, zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku. 
Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na dve desatinné 
miesta matematicky. Metóda odpisovania sa používa rovnomerná (lineárna). Predpokladaná doba používania 
a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
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Odpisová skupina Doba odpisovania Ročný odpis Ročná odpisová 

sadzba  
(%zo vstupnej ceny) 

1 4 roky 1/4              25,00 

2 6 rokov 1/6              16,66 

3 8 rokov 1/8   12,50 

4 12 rokov 1/12    8,33 

5 20 rokov 1/20    5,00 

6 50 rokov 1/50    2,00 

 
V operatívnej evidencii drobného nehmotného majetku je vedený majetok v ocenení od 34,00 EUR                 
do   2 400,00 EUR vrátane a v operatívnej evidencii drobného hmotného majetku je vedený majetok v ocenení 
od 34,00 EUR do 1 700,00 EUR vrátane.  
Operatívna evidencia drobného nehmotného majetku a drobného hmotného majetku je v účtovníctve 
zachytená na analytických účtoch k podsúvahových účtom 772 a 771. 
Postup je usmernený smernicou č. 6/2016 o vedení evidencie, účtovanie, zaraďovanie, vyraďovanie, 
odpisovanie a inventarizácia majetku mesta Komárno s účinnosťou od 1.1.2017, ktorou bola zrušená smernica 
č. 4/2005 o vedení evidencie, účtovanie, odpisovanie a inventarizácia majetku. 

 

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  
Účtovná jednotka podľa vnútorného predpisu tvorila opravné položky k: 

- odpisovanému dlhodobému majetku                                                               áno              nie 
- neodpisovanému dlhodobému majetku                              áno              nie 
- nedokončeným investíciám                                           áno              nie 
- dlhodobému finančnému majetku                                           áno              nie 
- zásobám                                                                         áno              nie 
- pohľadávkam                                                                   áno              nie 

 
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k nedokončeným investíciám v zmysle § 20 Smernica č. 4/2016 o vedení 
účtovníctva. 
 
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku v zmysle § 20 Smernica č. 4/2016 o 
vedení účtovníctva. 
 
Účtovná jednotka  tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, že ich 
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 
 

po lehote splatnosti 
360 dní 

najviac do výšky    20    % hodnoty pohľadávky podľa stavu k 31.12. 

po lehote splatnosti 
720 dní 

najviac do výšky    50   % hodnoty pohľadávky podľa stavu k 31.12. 

po lehote splatnosti 1 
080 dní 

najviac do výšky  100    % hodnoty pohľadávky podľa stavu k 31.12. 

 
6. Zásady pre vykazovanie transferov. 
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky 
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  
 
Bežný transfer  
- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 
- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami 
- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov. 
- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov pri poskytnutí  transferu 
 
Kapitálový transfer  
- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.  
- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.  
- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.  
- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s  nákladmi 
účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
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Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

A  Neobežný majetok  
I.   Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v eurách na dve desatinné miesta/ 

Údaje o obstarávacej cene, oprávkách, opravných položkách a zostatkovej cene uvedené v tabuľkovej časti 
poznámok, Tabuľka č. 1. 
 
2. Spôsob a výška poistenia majetku 
Majetok je poistený pre prípad Požiarneho  nebezpečenstva až do výšky 67 648 002,70 eur. 
Majetok je poistený pre prípad Živelného  nebezpečenstva až do výšky 67 648 002,70 eur. 
Majetok je poistený pre prípad Vody z vodovodných zariadení až do výšky 67 648 002,70 eur. 
Majetok je poistený pre prípad Krádeže a lúpeže až do výšky 30 000,00 eur. 
Majetok - peniaze a ceniny sú poistené pre prípad krádeže a lúpeže do výšky 5 000,00 eur. 
Majetok je poistený pre prípad Všeobecnej  zodpovednosť až do výšky 150 000,00 eur. 
 
3. Na dlhodobý majetok - bytové domy  financované aj z prostriedkov Štátneho fondu bývania je zriadené záložné 

právo.  
 
4. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka  
vlastnícke právo 

Suma /v eurách na dve desatinné miesta/ 

Zostatková hodnota 

Dlhodobý nehmotný majetok 133 683,34 

Dlhodobý hmotný majetok: v tom 58 210 187,51 

Pozemky 13 052424,39 

Umelecké diela a zbierky 23 237,32 

Budovy, stavby 44 088 462,53 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 293 067,79 

Dopravné prostriedky   99 869,89 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 426,76 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 22 714,61 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 629 984,22 

 
 
V roku 2020 boli vykonané nasledovné investície do majetku mesta:  
Rekonštrukcia strešnej konštrukcie kultúrneho domu Nová Stráž v sume 23 756,92 eur, Rekonštrukcia strechy 
Dôstojníckeho pavilónu v sume 20 555,89 eur, Obnova strechy a fasády Zichyho paláca v sume  59134,12 eur, 
Rekonštrukcia fasády Dôstojníckeho pavilónu v sume 127 716,17 eur, Výstavba kontajnerových stanovíšť v sume 
45175,06 eur, Stacionárny merač rýchlosti Hadovce v sume 3 000, 00 eur, Komplexná obnova fasády NKP 
Zichyho paláca – spoluúčasť v sume 6 538,09 eur, ktorá sa dokončí v roku 2021, COMORRA servis- požičovňa 
člnov v sume 36 500,00 eur, PD cyklotrasy na ul. Rákocziho v sume  16 362,00 eur, Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného osvetlenia – Colnica Komárno v sume 57 780,46 eur, KOMVaK/Nadobecný majetok v sume 200 081,19 
eur, Nákup špeciálnych zariadení –zbrane, alkoholtestre v sume 5396,34 eur,  CALOR- výmena strojného 
zariadenia kotolne v sume 80 000,00 eur a COM-MÉDIA – dotácia na zmenu frekvencie v sume:4 000,00 eur. 
Vykonal sa nákup izotermického vozidla v sume 15 500,00eur , z toho 11 000,00 eur z dotácie a 4 500,00 eur 
z vlastných zdrojov.  
 
 
 
5. Opis  a  hodnota  majetku,  ku  ktorému  nemá  účtovná  jednotka  vlastnícke  právo  
   

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke 
právo 

Suma /v eurách na dve desatinné miesta/ 

Zostatková cena v eur 

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO,PO/  

Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, 
pričom účtovná jednotka majetok užíva 
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Majetok, pri ktorom vlastnícke právo  nadobudol veriteľ 
o zabezpečovacom prevode práva 

 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe 
zmluvy o výpožičke 

 

Majetok- dopravné prostriedky - obstaraný formou 
finančného prenájmu vykazované v IÚZ medzi 
záväzkami 

71 070,99 

 
6. Dôvody tvorby, zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku 
a dlhodobému hmotnému majetku /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Inv. 
číslo 

Konkrétny druh DM Suma OP v eur  
Dôvod tvorby, zvýšenia, zníženia a zrušenia 

OP 

 022.8 - Stroje, prístroje, 
zariadenia TEKOM-therm 

267 031,12 Vytvorené v r. 2012 k 31.12.2012. 

Majetok mesta, regulačné zariadenia, riadiace 
systémy kotolní , resp. modernizácia kotolne 
na Sídlisku VII mesta, v celkovej nadobúdacej 
hodnote 267 031,12 eur vedený v účtovníctve 
mesta ešte pred rokom 2000. Majetok sa 
neodpisoval, pre zreálnenie ocenenia majetku 
v používaní a technického zastarania majetku 
bola vytvorená opravná položka v rovnakej 
výške ako bola nadobúdacia cena majetku 
podľa vedenej účtovnej evidencie. 

 

 

II. Dlhodobý finančný majetok  
1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v eurách na dve desatinné miesta/ 

Údaje o obstarávacej cene, opravných položkách a zostatkovej cene uvedené v tabuľkovej časti poznámok, 
tabuľka č. 1 
 

2. Dôvody tvorby, zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku /v eurách 
na dve desatinné miesta/ 

 

Konkrétny druh DFM Suma OP v eur 
Dôvod tvorby, zvýšenie, zníženia a zrušenia 

OP 

Podielové cenné papiere a 
podiely COM-MÉDIA,spol. sr.o.      

26 638,78 Ocenenie cenných papierov (akcií) a podielov 
dcérskej účtovnej jednotky k 31.12.2020 
metódou vlastného imania podľa dostupných 
údajov od spoločnosti.. 

Podielové cenné papiere a 
podiely KOMVaK-Vodárne a 
kanalizácie mesta Komárno,a.s. 

1 294 221,54 Ocenenie cenných papierov (akcií) a podielov 
dcérskej účtovnej jednotky k 31.12.2020 
metódou vlastného imania podľa dostupných 
údajov od spoločnosti.. 

Podielové cenné papiere a 
podiely - CALOR, s.r.o. 

84 296,25 Ocenenie cenných papierov (akcií) a podielov 
dcérskej účtovnej jednotky k 31.12.2020 
metódou vlastného imania podľa dostupných 
údajov od spoločnosti. 

Ostatný dlhodobý finančný 
majetok-Ostatný finančný vklad 
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárno,a.s.   

243 565,46 Ostatný dlhodobý finančný majetok vytvorení 
na základe zmluvy o poskytnutí vkladu do 
obchodného imania zo dňa 07.12.2001  

Podielové cenné papiere 
a podiely KN Smart Servis a.s. 

25 000,00 Ocenenie cenných papierov (akcií) a podielov 
dcérskej účtovnej jednotky k 31.12.2020 
metódou vlastného imania podľa dostupných 
údajov od spoločnosti.. 

 
 
 
III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v eurách/ 
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Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel ku dňu riadnej IÚZ /riadky 025 až 
026 súvahy/:  
 

Názov spoločnosti Právna 
forma 

Základné 
imanie /ZI/ 
spoločnosti 
k 31.12.2020 

Podiel ÚJ 
na ZI 

spoločnosti 
v % 

Podiel ÚJ 
na 

hlasovacích 
právach 

v % 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti 

k 31.12. 
2019 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti 

k 31.12. 
2020 ⃰ 

 

KOMVaK – 
Vodárne 
a kanalizácie 
mesta 
Komárno,a.s  

a.s. 2 289 000,00 100% 100% 863 000,00 1 040 000,00 

COM-MÉDIA, 
spol. s r.o. 

s.r.o. 26 638,78 100% 100% 12 767,00 18 505,00 

CALOR,s.r.o.  
 

s.r.o. 84 296,25 100% 100% -4 000,00 545,00 

KN Smart Servis 
a.s. 

a.s. 25 000,00 100% 100%  17 751,00 

Spolu  2 424 935,03   871 767,00 1 076 801,00 

 
⃰ Informácie o stave vlastného imania dcérskych účtovných jednotiek k 31.12.2020 boli poskytnuté dcérskymi 
účtovnými jednotkami.   
    
- Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 987/2020 z 05. novembra 2020 odsúhlasilo zvýšenie 
základného imania spoločnosti CALOR, s.r.o. nepeňažným vkladom – pohľadávka za nájomné za rok 2020                                     
vo výške 18 194,00 eur. Zápis o zvýšení základného imania spoločnosti v Obchodnom registri zo dňa 15.12.2020. 
Stav základného imania spoločnosti CALOR, s.r.o. po zápise do Obchodného registra SR vo výške 84 296,25 eur. 
- Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 629/2020 zo 06. 02. 2020 schválilo založenie akciovej 
spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií so 100 % majetkovou účasťou mesta Komárno s obchodným názvom 
KN SMART SERVIS a.s., so sídlom Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno podľa § 154 a nasl. Obchodného 
zákonníka, Výška základného imania spoločnosti KN SMART SERVIS a.s je vo výške 25 000,00 eur. Zápis 
o základnom imaní spoločnosti v Obchodnom registri nastal dňa 04.03.2020.  
 
IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok 
/v eurách na dve desatinné miesta/ 
 
1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere /v eurách na dve desatinné 

miesta//riadky 027 až 028 súvahy/:   
 

Názov emitenta 
Druh 

cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Výnos v % 
Dátum 

splatnosti 
Hodnota 

k 31.12. 2019 
Hodnota 

k 31.12.2020 

 -      

Spolu       

 
2. Dlhodobé pôžičky /v eurách na dve desatinné miesta/ /riadky 029 až 030 súvahy/:   
 

Názov dlžníka Výnos 
v % 

Mena 
Dátum 

splatnosti 
Hodnota 

k 31.12.2019 

Hodnota 
k 31.12.2020 

Popis 
zabezpečenia 

pôžičky 

Spolu -      

 
 
 
 
3. Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku /v eurách na dve desatinné miesta//riadok 031 

súvahy/:   
 

Významné položky 
ostatného DFM 

Hodnota 
k 31.12.2019 

Hodnota 
31.12.2020 

Poznámky 
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Ostatný dlhodobý 
finančný majetok 

288 787,00 288 787,00 Pozn. K 31.12.2020 bola vytvorená opravná 
položka k dlhodobému finančnému majetku vo 
výške 263 394,60 eur, § 25 a § 27 ods. 8 zákona 
o účtovníctve. 

 
Pozn. Z dôvodu správneho vykazovania podstaty a povahy majetkového a účtovného vzťahu medzi Mestom 
Komárno a obchodnou spoločnosťou KOMVaK – vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., vykonanej 
kapitalizácie pohľadávky Mesta Komárno z prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku, resp. kapitalizácie 
záväzku spoločnosti KOMVaK, a.s., t.j. nepeňažného vkladu – ostatný finančný vklad vykonaný na základe Zmluvy 
o poskytnutí vkladu do obchodného imania, uzatvorenej podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka zo 
dňa 7.12.2001, bola v účtovníctve mesta k 31.12.2015 vykonaná úprava vykazovania ostaného vkladu akcionára 
Mesta Komárno, ktorým sa nezvyšuje základné imanie spoločnosti KOMVaK, a.s. zaúčtovaním cez účty: 
069.1/428.1 (069.1 - Ostatný dlhodobý finančný majetok - ostatný finančný vklad KOMVaK,a.s., 4281 - 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov). 
 
B. Obežný majetok  
I.   Zásoby 
1. Opravné položky k zásobám /v eurách na dve desatinné miesta//riadky 035 až 039 súvahy/:   
 

Položka zásob 
Riadok 
súvahy 

Hodnota 
v EUR 

k 31.12. 
2019 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Hodnota 
v EUR 

k 31.12. 
2020 

Opis dôvodov 
tvorby, zníženia, 
zrušenia OP k 

zásobám 

        

Spolu        

 
2. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo 

s nimi nakladať /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Druh zásob Hodnota zásob  

Záložné právo   

Obmedzené právo nakladať  

 
3. Spôsob a výška poistenia zásob /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Druh zásob Spôsob poistenia Výška poistenia  

- - - 

 
II.  Pohľadávky 
1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Pohľadávky 
Riadok 
súvahy 

Hodnota pohľadávok 
Menovitá hodnota 

Opis 

Pohľadávky 
z nedaňových príjmov  
Účet 318 

068 2 833 326,68 

1 532 183,36 

928 941,42 

   143 309,11 

 

168 010,01 

 

21 680,12 

27 189,72 

10 227,55 

    

1 785,39 

 

- Nedaňové pohľadávky mesta: 

- pohľadávky za komunálny odpad,  

- pohľadávky za nájomné mestské byty, 

- pohľadávky Alternatíva+Civitas nájomné 

do r. 2004 

- pohľadávky za nájomné prenájom: 

nebytové priestory, pozemky, záhrady), 

- pohľadávky za odpredaj bytov, 

- pohľadávky z odoslaných faktúr 

- ostatné: pohľ. za úhradu nákl. Spoločného  

stavebného  úradu,  

- poplatok za alkohol tabak, 
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  069 917 747,17 

860 452,00 

  27 343,75 

   27 056,51 

352,65 

    1 567,91 

974,35     

- Daňové pohľadávky mesta: 

- daň z nehnuteľnosti, 

- daň za psa, 

- daň za užívanie verejného priestranstva, 

VOGA garáže 

- daň za ubytovanie, 

- daň za nevýherné hracie prístroje, 

Iné pohľadávky 081 12 070,82 

11 316,81     

 

Iné pohľadávky, v tom: 

- iné pohľadávky: Vysporiadanie podielu mesta na 

zisku po zdanení CALOR, s.r.o. 

Transfery a ostatné 
zúčtovanie so 
subjektami mimo 
verejnej správy (372AÚ)  

084 218 006,27 

 

177  935,00  

 

23 202,00 

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami 

mimo verejnej správy, v tom:  

Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta na šport 

nezúčtovaná do 31.12.2020 

Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta na kultúru 

nezúčtovaná do 31.12.2020 

 
2. Pohľadávky - opravné položky /v eurách na dve desatinné miesta/ Tabuľková časť poznámok, tabuľka č. 3. 
 
Celková výška opravnej položky k 31.12.2020 je vo výške 2 578 294,92 eur. Zostatková hodnota pohľadávok je vo 
výške 1 413 556,81 eur. 
 
3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v eurách /riadky 048  a 060 súvahy/ v brutto hodnote:  3 991 851,73 eur. 
 
Uvedené v tabuľkovej časti poznámok, Tabuľka č. 4. 
 
4.  Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Druh pohľadávok Hodnota pohľadávok v eur 

Záložné právo na nehnuteľnosti - 

  

Obmedzené právo nakladať - 

 
 
 
III. Finančný majetok  
1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy   /v eurách na dve 

desatinné miesta/ 
 

Krátkodobý  finančný 
majetok 

Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12.2019 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Hodnota 
k 31.12.2020 

Pokladnica 086                     0,00  939 058,37 939 058,37                     0,00  

Ceniny 087        21 484,00 223 760,00 226 468,00 18 776,00 

Bankové účty 088     1 823 703,03 233 339 099,99 229 111 304,44 6 051 498,58 

Spolu   1 845 187,03 234 501 918,36 230 276 830,81 6 070 274,58 

 
2. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má 

účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 
 
 

Druh krátkodobého finančného majetku Hodnota krátkodobého finančného majetku  
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Záložné právo  - 

Obmedzené právo nakladať - 

 
 
3. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Položka  
krátkodobého 

finančného 
majetku 

Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12. 

2019 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Hodnota 
k 31.12. 

2020 

Opis dôvodov tvorby, 
zníženia, zrušenia OP 

ku krátkodobému 
finančnému majetku 

Spolu - - - - - - - 

 
IV.  Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/:   
1.  Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Názov dlžníka 
Riadok 
súvahy 

Výnos 
v % 

Mena 
Dátum 

splatnosti 
Hodnota 

k 31.12.2019 
Hodnota 

k 31.12.2020 

Spolu - - - - - - 

 
 
2. Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Názov dlžníka 
Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12. 

2019 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Hodnota 
k 31.12. 

2020 

Opis dôvodov tvorby, 
zníženia, zrušenia OP 
k návratným finančným 

výpomociam 

Spolu - - - - - - - 

 
 

V. Časové rozlíšenie  
1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa 

jednotlivých položiek súvahy v eurách na dve desatinné miesta 
 
 
 

Opis položky časového 
rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12.2019 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Hodnota 
k 31.12.2020 

Náklady budúcich 
období 
z toho: 

111 38 697,93 32 776,96 38 604,33 32 870,56 

Služby spojené 
s bývaním, správa 
bytov, fond údržby 
a opravy bytov 

 29 471,62 27 073,86 29 471,62 27 073,86 

Predplatné odborných 
publikácií, dennej tlače  

        9 226,31 5 703,10 9 132,71 5 796,70 

Príjmy budúcich 
období  spolu z toho:  

113 236,60 236,60 236,60 236,60 

Za prenájom plyn. 
zariadenia 

 236,60 236,60 236,60 236,60 

 
 
 

Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A Vlastné imanie  
I.  Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 
Uvedené v tabuľkovej časti poznámok, Tabuľka č. 5. 
 
II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek   /v eurách na dve 
desatinné miesta/ 



 12 

 
 
 

Názov položky 
Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny 
oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 

Zníženie stavu predstavuje preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 
2019 vo výške 1 006 683,65 eur. 
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019 vo výške -1 006 683,65 eur 
bol zaúčtovaný v zmysle § 53 Postupov účtovania č. MF/16786/2007-31 na 
účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019 je vo výške -1 006 535,47 eur, 
tvorený rozdielom výnosov vo výške  23 023 699,86 eur a nákladov vo 
výške 24 030 235,33eur. Splatná daň z príjmu vo výške 148,18 eur 
(zrážková daň k úrokom na bankových účtoch). 
Bola vykonaná oprava účtovania v sume 230 388.00 eur z dôvodu 
nesprávneho zaúčtovania a zaradenia DM – vybavenie školských kuchýň 
a jedálni cez CS.  

Výsledok hospodárenia 
 

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2020 je vo výške 1 995 713,12 eur, 
tvorený rozdielom výnosov vo výške  22 805 791,14 eur a nákladov vo 
výške 20 809 923,85 eur. Splatná daň z príjmu vo výške 154,17 eur  eur 
(zrážková daň k úrokom na bankových účtoch). 

 

 
 
B. Záväzky 
I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 
Uvedené v tabuľkovej časti poznámok, Tabuľka č. 7. 
 
III. Záväzky  
1. Záväzky podľa doby splatnosti /v eurách na dve desatinné miesta//riadky 140  a 151 súvahy/:   
 
Uvedené v tabuľkovej časti poznámok, Tabuľka č. 8. 
 
2. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  
a) Záväzky zo sociálneho fondu  /v eurách na dve desatinné miesta/ 

Mesto záväzky zo sociálneho fondu nemá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) popis významných položiek záväzkov  

 

Záväzok 
 

Hodnota záväzku 
k 31.12.2020  

Hodnota záväzku 
k 31.12.2019  

Opis 

Finančný príspevok pre ZŠ 
Eötvősa 

1 162 288.59 0.00 Finančný príspevok od Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt., použije sa v 
roku 2021. 

 
c) Ostatné dlhodobé záväzky /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Názov položky 
 

Výška 
k 31.12.2019 

Výška 
k 31.12.2020 

Opis 

Úver ŠFRB 297 120,06 278 880,06 Výstavba bytového objektu A-1 – dlhodobá časť 

Úver ŠFRB 109 515,93 102 931,25 Výstavba bytového objektu A-2 – dlhodobá časť 

Úver ŠFRB 255 282,01 238 701,79 Prestavba bývalého OSP na bytový dom – dlhodobá 

časť 

Sociálny fond Rok 2019 Rok 2020 

Stav  k 1.januáru   30 919,38 40 130,80 

Tvorba sociálneho fondu 47 636,08 42 548,44 

Čerpanie sociálneho fondu 38 424,66 37 514,81 

Stav k 31.decembru  40 130,80 45 164,43 
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Úver ŠFRB 422 606,37 397 031,61 Prestavba ZŠ Slobody na bytový dom – dlhodobá 

časť 

Úver ŠFRB 41 485,91 39 291,17 Výstavba nájomných bytov Harčáš I. etapa – 

dlhodobá časť 

Úver ŠFRB 112 758,73 107 111,17 Výstavba nájomných bytov Harčáš II. etapa – 

dlhodobá časť 

Autokredit – Nákup 
osobných automobilov  

     28 824,24 
 

24 192,38 Dlhodobá časť 

Spolu 1 267 593,28 
 

1 188 139,43  

 
 

d) Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Názov položky 
 

Splatnosť 
do 1 roka 

Splatnosť od 1 
do 5 rokov 

Splatnosť 
viac ako 5 rokov 

 474 – Záväzky z nájmu  47 038,41  

Spolu  47 038,41  

 
 
 Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci  
 

1.  Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Údaje uvedené v tabuľkovej časti poznámok, Tabuľka č. 9. 
 
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020 je vo výške 2 039 137,83 eur čo predstavuje 8,34 % skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka v zmysle §17, odst.6, písm a) zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V celkovom dlhu obce je aj suma dodávateľského úveru postúpeného veriteľom EUROVIA SK, a.s. na Slovenskú 
sporiteľňu, a.s. k 31.12.2020 vo výške 1 447 511,71 eur. Prevedením pohľadávky veriteľa na banku účtujú sa 
takéto záväzky ako bankové úvery, § 55 ods. 11 postupov účtovania. 

Do celkového dlhu obce sa započítava aj suma obstarania osobných automobilov Škoda Superb a Škoda Octavia 
formou auto kreditu, ktorého zostatok k 31.12.2020 je vo výške 28 823,83 eur.  
 
 
2. Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy /v eurách na dve desatinné miesta/ 

Druh cenného papiera 

Mena, v ktorej 
sú 

cenné papiere 
vydané 

Úroková 
sadzba 

v % 

Dátum 
splatnosti 

Výška 
k 31.12.2019 

Výška 
k 31.12.2020 

 -     

Spolu      

 
 

3. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci /v eurách na dve desatinné miesta/ 
V roku 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon  
samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19 vo výške 686 203,00 eur. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. 
 

Poskytovateľ návratnej 
výpomoci 

Druh návratnej 
výpomoci 

Účel 
použitia 

Dátum 
splatnosti 

Výška 
k 31.12.2019 

Výška 
k 31.12.2020 

Ministerstvo financií SR             - Financovanie 
výkonu 
samosprávnych 
pôsobností 
mesta 

31.10.2024 

31.10.2025 

31.10.2026 

31.10.2027 

0,00 686 203,00 

Spolu    0,00 686 203,00 
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C. Časové rozlíšenie  
1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa 

jednotlivých položiek súvahy  /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Opis položky časového 
rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12.2019 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Hodnota 
k 31.12.2020 

Výdavky budúcich 
období 
spolu z toho: 

181           

Spolu             

Výnosy budúcich 
období spolu z toho: 

182 12 628 124,90 315 785,61 452 752,29 12 491 158,22 

Dlhodobý nehmotný 
majetok obstaraný 
z cudzích zdrojov 

 5 788,87   5 788,87 

Dlhodobý hmotný 
majetok obstaraný 
z cudzích  zdrojov 

 12 621 277,63 
 

315 785,61 452 752,29 12 484 310,95 

Bežné Transfery ŠR na 
použitie v roku 2019 

 1 058,40   1058,40 

Spolu:  12 628 124,90 315 785,61 452 752,29 12 491 158,22 

 
 

2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v eurách na dve desatinné miesta/ 

Kapitálový transfer 
 

Stav záväzku 
k 31.12.2019 

Príjem 
kapitálového 

transferu 

Zúčtovanie do 
výnosov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Zúčtovanie do 
výnosov 

budúcich období 

Stav záväzku 
k 31.12.2020 

Celkom 
V tom: 

12 628 124,90 315 785,61 452 752,29 0,00 12 491 158,22 

Dlhodobý nehmotný 
obstaraný z cudzích 
zdrojov 

5 788,87 
0,00 0,00 0,00 5 788,87 

Dlhodobý hmotný 
majetok – Stavby 
obstaraný z cudzích 
zdrojov 

12 076 741,09 

0,00 288 647,92 0,00 11 788 093,17 

Dlhodobý hmotný 
majetok – Samostatné 
hn. veci a súbory hn. 
vecí obstarané 
z cudzích zdrojov 

145 152,82 

0,00 4 604,42 0,00 140 548,40 

Dlhodobý hmotný 
majetok - Dopravné 
prostriedky  

21 875,00 
0,00 10 021,46 0,00 11 853,54 

Ostatný dlhodobý 
hmotný majetok –  
obstaraný z cudzích 
zdrojov 

163 607,33 

0,00 8 478,89 0,00 155 128,44 

Univerzita Selyeho 
technické zhodnotenie 
vysporiad.nájomným 

55 827,39 
0,00 0,00 0,00 55 827,39 

Strava pre deti od 
ÚPSVaR 

140 999,60 
315 678,76 140 999,60 0,00 315 678,76 

Dlhodobý hmotný 
neodpisovaný – 
pozemky, umelecké 
diela a zbierky 

11 808,63 

0,00 0,00 0,00 11 808,63 

Školstvo réžia ZŠ 5 265,77 106,85 0,00 0,00 5 372,62 
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Odobraté prídavky na 
dieťa 

1058,40 0,00 0,00 0,00 1058,40 

Umelecké diela 
a zbierky 

592,59 0,00 0,00 0,00 592,59 

 
 
 

Čl. V 
Informácie o výnosoch a nákladoch  

 
 
 
 

1. Výnosy  - popis a výška významných položiek /v eurách na dve desatinné miesta/ 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma  

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 

V tom: 

- za služby školstvo 

299 152,13 

 

42 267,97 

  

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob   

 

 

Aktivácia  632 – Daňové výnosy samosprávy 

V tom: 

- výnos dane z príjmu FO 

- daň z nehnuteľnosti 

- daň za užívanie verejného 

priestranstva 

- daň za psa 

- daň za ubytovanie 

 

14 618 542,18 

 

12 436 545,38 

2 124 717,72 

20 563,03 

 

23 925,23 

11 894,30 

 

633 – Výnosy z poplatkov  

V tom: 

- poplatok za kom. odpad 

- ostatné správne poplatky 

(vrátane správnych poplatkov 

stavebného úradu) v tom: 

- spoločný stavebný úrad 

2 024 198,28 

 

1 393 343,33 

 

630 854,95 

 

68 023,05 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 641 – Tržby z predaj dlhodobého 

nehmotného a dlhodobého hmotného 

majetku: predaj budov a pozemkov na 

základe rozhodnutia mestského 

zastupiteľstva v tom: 

- predaj pozemkov 

a nehnuteľnosti  

 

988 753,52 

 

 

 

 

 

 

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky 

z omeškania, v tom: 

V tom pokuty vybraté Mests. políciou 

     33 943,87 

 

      33 927,87 
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Spoločný stavebný úrad                     16,00 

Ostatné výnosy 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 

V tom: 

- nájomné pozemky, záhrady,  

- nájomné nebytové priestory, 

- nájomné mestské byty, 

- nájomné v útulku pre 

bezdomovcov 

- fakturácia a refakturácia 

nákladov – energií v prenajatých 

priestoroch, budovách mesta 

 

1 125 189,12 

 

 

90 690,78 

515 609,84 

422 609,04 

 

7 218,20 

 

 

8 985,25 

 

 

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti (zúčtovanie 

a zrušenie rezervy na odchodné a audít. 

služby)  

840 512,65 

 

             

658 – Zúčtovanie ostatných opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti, v tom: 

- zúčtovanie OP k pohľadávkam, 

- nedokončené investície 

 

189 935,03 

 

136 643,15 

53 291,88    

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie  
časového rozlíšenia 

- 659 – Zúčtovanie opravných 

položiek z finančnej činnosti 

177 000,00 

661 – Tržby z predaja cenných papierov 

a podielov 

 

662 – Úroky 874,21 

Finančné výnosy 
 
 
 
 
 
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov  
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 
obcou alebo VÚC 

663 – Kurzové zisky  

672 – Náhrady škôd 4 342,60 

668 – Ostatné finančné výnosy  

693 – Výnosy samosprávy z bežných 

transferov zo štátneho rozpočtu a iných 

subjektov verejnej správy v tom: 

- bežný transfer ŠFRB prenesená 

kompetencia, 

- bežný transfer prenesená kompetencia 

matrika, 

- bežný transfer Register obyvateľstva 

prenesená kompetencia, 

- bežný transfer prenesená kompetencia 

životné prostredie, 

1 225 909,72 

 

 

 

21 811,52 

 

82 849,09 

 

11 980,31 

 

3 193,28 
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- bežný transfer prenesená kompetencia 

Spoločný stavebný úrad, 

- bežný transfer prenesená kompetencia 

Spoločný školský úrad, 

- bežný transfer Útulok pre 

bezdomovcov, 

- bežný transfer opatrovateľská služba, 

- sčítanie obyvateľov 

- príspevok pre ZŤP pracovníkov, 

- dotácia na stravné 

-príspevok na COVID 

 

50 995,68 

 

35 198,00 

 

60 486,89 

190 525,75 

46 554,31 

34 745,32 

            100 180,84 

76 920,36 

694 – Výnosy samosprávy 

z kapitálových transferov zo štátneho 

rozpočtu a iných subjektov verejnej 

správy (účtovanie vo výške  

zaúčtovaných odpisov majetku 

obstaraného zo zdrojov ŠR, EÚ  

ostatných subjektov verejnej správy) 

311 752,69 

 697 – Výnosy z bežných transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej 

správy – v tom: 

- Nadácia Pontis- rozvoj 

cyklistickej dopravy 

- Nadácia EPH –rozvoj 

oddychovej zóny Mŕtve rameno 

Váhy 

- Dajme spolu Gól 

20 205,09 

 

 

 

9 555,09 

 

 

10 000,00 

650,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

698 – Výnosy z kapit. transférov od 

subjektov mimo verejnej správy- 

 

     

699 – Výnosy samosprávy z odvodu 

rozpočtových príjmov (príjmy 

rozpočtových organizácii prevedené na 

účet zriaďovateľa a poskytnuté – vrátené 

na účet rozpočtovej organizácie) 

 

945 480,05 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu  22 805 791,14 

 
Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 22 805 791,14 eur, čo predstavuje pokles výnosov 
oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 23 023 699,86 eur.   
Pokles výnosov bol spôsobený v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.  
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  
- tržby za vlastné výkony  a tovary o 305 631,59 eur v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. 
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- podielové dane vo výške   12 436 545,38 eur - ich výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID - 19, čo predstavuje pokles o 1,49 % vo výške 188 199,90 eur.  
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 16 398,11 eur. (účet 694) 
 
2. Výnosy  v členení podľa rozpočtových programov /v eurách na dve desatinné miesta/ 

 

Rozpočtový program Popis výnosov /číslo účtu a názov/ Suma  

Spolu - - 

 
 
3.Náklady  - popis a výška významných položiek /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  

V tom: 

- spotreba zásob školské jedálne 

– potraviny 

- spotreba materiálu: spotreba 

ochranných prostriedkov a 

dezinfekčných prostriedkov v 

súvislosti so šíriacim sa 

ochorením COVID - 19 

- materiálové náklady MsÚ 

- materiálové náklady MŠ, CVČ 

školské jedálne (materiál, 

drobný majetok účtovaný do 

nákladov) 

526 137,06 

 

 

194 553,75 

34 456,71  

 

 

 

 

216 742,59 

114 840,72 

 

 

 

502 – Spotreba energie 

V tom: 

- energie mesto 

- energie školstvo 

969 930,15 

 

777 097,22 

192 832,93 

 Služby  511 – Opravy a udržiavanie 

V tom: 

- opravy budovy, stavby, komunikácie  

v tom: 

- obnova ihriska Žihadelko ul.Slobody 

Baustar 

- obnova telocvične SPARTACUS 

- oprava MK , terénné úpravy Pragokom 

- oprava a rekonštrukcia chodníkov 

v Komárne dodávateľom Korekt 

 

- opravy strojov, prístrojov a zariadení, 

- opravy školstvo 

270 189,80 

 

234 403,19 

 

 

28 826,81 

25 982,04 

30 300,17 

 

33 489,58 

 

28 564,86 

 7 221,75 

 512 – Cestovné 1 471,26 

 513 – Náklady na reprezentáciu  25 774,52 

 518 – Ostatné služby  3 726 188,60 
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V tom: 

- odvoz odpadu a uloženie 

- zrážková voda, 

- kosenie a odvoz pokosenej 

hmoty, výrub stromov, 

- čistenie verej. priestr., 

- telekomunikačné služby,  

- internet, Cloud, poštovné, 

- Služby súvisiace s ochorením 

COVID 19 

- COMORRA SERVIS (prenájom, 

ubytovacie služby a iné služby) 

- Ostatné služby  

 

1 549 215,45 

  317 882,56  

  

  282 944,39 

 159 654,72 

     

69 195,15  

 

17 524,62 

 

44 058,31 

1 290 179,02  

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady v tom: 

- MsÚ,  

- MŠ, školské jedálne, CVČ 

5 012 459,30 

3 226 179,49 

1 786 279,81 

 524 – Zákonné sociálne poistenie v tom: 

- MsÚ 

- MŠ, školské jedálne, CVČ 

1 730 118,85 

 1 110 287,73 

   629 831,12 

 525 – Ostatné sociálne poistenie (DDS, 

ŽP) v tom: 

- MsÚ 

- MŠ, školské jedálne, CVČ 

115 982,04 

 

     71 781,78 

    44 200,26 

 

 527 – Zákonné sociálne náklady  

- MsÚ  

- MŠ, školské jedálne, CVČ   

    205 976,89 

     195 065,70 

      10 911,19 

 528 – Ostatné sociálne náklady  

Dane a poplatky  532 – Daň z nehnuteľnosti  

 538 – Ostatné dane a poplatky (súdne 

poplatky) 

    12 616,68 

 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – Zostatková cena predaného 

dlhodobého hm. a nehmotného majetku 

(predaj pozemkov) 

     114 221,94 

 

        

 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky 

z omeškania, v tom: 

- Inšpektorát práce 

- PETKOV & Co s.r.o. poplatok za 

priestupok 

- Exekúčne poplatky 

       

2 319,39 

2 000,00 

 

171,31 

148,08 

 546 – Odpis pohľadávky 

v tom: 

- komun. odpad 

- daň za psa 

206 735,01 

 

16 601,11 

  326,93 
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- prenájom mestského bytu 

- daň z nehnuteľnosti 

- prenájom NP 

- prenájom pozemky 

- nájomné do roku 2004 

Alternatíva+Civitas,služby 

spojené s užívaním bytu r.2005 

49 280,03 

33 803,17 

1816,94 

50,77 

 

104 856,06 

 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

V tom: 

- členské v organizáciách 

a združeniach 

- zúčtovanie nákladov budúcich 

období Handimex 

 

131 958,31 

 

 

45 600,94 

 

 

25 456,26 

 549 – Manká a škody 

 

1269,62 

Odpisy, rezervy a opravné položky  
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia   

551 – Odpisy dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku 

1 430 412,42 

 553 – Tvorba ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti v tom: 

- zvýšenie na súdne spory 

- audit 

- na odchodné a iné zamestnanecké 

pôžitky, rekreačné 

236 929,05 

 

103 600,00 

   7 728,00 

 

125 601,05 

 

 

 558 – Tvorba ostatných opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti 

V tom: 

- tvorba OP k pohľadávkam za  

nájom bytov 

- tvorba OP za pohľ. za miestny 

popl za kom. odpad 

- tvorba OP k daňovým pohľ. 

dane za psa 

- tvorba OP k pohľ.NP 

- tvorba OP k pohľ. Daň za 

užívanie VP 

- tvorba OP k pohľ.Daň 

z nehnuteľnosti 

- ostatné (pozemky, hracie 

prístroje, odoslané FA) 

- tvorba OP k DHM 

468 597,24 

 

 

49 020,16 

 

94 881,02 

 

 

  4 006,53 

28 409,10 

 

14 298,62 

 

6 091,05 

 

1 797,05 

270 092,91 
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 559 – Tvorba opravných položiek 

finančnej činnosti, v tom: 

KN Smart Servis 

CALOR, s.r.o. 

43 193,63 

 

25 000,00 

18 193,63 

Finančné náklady  561 – Predané cenné papiere a podiely     

 562 – Úroky 

V tom úroky z dlhod. bank.  Úverov 

Úroky Lízing. zmluvy 

   29 149,93 

    28 143,69 

         978,92 

 563 – Kurzové straty 0,00 

 568 – Ostatné finančné náklady 

v tom:   - bankové poplatky 

- poistenie majetok z lízing. 

zmlúv, poistenie cestovné, 

poistenie osôb 

- manipulačné lízingu 

 

54 724,47 

19 578,48 

            32 867,25 

 

 

2278,74 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov  

584 – Náklady na transfery z rozpočtu 

obce do RO a PO 

V tom bežné transfery: 

- mestským organizáciám  

- školám (vlastné príjmy, 

originálna kompetencia) 

 

 

V tom kapitál. Transfery – zúčtovanie 

odpisov majetku v správe: 

- mestských organizácií 

- škôl 

           4 477 320,98 

 

 

1 698 503,32 

2 388 244,93 

 

 

 

 

 

276 037,34 

 114 535,39 

 585 – Náklady na transfery z rozpočtu 

obce ostatným subjektom 

- COM-MÉDIA, spol. s r.o. 

-Oázis príspevok 

139 180,00 

 

           139 000,00 

180,00 

 586 – Náklady na transfery z rozpočtu 

obce subjektom mimo verejnej správy 

V tom transfer: 

- pre Cirkevnú školu Marianum 

- pre SAD ARIVA Nové Zámky 

-pre CALOR 

- ostatné transfery z rozpočtu obce 

857 421,91 

 

 

553 705,00 

206 738,71 

80 000,00 

16 978,20 

 587 – náklady na ostatné transfery 

 

 

19 644,80 

Dane z príjmov 591 – Dane z príjmov 154,17 

Spolu  20 809 923,85 
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Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 20 809 923 eur, čo predstavuje pokles nákladov 
oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 24 030 383,15 eur. .  
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  
- spotreba materiálu: spotreba ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa 

ochorením COVID - 19 - výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19, čo predstavuje 
sumu vo výške 34 456,71 eur 

- mzdové náklady vo výške  5 012 459,30 eur,  
- sociálne náklady vo výške  1 730 118,85 eur, ostatné sociálne poistenie (DDS, ŽP) v sume 115 982,04 eur a zákonné 

sociálne náklady v sume 205 976,89 eur.  
- ostatné služby vo výške  3 726 188,60 eur  v tom služby vykonané v súvislosti so šíriacim sa ochorením 

COVID - 19 - výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19, čo predstavuje sumu vo 
výške 17 524,62 eur 

- odpisy vo výške 1 430 412,42 eur 
- tvorba rezerv na súdny spor vo výške 103 600,00 eur 
- náklady na transfery RO/PO vo výške  4 477 320,98 eur (účet 584) 
-    náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným subjektom 139 180,00 eur (účet 585) 
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške  857 421,91 eur (účet 586) 
 
4.Náklady v členení podľa rozpočtových programov /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Rozpočtový program Popis nákladov /číslo účtu a názov/ Suma  

   

Spolu - - 

 
5.Osobitné náklady /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Názov položky Suma nákladov   

Overenie účtovnej závierky  2 400,00 

Iné poisťovacie služby  

Daňové poradenstvo  

Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto 
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 
(konsolidovaná účtovná závierka, priebežný audit) – 
tvorba rezervy 

5 952,00 

  

 
Čl. VI 

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy  
 

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
      (Pohľadávka účet 351) /v eurách na dve desatinné miesta/ 

 

Popis zostatku účtu 351 
/pohľadávka/ 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2019 

V bežnom 
účtovnom 

období prijaté 
odvody príjmov 

minulých 
účtovných 

období 
 
- 

Odvody príjmov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

zúčtované do 
výnosov 

+ 

Uhradené 
odvody príjmov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

 
- 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2020 

z dôvodu 
neprijatých 
odvodov 
príjmov 

 6 230,81 195,29 3 248,81  9 284,33 

Spolu 6 230,81 195,29 3 248,81  9 284,33 

 
 

2. Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách na dve desatinné 
miesta/ 

 

Názov zostatku  

v členení podľa štruktúry 

súvahy 

Stav 

Záväzku/  

pohľadávky 

Druh 

transferu 

/bežný, 

Príjem 

bežného/ 

kapitálového 

Zúčtovanie 

do výnosov 

bežného 

Zúčtovanie 

do výnosov 

budúcich 

Stav 

Záväzku/  

pohľadávky 
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/riadky súvahy 137 až 

139/ 

k 31.12.2019 kapitálový/ transferu 

 

+ 

účtovného 

obdobia 

- 

období 

/účet 384/ 

- 

k 31.12.2020 

z dôvodu 

prijatých 

transferov 

357 - Ostatné 

zúčtovania rozpočtu 

obce v tom: 

 

      

MŠ – na výchovu a 

vzdelávanie 

14 058,32 BT     44 914,00 29 690,47 

 

 29 281,85 

Príspevok na pedag. 

Prax v ZŠ,MŠ 

0,00 BT 11 193,39 11 193,39  0,00 

Príspevok na 

stravovanie 

0,00 BT 554 462,40 238 783,64 315 678,76  0,00 

Príspevok na školské 

potreby 

0,00 BT 1 709,80 1 709,80  0,00 

Príspevok na učebnice 2,14 BT 93 749,04 90 801,66 

Vrátené: 

2 949,00 

 0,52 

Školstvo – vzdelávacie 

poukazy 

0,00 BT 74 330,00     73 293,00  1 037,00 

Školstvo - cestovné 3 307,29 BT 22 020,50 17 250,70  8 077,09 

Školstvo - odchodné 0,00 BT 9 740,00 9 739,33  0,67 

Školstvo – asistent 

učiteľa 

0,00 BT 114 339,00      108 102,37 

Vrátené: 

6 236,63 

 0,00 

Školstvo – na žiakov so 

sociálne znevýh. 

prostredia 

0,00 BT 14 700,00       14 700,00  0,00 

Škola v prírode 0,00 BT 28 300,00 3 200,00 

Vrátené: 

25 100,00 

 0,00 

Lyžiarsky kurz 0,00 BT 33 150,00 23 250,00 

Vrátené: 

9 900,00 

 0,00 

Školstvo –Projekt 

Čítame radi 

0,00 BT 4 800,00 2 400,00  2 400,00 

Školstvo – projekty NP 

PRIM 

0,00 BT 28 750,49 28 750,49  0,00 

ZŠ Komenského –

Úspešne v ZŠ 

0,00 BT 83 738,70 72 826,78  10 911,92 

Školstvo – Dajme spolu 

gól projekt 

350,00 BT 0,00 350,00  0,00 

Školstvo- projekty od 

NSK pre ZŠ 

0.00 BT 1 100,00 1 100,00  0,00 

Školstvo – Rozmarínová 

ZŠ refundácia miezd zo 

ÚPSVaR 

0,00 BT 10 164,43 10 164,43  0,00 
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Školstvo-MŠ podpora 

udržiavania 

zamestnanosti 

0,00 BT 291 701,21 291 701,21  0,00 

Dotácia na sčítanie 

obyvateľov, domov.. 

0,00 BT 62 472,00 46 554,31  15 917,69 

Prevencia kriminality- 

modernizácia rozšírenie 

kamerového systému 

6 000,00 BT  6 000,00  0,00 

Nenávratný príspevok 

na vojnové hroby 

0,00 BT 1 749,83 

 

1 749,83  0,00 

Prenesené kompetencie 

(Spoločný školský úrad, 

Spoločný stavebný úrad, 

Matrika, Register 

obyvateľstva, Hlásenie 

pobytu občanov, Životné 

prostredie, Pozemné 

komunikácie, ŠFRB) 

0,00 BT 206 057,67 

 

206 057,67  0,00 

Účelová dotácia 

uzn.vl.SR448/2008 - 

Útulok 

740,64 BT 75 186,88 70 967,21 

Vrátené: 

740,64 

 4 219,67 

CULTPLAY 15 470,00 KT 14 331,22 2 301,00  27 500,22 

Pevnosť z MK ŠR 

.turisticko inf.centrum 

0,00 BT 565 500,00   565 500,00 

Dotácia na nálup 

izometrického vozidla 

SSO 

11 000,00 BT 

 

 11 000,00  0,00 

Dotácia na podporu 

športu -cykloturistika 

0,00 BT 75 380,00   75 380,00 

Dotácia-Pracuj a zmeň 

život opatrovateľky 

0,00 BT 22 412,70 1 420,60  20 992,10 

Dotácia – COVID 

výživové doplnky 

0,00 BT 5 320,00   5 320,00 

Dotácia na odmeny 

COVID –opatrov., ZpS 

 

0,00 BT 93 412,00 92 713,40 0 698,60 

359 – Zúčtovanie 

transferov medzi 

subjektmi verejnej 

správy z toho: 

      

Nitriansky samosprávny 

kraj – obnova kultúrnej 

pamiatky 

0,00 BT 4 800,00 4 800,00  0,00 

Zúčtovanie transferov 

medzi subjektami 

verejnej správy-poplatok 

za LV 

8,00 BT 0,00 4,00  4,00 

ÚPSVaR- podpora 

zamestnávania 

0,00 BT 8 834,03 8 834,03  0,00 
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Transfér na podporu 

národných menšín 

0,00 BT 0,00 6 800,00     -6 800,00 

 
 
3. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách na dve desatinné 

miesta/ 
 
 

 
 
 

Čl. VII 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 
1. Deriváty - opis významných položiek derivátov  

 

Slovný popis derivátu Deň dohodnutia Deň vyrovnania Hodnota 

    

Spolu    

 
 
2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  

 
 

Popis majetku Hodnota majetku Forma zabezpečenia 

Spolu   

 
 
 
3. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  
 

Druh položky Opis položky Hodnota Účet 

Prijaté depozitá a hypotéky    

Prenajatý majetok    

Podmienená pohľadávka 
(presúvané z 773)  

Pohľadávka KOMVaK 288 787,00 776 

Prísne zúčtovateľné tlačivá Pokutové bloky – mestská 

polícia 

22 670,00 775 

Materiál v skladoch civilnej 
ochrany 

   

Odpísané pohľadávky Z daňových a nedaňových 646 369,58 773 

Názov zostatku  
v členení podľa štruktúry 

súvahy 
/riadky súvahy 043 až 

047/ 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2019 

z dôvodu 
poskytnutých 

transferov 

Druh 
transferu 
/bežný, 

kapitálový/ 

Poskytnutie 
kapitálového 

transferu 
+ 

Dané do správy 
príspevkovej, 

resp. rozpočtovej 
organizácii 

Zúčtovanie KT 
transferu 

poskytnutého 
do nákladov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

+ 
Odobraté zo 

správy 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2020 

z dôvodu 
poskytnutých 

transferov 

355 – Zúčtovanie 
transferov rozpočtu 
obce a VÚC 

10 677 147,05 KT 525 797,15 439 117,29 10 763 826,91 

Spolu  10 677 147,05  525 797,15 

 

439 117,29 10 763 826,91 
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príjmov 

Drobný nehmotný majetok 
obstaraný z bežných výdavkov 

DHM z bežných výdavkov    116 951,01 772 

Drobný hmotný majetok obstaraný 
z bežných výdavkov 

DHM z bežných výdavkov 1 573 023,50 771 

Spolu  2 647 801,09  

 
 
 

Čl. VIII 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 
I. Iné aktíva a iné pasíva  
1. Iné aktíva a iné pasíva /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Iné aktíva a iné pasíva Opis Hodnota celkom 

Záväzky z poskytnutých záruk   

Záväzky zo súdnych rozhodnutí   

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov 

  

Záväzky z ručenia    

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných 
zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných 
zmlúv 

  

Budúce právo z investovania prostriedkov 
získaných oslobodením od dane z príjmov 

  

Budúce právo z privatizácie   

   

Spolu   

 
2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 
Uvedené v tabuľkovej časti poznámok, Tabuľka č. 11. 
 
3. Ostatné finančné povinnosti /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Názov položky Popis Hodnota celkom 
Hodnota týkajúca 

sa spriaznených osôb 

Povinnosti z devízových 
termínovaných obchodov a iných 
finančných derivátov 

   

Povinnosti z opčných obchodov    

Zákonná alebo zmluvná povinnosť 
odobrať určité produkty, napr. 
z dodávateľských zmlúv alebo 
odberateľských zmlúv   

   

Povinnosti z leasingových, 
nájomných, servisných, poistných, 
koncesionárskych, licenčných 
a podobných  zmlúv  

   

Povinnosť investovať prostriedky 
získané oslobodením od dane z 
príjmov 

   

Iné povinnosti    

Spolu    

 
 
 

Čl. IX 
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Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  
účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

  
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

/v eurách na dve desatinné miesta/ 
 
 
 
 
       

Druh obchodu 
Hodnoty obchodu 

/v eurách na dve desatinné 
miesta/ 

Podiel obchodu na 
celkovom objeme 
obchodov, resp. 
transferov v % 

Hodnota ešte 
neukončených obchodov 

(môže byť aj v %) 

Kúpa alebo predaj     

Fakturácia (dodávateľské 
faktúry 321) 

6 217 700,61 eur 
 

 

 

Fakturácia KOMVaK-Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárno, a.s. 

558 437,41 eur 

8,98% 
 

Fakturácia CALOR, s.r.o. 
22 841,64 eur 

1,33%  

Fakturácia Mestské kultúrne stredisko,  
príspevková organizácia 

3 040,00 eur 

0,04% 
 

Fakturácia COMORRA SERVIS, 
príspevková organizácia 

93 339,77 eur 

1,50% 
 

Zmluvy o obchodnom zastúpení    

Licenčné zmluvy    

Transfer – na prevádzkové 
výdavky (585, 584) 

4 616 320,98 eur   

Transfer – na prevádzkové 
výdavky 

COM-MÉDIA, spol. s r. o.  
139 000,00 eur 

3,01%  

Transfer – na prevádzkové 
výdavky 

Mestské kultúrne stredisko,  
príspevková organizácia 

255 000,00 eur 

5,57% 
 

Transfer – na prevádzkové 
výdavky 

COMORRA SERVIS, 
príspevková organizácia 

600 000,00 eur 

12,99% 
 

Transfer – na prevádzkové 
výdavky 

Zariadenie pre seniorov Komárno 
843 665,42 eur 

18,27%  

Transfer – na prevádzkové 
výdavky 

pre základné školy, základnú 
umeleckú školu a školské kluby v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

2 132 151,00 eur 

46,18%  

Know-how - -  

Úvery, pôžičky, výpomoci  - -  

Záruky  - -  

Iné obchody     

Prenájom majetku 
(648AÚ- prenájom nebytových 
priestorov) 

KOMVaK-Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárno, a.s. 

316 249,94 EUR 

61,73%  

Prenájom majetku CALOR, s.r.o. 
  18 194,00 EUR 

3,52%  

 
2. Spriaznenými osobami sú:  
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- právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou 
účtovnou jednotkou, 

- právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke  alebo je v nich vykonávaný 
podstatný vplyv účtovnou jednotkou, 

- fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, 
- zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby 

zodpovedné za riadenie a kontrolu   činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke 
osoby, 

- právnické osoby, v ktorých fyzické osoby vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, 
- osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej  jednotke prostredníctvom členov 

štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické 
zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv, 

- osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s 
účtovnou jednotkou, 

- osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky 
závislá. 

 
 

Čl. X 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 
      Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 
Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2020 bol  schválený dňa 12. decembra 2019 na  13. 

zasadnutí MZ,  uznesením č. 584/2019, ako vyrovnaný, vo výške 29 258 528 eur na strane príjmov aj strane 
výdavkov.  

Bol zmenený:  
- prvá  zmena  schválená dňa 03.02.2020 RO č. 1/2020 
- druhá zmena schválená dňa 06.02.2020 UMZ č. 618,619,621,622,623,624/2020 
- tretia zmena  schválená dňa 27.02.2020 UMZ č. 687, 689,703/2020; RO č. 2-10/2020 
- štvrtá zmena schválená dňa 11.03.2020 RO č. 24/2020 
- piata zmena schválená dňa 17.03.2020 RO č.25-26/2020 
- šiesta zmena schválená dňa 25.03.2020 RO č. 27/2020 
- siedma zmena schválená dňa 22.4.2020  RO č. 28-33/2020 
- ôsma zmena schválená dňa 21.05.2020 RO 34-41/2020; UMZ č. 731-735,745,798/2020 
- deviata zmena schválená dňa 08.06.2020 RO č. 43/2020  
- desiata zmena schválená dňa 25.06.2020 UMZ č. 823-825,827-828,831/2020 
- jedenásta zmena schválená dňa 10.07.2020 RO č. 49/2020 
- dvanásta zmena schválená dňa 21.07.2020  RO č. 50-56/2020 
- trinásta zmena schválená dňa 19.08.2020 RO č. 56-58/2020 
- štrnásta zmena schválená dňa 08.09.2020 RO č.60-61/2020 
- pätnásta zmena schválená dňa 17.09.2020  UMZ č. 905,907,908,913,916-919,921,922,925,926, 

929/2020 
- šestnásta zmena schválená dňa 21.09.2020 RO 62/2020 
- sedemnásta zmena schválená dňa 29.09.2020  RO č. 64/2020 
- osemnásta zmena schválená dňa 02.10.2020 RO č. 65-71/2020 
- devätnásta zmena schválená dňa 06.10.2020  RO č. 73-74/2020 
- dvadsiata zmena schválená dňa 09.10.2020  RO č. 75/20 
- dvadsiata prvá zmena schválená dňa 13.10.2020 RO č.76/2020 
- dvadsiata druhá zmena schválená dňa 14.10.2020 RO č. 77/2020 
- dvadsiata tretia zmena schválená dňa 27.10.2020 RO č. 79-81/2020 
- dvadsiata štvrtá zmena schválená dňa 30.10.2020 RO č. 82/2020 
- dvadsiata piata zmena schválená dňa 05.11.2020 UMZ č. 986,987,991,992,995,999,1000,1001/2020 
- dvadsiata šiesta zmena schválená dňa 09.11.2020 RO č. 83/2020 
- dvadsiata siedma zmena schválená dňa 12.11.2020  RO č. 84/2020 
- dvadsiata ôsma zmena schválená dňa 18.11.2020  RO č. 85/2020 
- dvadsiata deviata zmena schválená dňa 03.12.2020 RO 99/2020 
- tridsiata zmena schválená dňa 10.12.2020 UMZ č. 1038,1040,1050-1056/2020 
- tridsiata prvá zmena schválená dňa 16.12.2020  RO 100/2020 
- tridsiata druhá zmena schválená dňa 18.12.2020 RO 101/2020 
- tridsiata tretia zmena schválená dňa 22.12.2020 RO 105/2020 
- tridsiata štvrtá zmena schválená dňa 23.12.2020 RO 106-108/2020 
- tridsiata piata zmena schválená dňa 31.12.2020 RO 109-116/2020 
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Príjmy bežného rozpočtu v eurách 

Zdroj Názov 

Schválený 
rozpočet 2020 

Rozpočet  po 
zmenách 

   Skutočnosť        
31.12.2020 

111 Zo ŠR 6 989 326 7 921 797 7 876 893,70 

11H Ostatné subjekty VS 1 500 11 600 11 600,00 

1AA1 Európsky fond regionál. rozvoja 0 8 775 8 774,55 

1AA2 Európsky fond regionál. rozvoja 0 557 5 556,67 

1AC1 Európsky soc. fond 295 457 547 945 485 131,99 

1AC2 Európsky soc. fond 52 139 96 696 85 611,45 

3AC1 Európsky soc. fond 21 100 71 840 69 174,86 

3AC2 Európsky soc. fond 2 900 11 854 11 123,25 

3AC3 Európsky soc. fond 0 3 510 3 509,96 

41 Vlastné bežné príjmy 18 030 906 16 644 828 17 472 627,17 

72a Z darovacej zmluvy 0 13 650 9 555,09 

72c Granty 80 000 14 000 13 690,00 

72f Z úhrad za stravu 85 000 85 000 109 206,16 

72g Z osobit. predpisu 60 000 60 000 40 652,43 

Spolu   25 618 328 25 492 052 26 203 107,28 

 
 
 
 
Výdavky bežného rozpočtu v eurách  

Program Zdroj Názov 

Schválený 
rozpočet 2020 

Rozpočet  
po zmenách 

   Skutočnosť        
31.12.2020 

2,3,4,5,6,7,9, 111 Zo ŠR 927 046 1 058 946 606 960,00 

6,7, 131J Zo ŠR z predchádzaj. roka 0 157 475 157 465,57 

5 11H Ostatné subjekty VS 1 500 11 600 4 800,00 

8 1AA1 Európsky fond regionál. rozvoja 0 8 775 2 301,00 

8 1AA2 Európsky fond regionál. rozvoja 0 5 557 0,00 

1,3,4,6,7, 1AC1 Európsky soc. fond 295 457 547 945 485 131,99 

1,3,4,6,7, 1AC2 Európsky soc. fond 52 139 96 696 85 611,45 

3,6, 3AC1 Európsky soc. fond 21 100 47 347 44 682,21 

3,6, 3AC2 Európsky soc. fond 2 900 7 532 6 800,80 

6 3AC3 Európsky soc. fond 0 219 218,84 

4 20 Z návratnej finančnej výpomoci 0 686 203 686 203,00 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 41 Z vlastných bežných príjmov 15 205 753 13 410 444 12 517 557,36 

1,3,4,7,8, 46 Z fondov mesta 0 640 243 461 757,76 

8 72a Z darovacej zmluvy 0 13 650 9 555,09 

4,8, 72c Granty 80 000 14 000 13 690,00 

6 72f Z úhrad za stravu 85 000 120 002 120 195,57 

6 72g Z osobitného predpisu 60 000 63 325 2 953,60 

 Spolu   16 730 895 16 889 959 15 205 884,24 

 
 
 
 
Príjmy kapitálového rozpočtu v eurách 

Zdroj Názov 

Schválený 
rozpočet 2020 

Rozpočet  po 
zmenách 

   Skutočnosť        
31.12.2020 

111 Zo ŠR 950 000 1 041 742 657 242,00 

1AA1 Európsky fond regionál. rozvoja 900 000 900 000 0,00 

1AA2 Európsky fond regionál. rozvoja 100 000 100 000 0,00 

43 Z predaja majetku 500 000 522 550 1 269 325,62 

Spolu   2 450 000,00 2 564 292,00 1 926 567,62 
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Výdavky kapitálového rozpočtu v eurách  

Program Zdroj Názov 

Schválený 
rozpočet 2020 

Rozpočet  po 
zmenách 

   Skutočnosť        
31.12.2020 

8 111 Zo ŠR 950 000 1 041 742 16 362,00 

8 131J Zo ŠR z predchádzaj. roka 0 17 000 17 000,00 

8 1AA1 Európsky fond regionál. rozvoja 900 000 900 000 0,00 

8 1AA2 Európsky fond regionál. rozvoja 100 000 100 000 0,00 

8 3AA1 Európsky fond regionál. rozvoja 0  15 470 0,00 

8 41 Z vlastných bežných príjmov 248 382 377 382 307 504,69 

8 43 Z predaja majetku 500 000 475 556 289 302,55 

8 46 Z fondov mesta 0 241 800 183 759,23 

8 52 Z bankového úveru 250 000 250 000 0,00 

 Spolu   2 948 382 3 418 950 813 928,47 

 
 
Výška dlhu obce/mesta podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne  
predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v tabuľke č.15 v tabuľkovej časti poznámkach.. 
 
 

Čl. XI 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  

do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V roku 2020 sa vírus 
rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia 
neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na mestá a obce, na firmy aj na jednotlivcov budú 
vážnejšie a dlhodobejšie, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené vplyvy aj naďalej budú mať za následok zníženie 
príjmov z podielových daní aj vlastných príjmov mesta oproti predchádzajúcim obdobiam. 
Nakoľko príjem DPFO do rozpočtu mesta tvorí významnú položku a nie je možný tento výpadok nahradiť inými 
príjmami, je vysoký predpoklad, že za takýchto okolností je ohrozené aj naďalej naplnenie celkových príjmov 
mesta.  
Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady 
potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Negatívne vplyvy resp. straty zahrnie účtovná 
jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.  
Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie 
negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.  

 
 
 


