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Poznámky k individuálnej ú čtovnej závierke  
 

Poznámky k 31.12.2014  
(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 Námestie generála Klapku 1 

Dátum založenia/zriadenia  

Spôsob založenia/zriadenia  

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; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie 
počet klientov atď. 

- počet obyvateľov 33 845 

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

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Ing. László Stubendek 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/ PhDr. Imrich Knirs, Mgr. Béla Keszegh 

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia 

413 

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 

- útvar obrany a ochrany 

- matrika 

- spoločný stavebný úrad 

- fond rozvoja bývania 

      -      samostatný školský úrad 
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3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  
 

 Počet 

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  

8 

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  

2 

Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou  4 

 
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. COM-VARGAS Župná 14, Komárno   

spol. s r. o. CALOR Športová ul. 1, 

Komárno 

  

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

Komárno 

  

nezisková 
organizácia 

Pro Castello 
Comaromiensi 

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   

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  reprodukčnou  obstarávacou cenou. 

  
Dlhodobý majetok získaný delimitáciou sa oceňuje v cene, v ktorej v ktorej sa doteraz viedol  v účtovníctve.  

 
       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 reprodukčnou obstarávacou cenou.   
        

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením 
opravnej položky. 

 
b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 
       Pri ocenení majetkových podielov v obchodných spoločnostiach k 31.12.2013 bola majetková účasť   ocenená 

metódou vlastného imania podľa údajov účtovnej závierky obchodných spoločností, k 31.12.2012. 
 
c) Zásoby  
 

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
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   



 4 

 
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 reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou 
v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). 

       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením 
opravnej položky. 

 
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 a operatívneho leasingu 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. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 

 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z 
predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo 
dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky. 
Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 

 
Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 

1 4 25 
2 6 16,67 
3 12 8,33 
4 50 2 
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Drobný nehmotný majetok od 0 EUR do 2 400 EUR vrátane, ktorý nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa 
účtuje pri obstaraní do nákladov. 
Drobný hmotný majetok od 0 EUR do 1 700 EUR vrátane, ktorý nie je dlhodobým hmotným majetkom a je 
obstaraný z bežných výdavkov sa účtuje ako zásoby. 
Postup je usmernený smernicou č. 4/2005 o vedení evidencie, účtovanie, odpisovanie a inventarizácia 
majetku. 

 
 

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, oprávkach, opravných položkách a zostatkovej cene uvedené v tabuľkovej časti 
poznámok. 
 
2. Spôsob a výška poistenia majetku 
Majetok je poistený pre prípad Požiarne nebezpečenstva až do výšky 38 703 178,16 EUR. 
Majetok je poistený pre prípad Živelné nebezpečenstva až do výšky 38 703 178,16 EUR. 
Majetok je poistený pre prípad Voda z vodovodných zariadení až do výšky 38 703 178,16 EUR. 
Majetok je poistený pre prípad Krádež a lúpež až do výšky 200 000,00 EUR. 
Majetok je poistený pre prípad Všeobecná 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 14 534,37 

Dlhodobý hmotný majetok: v tom 66 444 108,60 

Pozemky 13 177 734,61 

Budovy, stavby 50 958 781,70  

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár      498 490,56 

Dopravné prostriedky          52 780,42 

Drobný dlhodobý hmotný majetok        1 443,84 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku        1 743 640,15 

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/ 

Vstupná cena 

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO,PO/  

Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, 
pričom účtovná jednotka majetok užíva 

 

Majetok, pri ktorom vlastnícke právo  nadobudol veriteľ 
o zabezpečovacom prevode práva 

 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe 
zmluvy o výpožičke 

 

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu 68 011,00 

 

 
9. Dôvody 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  Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia OP 
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 DHM KOMVaK 42 197,53 Zrušenie opravnej položky, KOMVaK, a.s. 

vystavil dobropisy k faktúram z roku 2013 

    

 

 

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

Údaje o obstarávacej cene, oprávkach, opravných položkách a zostatkovej cene uvedené v tabuľkovej časti 
poznámok. 
 

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

 

Konkrétny druh DFM Suma OP  Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

Cenné papiere a podiely 

v Slovenská plavba a prístavy 

a.s. (SPaP a.s.) 

1 648 633,95 

Tvorba a zrušenie opravnej položky z dôvodu 

precenenia cenných papierov a podielov 

v spoločnosti pri ich predaji. 

   

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

Názov spoločnosti Právna 
forma 

Základné 
imanie /ZI/ 
spoločnosti 

 

Podiel ÚJ 
na ZI 

spoločnosti 
v % 

Podiel ÚJ na 
hlasovacích 

právach 
v % 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti 

k 31.12. 
2012 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti 

k 31.12. 
2013 

KOMVaK – 
Vodárne 
a kanalizácie 
mesta Komárno  

a.s. 34 000 100% 100% 398 422 374 680 

COM-MÉDIA  s.r.o.  6 639 100% 100% 23 450  21 637 

CALOR  s.r.o.  6 639 100% 100% 16 146   15 816 

COM-VARGAS  s.r.o.  6 639 33% 33% 247 899 230 461 

Spolu  59 956     

 
 
 
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. 2013 
Hodnota 

k 31.12.2014 

Slovenská plavba 
a prístavy a.s. 

kmeňová 
akcia 

EUR 2,999%   1 947 205,50 0,00 

Spolu     1 947 205,50 0,00 

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



 7 

 

Názov dlžníka Výnos 
v % 

Mena 
Dátum 

splatnosti 
Hodnota 

k 31.12.2012 
Hodnota 

k 31.12.2013 

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 31.12.2013 

Hodnota 
31.12.2014 

Poznámky 

Ostatný dlhodobý 
finančný majetok 

296 820,02 0,00 Príspevok na CT pre Nemocnicu s poliklinikou 

v Komárne na základe zmluvy o výpožičke č. 1/95 

– bezplatné užívanie majetku záujmového 

združenia miest a obcí MEDICOOP preúčtovaný 

ako bežný transfer poskytnutý združeniu 

v minulom účtovnom období. 

 
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. 
2012 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Hodnota 
v EUR 

k 31.12. 
2013 

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 
 

Opis 

Pohľadávky 
z nedaňových príjmov  

068 3 204 400,75 

1 130 842,98 

1 995 753,54 

 

 

24 946,31 

39 251,74 

- Nedaňové poh ľadávky mesta : 

- pohľadávky za komunálny odpad,  

- pohľadávky za nájomné (mestské byty,  

prenájom majetku, nebytové priestory, 

pozemky, záhrady), 

- pohľadávky za odpredaj bytov, 

- pohľadávky z odoslaných faktúr 
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8 068,06 

 

 

5 538,12 

- pohľadávky za úhradu nákladov 

Spoločného stavebného úradu (úhrada 

obcí) 

- ostatné 

Pohľadávky z daňových 
príjmov  

069   906 954,79 

881 190,79 

20 691,23 

3 080,72 

1 117,80 

874,25 

- Daňové poh ľadávky mesta : 

- daň z nehnuteľnosti, 

- daň za psa, 

- daň za užívanie verejného priestranstva, 

- daň za ubytovanie, 

- daň za nevýherné hracie prístroje, 

Pohľadávky  
voči zamestnancom 

070 0  

Daň z príjmov 072 0  

Iné pohľadávky 081  97 152,63 

93 298,85 

     

 2 304,17 

Iné poh ľadávky, v tom : 

- pohľadávky z vyúčtovania za služby spojené 

s bývaní voči správcovi mestských bytov, 

- iné pohľadávky 

Vysporiadanie podielu mesta na zisku po zdanení 

CALOR, s.r.o. 

 
2. Pohľadávky - opravné položky /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 
Uvedené v tabuľkovej časti poznámok. 
 
3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v eurách /riadky 048  a 060 súvahy/ v brutto hodnote:   
 
Uvedené v tabuľkovej časti poznámok. 
 
4. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    
 

Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu 
Hodnota pohľadávky krytej 

záložným právom 
   

5. 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  

Záložné právo   

  

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 31.12.2013 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Hodnota 
k 31.12.2014 

Pokladnica 086            0,55 1 290 724,03 1 290 724,07                     0,51  

Ceniny 087   16 879,00 180 053,00 180 218,10            16 713,90 

Bankové účty 088 991 320,87 60 925 689,05 61 444 713,10       472 296,82 
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Spolu   1 008 200,42 62 396 466,08 62 915 655,27     489 011,23 

 
 
 
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  

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. 

2013 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Hodnota 
k 31.12. 

2014 

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 31.12.2013 
Hodnota 

k 31.12.2014 
       

Spolu       

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

Názov dlžníka 
Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12. 

2013 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Hodnota 
k 31.12. 

2014 

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 31.12.2013 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Hodnota 
k 31.12.2014 

Náklady budúcich 
období 
spolu z toho: 

111 222 429,50 92 759,67 49 761,85 265 427,32 

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

 195 939,60 65 198,15 46 497,45 214 640,30 

Ročná údržba  0,00 24 363,09 0,00 24 363,09 
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informačného systému 
za 1. polrok 2015 
Predplatné odborných 
publikácií, dennej tlače  

 1 639,40 2 857,74 1 639,40 2 857,74 

Príjmy budúcich 
období   spolu z toho:  

113 235,60 235,60   235,60    235,60 

Za prenájom plyn. 
zariadenia 

 235,60 235,60   235,60    235,60 

 
 

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. 
 
II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek   /v eurách na dve 
desatinné miesta/ 
 
 

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

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 

Zrušenie ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka metódou vlastného imania. 
Účtovné zostatky na účte  414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov boli upravené podľa novelizovaného znenia § 27 
ods. 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov zaniká povinnosť oceňovať cenné papiere a podiely 
oceňovacou metódou vlastného imania a v súlade s Opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. 
F/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 
príspevkové organizácie, štátne fondy obce a vyššie územné celky 
v znení jeho doplnení, § 24 ods. 8 Podiely na základnom imaní 
obchodných spoločností sa oceňujú obstarávacou cenou. 
 

Výsledok hospodárenia Celkové náklady mesta sa oproti roku 2013 vzrástli   o 3 013 785,05 eur  
v tom: 
- spotrebované nákupy  nárast o 5 884,05 eur, 
- náklady na služby nárast  o 392 156,81 eur, v tom náklady na  
odvoz odpadu nárast o 47 525,10 eur, náklady na verejnú zeleň nárast 
o 29 396,80 eur, náklady na čistenie verejných priestranstiev a 
deratizácia nárast o 17 640,16 eur, náklady na údržbu miestnych 
komunikácií nárast o 195 784,03 eur, voľby v r. 2014 nárast o 39 037,71 
eur, služby v projekte „rekonštrukcia kazemát“ nárast o 44 538,25 eur, 
 iné služby nárast celkom o 20 503,40 eur, 
- osobné náklady nárast  o 245 366,52 eur, súvisí s 5%-ným zvýšením 
tarifných platov u pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v 
školstve a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do zdravotných poisťovní 
a Sociálnej poisťovne, ďalšia podstatná časť zvýšenia mzdových, resp. 
osobných nákladov súvisí s vyplatením odmien v rámci uskutočnených 
volieb v roku 2014, 
- dane a poplatky pokles  o 680,95 eur, 
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť v porovnaní s rokom 2013 
pokles o 375 002,60 eur, v ktorom boli odpísané pohľadávky mesta vo 
výške 317 425,18 eur, 
- odpisy, rezervy opravné položky nárast  o 41 314,64 eur, súvisí so 
zaradením majetku do užívania a odpismi z tohto majetku, 
- finančné náklady nárast o 1 931 319,15 eur, ide o odpredaj podielov 
mesta v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s., 
- náklady na transfery nárast o 773 367,43 eur, v tom zvýšenie  
transferu pre COMORRA SERVIS vo výške 295 922,32 na úhradu 
záväzkov voči spoločnosť COM-therm, spol. s r.o., poskytnutá dotácia pre 
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KOMVaK –Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. ako finančnú 
spoluúčasť spoločnosti na projekte financovanom zo ŠR a EÚ vo výške 
256 969 eur, vyššia dotácia pre Zariadenie pre seniorov Komárno  
oproti r. 2013 o 44 320 eur a pre Mestské kultúrne stredisko vyššia  
oproti r. 2013 o 25 680, zvýšenie transferu pre školy o 55 668 eur a 
poskytnutie transferu pre obec Moča, spolufinancovanie cyklotrasy vo 
výške 40 000 eur. 
 
Celkové výnosy vzrástli oproti roku 2013 o 2 201 788,70 eur, v tom: 
- tržby za vlastné tovary a služby pokles o 371,79 eur, 
- nárast daňových a nedaňových výnosov samosprávy o 481 617,09 eur, 
zdôvodnenie: v r. 2013 vykazovanie nižších výnosov z dôvodu, že  
správa daní vykonala v r. 2013 odpis daňových pohľadávok –  
odpustenie daňových nedoplatkov v zmysle daňového poriadku 
a platného VZN, 
- nárast  ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti o 150 646,35 eur,  
zvýšenie výnosov z predaja pozemkov, 
- nárast výnosov zo zúčtovania rezerv a opravných položiek a  
zúčtovania  časového  rozlíšenia  o 1 502 194,26 eur, súvisí 
s odpredajom podielov mesta v spoločnosti Slovenská plavba a  
prístavy, a.s. – rušenie vytvorenej opravnej položky k oceneniu 
dlhodobého finančného majetku, 
- nárast finančných výnosov o 267 284,88 eur, odpredaj podielov mesta 
v spoločnosti Slovenská    plavba a prístavy, a. s., 
- pokles výnosov so zúčtovania bežných a kapitálových transferov 
poskytnutých zo ŠR, od   ostatných  subjektov verejnej  
správy a subjektov mimo verejnú správu o 199 582,09 eur, ide  
o dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnutú v roku 2013 na odstránenie 
havarijnej situácie počas povodní a po povodniach. 

 
 
 
B. Záväzky 
I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 
Uvedené v tabuľkovej časti poznámok. 
 
II. Záväzky  
1. Záväzky podľa doby splatnosti /v eurách na dve desatinné miesta//riadky 140  a 151 súvahy/:   
 
Uvedené v tabuľkovej časti poznámok. 
Pozn. preúčtovanie na účet 379.AÚ dlhodobé záväzky z účtov 383 a 384: investície do majetku mesta vykonané 
nájomcom, ktoré sa budú započítavať s nájomným. Preúčtovanie na základe odporúčaní audítora. 
 
 
2. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  
a) Záväzky zo sociálneho fondu  /v eurách na dve desatinné miesta/ 

 
Sociálny fond Rok 2013 Rok 2014 

Stav  k 1.januáru  2014 13 203,31 11 594,31 

Tvorba sociálneho fondu 28 609,94 27 039,72 

Čerpanie sociálneho fondu 30 218,94 30 445,74 

Stav k 31.decembru 2014 11 594,31 8 188,29 

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

Názov položky 
 

Výška 
k 31.12.2013 

Výška 
k 31.12.2014 

Opis 

Úver ŠFRB   399 800,69   385 841,17 Výstavba bytového objektu A-1 

Úver ŠFRB   146 583,74   141 544,30 Výstavba bytového objektu A-2 

Úver ŠFRB   359 017,73 343 425,57 Prestavba bývalého OSP na bytový dom 
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Úver ŠFRB   583 642,38   559 334,36 Prestavba ZŠ Slobody na bytový dom 

Úver ŠFRB     55 284,35     53 219,21 Výstavba nájomných bytov Harčáš I. etapa 

Úver ŠFRB   148 265,03   142 950,96 Výstavba nájomných bytov Harčáš II. etapa 

Spolu 1 692 593,92 1 626 315,57  

 
c) 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 1 620,17 38 791,19  

Spolu 1 620,17 38 791,19  

 
III.  Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci  
1.  Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v eurách na dve desatinné miesta/ 

 
Uvedené v tabuľkovej časti poznámok. 
 
 
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 31.12.2013 

Výška 
k 31.12.2014 

      

Spolu      

 
 

3. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci /v eurách na dve desatinné miesta/ 

Poskytovateľ návratnej výpomoci 
Druh návratnej 

výpomoci 
Účel 

použitia 
Dátum 

splatnosti 
Výška 

k 31.12.2013 
Výška 

k 31.12.2014 
      

Spolu      

 
IV. 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 31.12.2013 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Hodnota 
k 31.12.2014 

Výdavky budúcich 
období 
spolu z toho: 

181 445 904,55       0,00   445 904,55     0,00 

Spolu       445 904,55       0,00   445 904,55     0,00 

Výnosy budúcich období 
spolu z toho: 

182     

Dlhodobý nehmotný 
majetok obstaraný 
z cudzích zdrojov 

         8 295,30     0,00 5 976,59 2 318,71 

Dlhodobý hmotný 
majetok obstaraný 
z cudzích  zdrojov 

 11 673 825,93   17 217,85 260 380,56 
 

11 430 663,22 

Spolu:  11 682 121,23 17 217,85 266 357,15 11 432 981,93 

 
Zostatok na účte 383 – Výdavky budúcich období bol preúčtovaný na účet 379.AÚ. 
 

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

Kapitálový transfer Stav záväzku 
k 31.12.2013 

Príjem 
kapitálového 

transferu 

Zúčtovanie do 
výnosov 
bežného 

Zúčtovanie do 
výnosov 

budúcich období 

Stav záväzku 
k 31.12.2014 
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účtovného 
obdobia 

Dlhodobý nehmotný 
majetok obstaraný 
z cudzích zdrojov 

         8 295,30  5 976,59  2 318,71 

Dlhodobý hmotný 
majetok – Stavby 
obstaraný z cudzích 
zdrojov 

11 530 826,52   256 165,05 17 217,85 11 291 879,32 

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

    128 601,38  4 215,51      124 385,87 

Dlhodobý hmotný 
majetok – Dopravné 
prostriedky obstaraný 
z cudzích zdrojov 

       2 589,41  0,00         2 589,41 

Dlhodobý hmotný 
majetok - pozemky 

     11 216,03         11 216,03 

Dlhodobý hmotný 
majetok – umelecké 
diela a zbierky 

          592,59               592,59  

Spolu 11 682 121,23    266 357,15 17 217,85 11 432 981,93 

 
 

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  

602 – Tržby z predaja služieb 802 928,68 Tržby za vlastné výkony  a tovar 

604 – Tržby za tovar 478,05 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob    

  Aktivácia  

  

632 – Daňové výnosy samosprávy    9 231 983,55 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 

633 – Výnosy z poplatkov    1 551 975,10 

641 – Tržby z predaj dlhodobého 

nehmotného a dlhodobého hmotného 

majetku  

      255 575,17 

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky 

z omeškania 

     39 467,25 

Ostatné výnosy 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti  

1 636 436,16 

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 

   216 168,72 

658 – Zúčtovanie ostatných opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti 

51 157,11 

659 – Zúčtovanie opravných položiek 

z finančnej činnosti 

1 648 633,99 

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie  
časového rozlíšenia 
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661 – Tržby z predaja cen.pap.a 

podielov 

307 528,65 

662 – Úroky 1 128,02 

663 – Kurzové zisky  

665 – Výnosy z dlhodobého finančného 

majetku 

10 741,32 

Finančné výnosy 

668 – Ostatné finančné výnosy  

Mimoriadne výnosy    

693 – Výnosy samosprávy z bežných 

transferov zo štátneho rozpočtu a iných 

subjektov verejnej správy 

      508 875,91 

694 – Výnosy samosprávy 

z kapitálových transferov zo štátneho 

rozpočtu a iných subjektov verejnej 

správy 

     296 893,15 

 

695 – Výnosy z bežných transferov 

samosprávy od Európskeho 

spoločenstva 

 

697 – výnosy samosprávy od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

5 219,99 

699 – Výnosy samosprávy z odvodu 

rozpočtových príjmov  

    232 757,74 

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

  

Spolu  16 797 948,56 

 
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  

501 – Spotreba materiálu     957 886,06 

502 – Spotreba energie  1 437 340,52 

Spotrebované nákupy 

504 – Predaný tovar 274,80 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie     603 636,62 

 512 – Cestovné 8 180,69 

 513 – Náklady na reprezentáciu        26 247,18 

 518 – Ostatné služby  2 570 984,29 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  3 199 617,06 

 524 – Zákonné sociálne poistenie 1 106 879,90 

 525 – Ostatné sociálne poistenie      72 638,77 

 527 – Zákonné sociálne náklady    163 020,05 
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 528 – Ostatné sociálne náklady  

Dane a poplatky  532 – Daň z nehnuteľnosti  

 538 – Ostatné dane a poplatky        8 251,43 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – Zostatková cena predaného 

dlhodobého hm. a nehmotného majetku 

     59 500,69 

 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky 

z omeškania 

      700,00 

 546 – Odpis pohľadávky  

 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

   98 789,23 

Odpisy, rezervy a opravné položky  551 – Odpisy dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku 

1 438 313,17 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie  

553 – Tvorba ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 

209 964,30 

časového rozlíšenia   558 – Tvorba ostatných opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti 

   186 388,12 

Finančné náklady  561 – Predané cenné papiere a podiely 1 946 665,60 

 562 – Úroky       91 624,39 

 563 – Kurzové straty             1,45 

 568 – Ostatné finančné náklady 47 425,42 

Mimoriadne náklady    

Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov  

584 – Náklady na transfery z rozpočtu 

obce do RO a PO 

  2 608 166,36 

 585 – Náklady na transfery z rozpočtu 

obce ostatným subjektom verejnej 

správy 

40 000,00 

 586 – Náklady na transfery z rozpočtu 

obce subjektom mimo verejnej správy 

    317 237,75 

 587 – náklady na ostatné transfery 831 984,27 

   

Dane z príjmov 591 – Dane z príjmov            200,90 

Spolu  18 031 919,02 

 
 
 

3. Náklady v členení podľa rozpočtových programov /v eurách na dve desatinné miesta/ 
 

Rozpočtový program Popis nákladov /číslo účtu a názov/ Suma  

   

Spolu   

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

Názov položky Suma nákladov   

Overenie účtovnej závierky  2 304,00 

Iné uisťovacie služby  
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Daňové poradenstvo  

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

6 336,00 

  
 

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 31.12.2013 

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 31.12.2013 

z dôvodu 
neprijatých 
odvodov 
príjmov 

 0,00 0,00 17 253,99 0,00 17 253,99 

Spolu 0,00 0,00 17 253,99 0,00 17 253,99 

 
2. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
      (Záväzok účet 351) v eurách na dve desatinné miesta 

 

Popis zostatku účtu 351 
/záväzok/ 

Stav 
záväzku 

k 31.12.2013 

V bežnom 
účtovnom 

období 
uhradené 

odvody príjmov 
minulých 
účtovných 

období 
 
- 

Odvody príjmov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

zúčtované do 
nákladov 

+ 

Uhradené 
odvody príjmov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

 
- 

Stav 
záväzku 

k 31.12.2014 
z dôvodu 

neodvedenýc
h  odvodov 

príjmov 

      

Spolu      

 
 

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

 

Názov zostatku  
v členení podľa štruktúry 

súvahy 
/riadky súvahy 137 až 

139/ 

Stav 
záväzku 

k 31.12.2013 

Druh 
transferu 
/bežný, 

kapitálový
/ 

Príjem 
bežného/ 

kapitálového 
transferu 

 
+ 

Zúčtovanie 
do výnosov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

- 

Zúčtovanie 
do výnosov 
budúcich 
období 

/účet 384/ 
- 

Stav 
záväzku 

k 31.12.2014 
z dôvodu 
prijatých 

transferov 
357 - Ostatné 
zúčtovania rozpo čtu 
obce z toho: 
 

      

MŠ – na výchovu a 
vzdelávanie 

0 BT       49 318,00 33 747,00  15 571,00 

Školstvo – MŠ príspevok 
na pedagogickú prax 

0 BT 351,80 351,80  0 

Príspevok na 
stravovanie 

0 BT 63 244,00 60 654,00  2 590,00 

Príspevok na školské 
potreby 

0 BT 929,60 929,60  0 
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Túry v komárňanských 
kazematách 

0 BT 18 981,33 18 981,33  0 

Túry v komárňanských 
kazematách 

0 KT 17 217,85 0 17 217,85 0 

Reštaurovanie 
Ferdinandovej brány 

0 BT 20 000,00 19 976,00  24,00 

Pamiatkový výskum 
Palatínskej línie 
pevnostného systému 

0 BT 17 000,00 17 000,00  0 

Architektonicko-
historický výskum 
budovy Dôstojníckeho 
pavilónu 

0 BT 9 000,00 9 000,00  0 

Nenávratný príspevok 
na vojnové hroby 

0 BT   1 062,60 1 062,60  0 

Prenesené kompetencie 
(Spoločný školský úrad, 
Spoločný stavebný úrad, 
Matrika, Register 
obyvateľstva, Hlásenie 
pobytu občanov, Životné 
prostredie, Pozemné 
komunikácie, ŠFRB) 

- 7863,51 BT 153 087,91 

 

154 675,16  -9 450,76 

Účelová dotácia 
uzn.vl.SR448/2008 - 
Útulok 

5 032,30 BT 40 320,00 40 395,05  4 957,25 

Dotácia na voľby 
prezidenta SR 

0 BT 40 590,00 35 045,91 
Nepoužité, 

vrátené 
5 544,00 

 0 

Dotácia na voľby do 
Európskeho parlamentu 

0 BT 24 999,30 23 012,77 
Nepoužité, 

vrátené 
1 986,53 

 0 

Dotácia na voľby 
primátora mesta 

0 BT 23 895,05 22 268,29 
Nepoužité, 

vrátené 
1 626,76  

 0 

Dotácia na terénnych 
pracovníkov 

0 BT 34 790,17 22 761,62  12 028,55 

359 – Zúčtovanie 
transferov medzi 
subjektmi verejnej 
správy z toho: 

      

Nitriansky samosprávny 
kraj- Komárňanské dni 

0 BT 1 100,00 1 100,00  0 

 
 
 

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

 
 
 

Názov zostatku  
v členení podľa štruktúry 

súvahy 
/riadky súvahy 043 až 

047/ 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2013 

z dôvodu 
poskytnutých 

transferov 

Druh 
transferu 
/bežný, 

kapitálový/ 

Poskytnutie 
bežného/ 

kapitálového 
transferu 

+ 
Dané do správy 
príspevkovej, 

resp. rozpočtovej 

Zúčtovanie 
transferu 

poskytnutého 
do nákladov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

+ 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2014 

z dôvodu 
poskytnutých 

transferov 
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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    

Majetok prijatý do úschovy     

Prísne zúčtovateľné tlačivá Pokutové bloky – mestská 

polícia 

40,00 775 

Materiál v skladoch civilnej 
ochrany 

   

Odpísané pohľadávky Z daňových a nedaňových 

príjmov 

960 005,71 773 

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 1 125 701,63 771 

Spolu         2 202 698,35  

 
 
 

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   

organizácii Odobraté zo 
správy 

355 – Zúčtovanie 
transferov rozpočtu 
obce a VÚC 

10 583 249,04 KT 273 337,42 310 911,98 10 545 674,48 

Spolu  10 583 249,04  273 337,42 310 911,98 10 545 674,48 
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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 alebo spravovaných účtovnou jednotkou /v eurách 
na dve desatinné miesta/ 

 
Uvedené v tabuľkovej časti poznámok. 
 
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 
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,  

dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 
 

1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov 
      a iných orgánov účtovnej jednotky /v EUR/  

 

 

Súčasní 
členovia 

štatutárnych 
orgánov 

Súčasní 
členovia 

dozorných 
orgánov 

Súčasní 
členovia 

iných 
orgánov 

Bývalí 
členovia 

štatutárnych 
orgánov 

Bývalí 
členovia 

dozorných 
orgánov 

Bývalí 
členovia 

iných 
orgánov 

Suma peňažných príjmov       

Hodnota nepeňažných príjmov        

Peňažné preddavky       

Hodnota nepeňažných 
preddavkov 

      

Poskytnuté úvery        

Poskytnuté záruky       
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Iné plnenia       

Spolu       

 
Čl. X 

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

489 900,77 

7,46% 
 

Náklady na transfery KOMVaK-Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárno, a.s. 

256 969,42 
6,77% 

 

Fakturácia CALOR, s.r.o. 
32 887,87 EUR 

0,50%  

Fakturácia Mestské kultúrne stredisko,  
príspevková organizácia 

5 176,00 EUR 

0,08% 
 

Fakturácia COMORRA SERVIS, 
príspevková organizácia 

135 837,96 EUR 
2,07% 

 

Zmluvy o obchodnom zastúpení    

Licenčné zmluvy    

Transfer – na prevádzkové 
výdavky 

COM-MÉDIA, spol. s r. o.  
150 000 EUR 

3,95%  

Transfer – na prevádzkové 
výdavky 

Mestské kultúrne stredisko,  
príspevková organizácia 

260 680 EUR 
6,86% 

 

Transfer – na prevádzkové 
výdavky 

COMORRA SERVIS, 
príspevková organizácia 

879 918 EUR 

23,17% 
 

Transfer – na prevádzkové 
výdavky 

Zariadenie pre seniorov Komárno 
90 720 EUR 

2,39%  

Transfer – na prevádzkové 
výdavky 

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

1 118 129 EUR 
 

29,44%  

Know-how    

Úvery, pôžičky, výpomoci     

Záruky     

Iné obchody     

 
 
 
 

2. Spriaznenými osobami sú:  
- 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, 
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- 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 uvedené v treťom a štvrtom bode 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. XI 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 
1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
 
Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19. 
decembra 2013  uznesením č. 1426/2013 
Bol zmenený:  

- prvá  zmena  schválená dňa 20.2.2014 UMZ č. 1516/2014, 1517/2014 
- druhá zmena schválená dňa 28.2.2014 RO  8 -14 /2014 
- tretia zmena  schválená dňa 10.3.2014 RO 15-16 /2014,  
- štvrtá zmena schválená dňa 31.3.2014 RO 17-18/2014,  
- piata zmena schválená dňa 3.4.2014 UMZ č. 1563/2014 
- šiesta zmena schválená dňa 12.5.2014 RO 19/2014 
- siedma zmena schválená dňa 19.5.2014 RO 20-26 /2014 
- ôsma zmena schválená dňa 22.5.2014 UMZ č. 1624/2014, 1631/2014,1663/2014 
- deviata zmena schválená dňa 05.6.2014 RO 32/2014 
- desiata zmena schválená dňa 18.6.2014 RO 33/2014, 34/2014 
- jedenásta zmena schválená dňa 30.6.2014 RO 35/2014 
- dvanásta zmena schválená dňa 03.7.2014 UMZ č. 1692/2014, 1695/2014, 1696/2014 
- trinásta zmena schválená dňa 13.8.2014 RO 39/2014 
- štrnásta zmena schválená dňa 26.8.2014 RO 40/2014 
- pätnásta zmena schválená dňa 18.9.2014 UMZ č.1763/2014, 1764/2014, 1765/2014, 1766/2014 
- šestnásta zmena schválená dňa 30.10.2014 UMZ č. 1880/2014, 1881/2014, 1910/2014, 1914/2014, 

1915/2014, 1916/2014, 1917/2014 
- sedemnásta zmena schválená dňa 05.11.2014 RO 42- 47/2014 
- osemnásta zmena schválená dňa  27.11.2014 RO 56-62 
- devätnásta zmena schválená dňa 04.12.2014 RO 63-69/2014 
- dvadsiata zmena schválená dňa 12.12.2014 RO 70–71/2014 
- dvadsiata prvá zmena schválená dňa 17.12.2013 RO 72/2014 
- dvadsiata druhá zmena schválená dňa19.12.2013 RO 74-78/2014 
 
 

Príjmy bežného rozpočtu podľa zdroja financovania v eurách 
 

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

41 Vlastné príjmy 12 463 063 12 479 194 12 563 663,62 
111 Granty a dotácie 4 154 327 4 655 409 4 652 638,12 
11H Ostatné subj. verejnej správy 0 1 400 1 400,00 
11T1 Dotácia európsky soc. fond 6 248 84 679 70 381,73 
11T2 Spolufinancovanie zo ŠR 1 102 12 272 10 589,26 
11S1 Dotácia EFRR 81 430 81 430 32 388,59 
11S2 Spolufinancovanie ŠR 14 370 14 370 2 152,31 
131D Zo ŠR z predchádzajúceho roka 0 12 487 12 487,20 

71 Dary 0 9 938 9 133,99 
Spolu   16 720 540 17 351 179 17 354 834,82 
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Výdavky bežného rozpočtu v eurách podľa programu a zdroja financovania 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 41 z vlastných príjmov 11 536 590 11 494 421 10 840 971,49 
2,4,5,6,7,9 111 z dotácii 447 527 440 496 413 689,47 
1,3,4,6,7 11T1 z európskeho soc. fondu 6 248 84 344 59 288,75 
1,3,4,6,7 11T2 zo spolufinancovania ŠR 1 102 12 213 9 259,15 
8 11S1 z dotácie EFRR projekt 81 430 81 430 32 388,59 
8 11S2 zo spolufinan. ŠR projekt 14 370 14 370 2 152,31 
5 11H od ost. subj. verejnej správy 0  1 100 1 100,00 
6,7 131D zo ŠR z predch. roka 0  21 050 21 050,47 
5,6 71 z darov 0 1 332 1 332,00 
Spolu     12 087 267 12 150 756 11 381 232,23 

 
 
Príjmy kapitálového rozpočtu v eurách podľa zdroja financovania 

Zdroj Názov Schválený rozpočet 
Rozpočet 

po zmenách 
Skutočnosť 

k 31.12.2014 
43 Príjmy z predaja majetku 1 255 000 714 510 313 858,62 
11S1 z dotácie EFRR projekt 1 700 1 700 0,00 
11S2 zo spolufinan. ŠR projekt 300 300 17 217,85 
Spolu   1 257 000 716 510 331 076,47 

 
 
Výdavky kapitálového rozpočtu v eurách podľa programu a zdroja financovania 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

8 41 z bežných príjmov  0 0  134 473,05 
8 43 z predaja majetku 444 643 353 107,13 
8 46 z iných zdrojov 200 000 646 635 604 791,74 
8 52 z investičného úveru  186 480 417 864 409 873,28 
8 11S1 z dotácie EFRR projekt 1 700 1 700 0,00 
8 11S2 zo spolufinan. ŠR projekt 300 300 17 217,85 
Spolu     833 123 1 066 852 1 166 463,05 

 
 
 

Čl. XII 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia 

účtovnej závierky 
 

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia 
účtovnej závierky: ...................... 

       
Ďalšie informácie: 
- pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto 
zmien, 

- dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, 
- zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku, 
- vydané dlhopisy a iné cenné papiere, 
- zmena právnej formy účtovnej jednotky, 
- mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy, 
- iné mimoriadne skutočnosti 

 

 

 


