
1

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke 

Poznámky k
(textová časť a iné doplňujúce údaje)

Čl. I
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky Mesto Komárno

Sídlo účtovnej jednotky Nám , 945 01 Komárno

átum založenia/zriadenia
o založené v roku 1990 zákonom č.

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Spôsob založenia/zriadenia
o založené zo zákona č.369/1990 Zb.

zriadení v znení neskorších predpisov

Názov zriaďovateľa

Sídlo zriaďovateľa

IČ

DIČ

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

uskutočňuje všetky úkony 
súvisiace so správou mesta a
vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením 

s ľným a nehnuteľným majetkom mesta,
schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet 

rozhoduje vo veciach miestnych daní a
vykonáva ich správu

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet 
obyvateľov

počet obyvateľov 32 710 podľa údajov k

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a organizačnej štruktúre úč

Štatutárny orgán /meno a primátor Mgr. Béla Keszegh

Zástupca štatutárneho orgánu /meno a
viceprimátori

JUDr. Tamás Varga, Ondrej Gajdáč

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného 

Poč

Organizačné členenie účtovnej jednotky 

primátor

zástupcovia primátora

vedúci odborov

vedúci oddelení

samostatné útvary spadajúce priamo pod 

primátora mesta:

mestská polícia

útvar obrany a

spoločný stavebný úrad
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Informácie o organizáciách zriadených a založených účtovnou jednotkou:

Počet

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou 

Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou 

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  

Názov
rozpočtovej organizácie

Sídlo
rozpočtovej organizácie

zrušenie, zmena formy 
právnickej osoby/

Dôvod zmeny/ Dátum zmeny

Komárno
Špitálska 16, Komárno

Základná škola s VJM Eötvösa ul. 39, Komárno

Základná škola Móra 
Jókaiho s VJM

Ul. ieru 2, Komárno

Základná škola s VJM Ul. ráce 24, Komárno

Základná škola Ul. ohraničná 9, KN

Základná škola Komenského ul. 3, KN

Základná škola Rozmarínová ul. 1, KN

Základná umelecká 
škola

Letná ul. 12, Komárno

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  

Názov
príspevkovej rganizácie

Sídlo
príspevkovej ácie

zrušenie, zmena formy 
právnickej osoby/

Dôvod zmeny

Mestské kultúrne Hradná č. 1, Komárno

Športová 1, Komárno

Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  

Právna forma
Ná

právnickej osoby
Sídlo

právnickej osoby
právnickej osoby/

Dôvod zmeny

akciová 
spoločnosť

– Vodárne 

kanalizácie mesta 

Komárno, a. s.

E. B. Lukáča 25, 

Komárno

Športová ul. 1, 

Komárno

MÉDIA Nám. gen. Klapku 1, 

Komárno

nezisková 
organizácia

Nám. gen. Klapku 1, 
Komárno
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti                                           
áno            

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad 

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

Ak áno: 

Dôvod zmeny

Zmena vplývala na 

záväzkov, vlastného 
výsledku 

hospodárenia

Peňažné vyjadrenie
eurách na dve desatinné 

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 získaný darovaním oceňuje § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve
reálnou postupom podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve

Dlhodobý majetok získaný delimitáciou sa oceňuje v účtovníctve
nie je určená oceňuje sa v § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve reálnou  hodnotou.

Dlhodobý    majetok   nadobudnutý    bezodplatný i     splynutí,   zlúčení, rozdelení alebo pri 
prevode správy sa oceňuje cenou, v účtovníctve. 
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve reálnou  hodnotou

Dlhodobý finančný majetok nený v súlade s § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve obstarávacou cenou
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
v založených obchodných spoločnostiach (dcérske účtovné jednotky) ku dňu metódou vlastného 
imania, § 27 ods. 8 zákona o účtovníctve. Táto metóda bola použitá pri ocenení akcií dcérskych  
účtovných jednotkách KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., COM MÉDIA, spol. s



4

Informácie o stave vlastného imania dcérskych účtovných jednotiek k

poskytnuté dcérskymi účtovný

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  

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 .............................................................................................

ásoby 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 

zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto druhu zásob

Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

sa uplatňuje zásada opatrnosti prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje 
vytvorením opravnej položky.

Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
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.

Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná 

h výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

Rezervy sú záväzky s istým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.
z tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 
uplatňuje

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich 

í a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 
časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa oceňuje obstarávacou cenou. 

záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítava na eurá referenčným výmenným kurzom určeným 
vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prí

v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis, v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
sa kurzové straty  účtujú  do nákladov a kurzové zisky do výnosov.

Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z prípadoch, keď dodávatelia   sú platiteľmi DPH, 
fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

Spôsob zostavenia odpisovaného plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové 
metódy pri stanovení účtovných
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Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z 
užívania jeho využitia aného 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 

Metóda odpisovania sa používa rovnomerná (lineárna Predpokladaná užívania
é sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina Ročný odpis Ročná odpisová 

V operatívnej evidencii drobného nehmotného majetku je vedený majetok v ocenení od 34,00 EUR 
2 400,00 EUR vrátane a v operatívnej evidencii drobného hmotného majetku je vedený ocenení 

od 34,00 EUR do 1 700,00 EUR vrátane
Operatívna evidencia drobného nehmotného majetku a drobného hmotného majetku účtovníctve 
zachytená na analytických účtoch k podsúvahových účto
Postup je usmernený smernicou č vedení evidencie, účtovanie, zaraďovanie, vyraďovanie, 

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

ásady 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            
neodpisovanému dlhodobému majetku áno            
nedokončeným investíciám áno        
dlhodobému finančnému majetku   áno            
zásobám    áno            
pohľadávkam áno            

Účtovná jednotka  tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, že ich 
dlžník úplne čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

360 dní
najviac do výšky    hodnoty pohľadávky podľa stavu k

720 dní
najviac do výšky    hodnoty pohľadávky podľa stavu k

080 dní
najviac do výšky hodnoty pohľadávky podľa stavu k

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 nákladm
prijatý od zriaďovateľa sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
poskytnutý cudzím subj sa  zúčtuje do nákladov.
poskytnutý vlastným subjektom sa  zúčtuje do nákladov pri poskytnutí  transferu

Kapitálový transf
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

Neobežný majetok 
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o ého ého majetku eurách na dve desatinné miesta

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

Spôsob a výška poistenia majetku
Majetok je poistený pre prípad Požiarne nebezpečenstva až do výšky 67 648 002,70 eur.
Majetok je poistený pre prípad Živelné nebezpečenstva až do výšky 67 648 002,70 eur.

etok je poistený pre prípad Vody z vodovodných zariadení až do výšky 67 648 002,70 eur.
Majetok je poistený pre prípad Krádež a lúpež až do výšky 30 000,00 eur.

peniaze a ceniny sú poistené pre prípad krádeže a lúpeže do výšky 5 000,00 eur.
je poistený pre prípad Všeobecnej dnosť až do výšky 150 000,00 

Na dlhodobý majetok bytové domy  financované aj z v Štátneho fondu bývania je zriadené záložné 
právo

hodnota majetku vo vlastníctve úč eurách na dve desatinné miesta/

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka 
vlastnícke právo

eurách na dve desatinné miesta/

Zostatková hodnota

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok: v tom

Umelecké diela a

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár

Dopravné prostriedky 

Drobný dlhodobý hmotný majetok

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

vykonané investície do ozšírenie kamerového systému
vo výške 9 650,00 eur, Prestavba a prístavba požiarnej zbrojnice vo výške investície do Mestské

vo výške 10 000,00 eur, Strojovňa vonkajších bazénov vo výške Požičovňa 
člnov – Mŕtve rameno Váhu vo výške Strojové vybavenie ŠJ a kuchýň vo výške

zduchotechnika  ŠJ a kuchýň v :70 336,45 eur, Obnova ulice Vnútorná v MČ Nová Stráž
vo výške Osvetlenie Vodárenskej veže vo výške Výbehy pre psov
v Vybudovanie servisných bodov pre cyklistov vo výške Ihrisko v MČ Ďulov Dvor
v Verejné osvetlenie MČ Harčáš vo výške Výstavba kontajnerových stanovíšť
v Strojové vybavenie školských jedálni v Rozšírenie detských ihrísk 
v Rekonštrukcia strechy a krovu KD Kava vo výške vo výške 

rekonštrukcia y vo výške
Začali sa investície, ako rekonštrukcia fasády Dôstojníckeho pavilónu v

Zichyho paláca I. etapa v hodnote Rekonštrukcia fasády Zichyho paláca v
Rekonštrukcia strešnej konštrukcie Dôstojníckeho pavilónu Dunajské nábr. v ých ďalšia 
časť bude dokončená v
Vykonali sa aj investície v rozpočtových organizáciách Externý fitnes park ZŠ Ul.Eötvösa
v – Zníženie energetickej náročnosti budovy
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ku  ktorému  nemá  účtovná  jednotka  vlastnícke  právo 

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke 
právo

eurách na dve desatinné miesta/

Zostatková cena

správe účtovnej jednotky 

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

čovacom prevode práva
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe 
zmluvy o výpožičke

dopravné prostriedky obstaraný formou 
finančného prenájmu vykazované v IÚZ medzi krátk. 
záväzkami

ôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému ehmotnému
dlhodobému hmotnému majetku eurách na dve desatinné miesta/

číslo
Konkrétny druh 

Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia

Stroje, prí Vytvorené v

ajetok mesta, regulačné zariadenia,
systémy kotolní , resp. modernizácia kotolne 

Sídlisku V celkovej nadobúdacej 
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

výške ako bola nadobúdacia cena majetku 
podľa vedenej účtovnej evidencie.

odobý fin čný majetok 
Prehľa pohybe dlhodobého finančného eurách na dve desatinné miesta/

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

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

Konkrétny druh DFM
Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia 

Podielové cenné papiere a 
MÉDIA,spol. sr.o.     

Ocenenie cenných papierov (akcií) a
dcérskej účtovnej jednotky k
metódou vlastného imania podľa dostupných 
údajov od spoločnosti.

Podielové cenné papiere a 
Vodárne a 

kanalizácie mesta Komárno,a.s.

cenných papierov (akcií) a
dcérskej účtovnej jednotky k
metódou vlastného imania podľa dostupných 
údajov od spoločnosti.

Podielové cenné papiere a Ocenenie cenných papierov (akcií) a
dcérskej účtovnej jednotky k
metódou vlastného imania podľa dostupných 
údajov spoločnosti

Ostatný dlhodobý finančný 
Ostatný finančný vklad 

Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárno,a.s.  

Ostatný dlhodobý finančný majetok vytvorení 
a základe zmluvy poskytnutí vkladu do 

obchodného imania zo dňa 07.12.2001
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III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach eurách/
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel ňu riadnej IÚZ /riadky 025 až 

súvahy/

Názov spoločnosti Právna 
Základné 

spoločnosti
k

Podiel ÚJ 

spoločnosti 

Podiel ÚJ 

hlasovacích 
právach

vlastného 

spoločnosti
k

ého 

spoločnosti
k

⃰

–
Vodárne 

kanalizácie 

Komárno,a.s 
MÉDIA, 

(podľa stavu 
k

⃰ Informácie o stave vlastného imania dcérskych účtovných jednotiek k boli poskytnuté dcérskymi 
účtovnými jednotkami.  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 388/2019 z 15. augusta 2019 odsúhlasilo zvýšenie základného 
imania spoločnosti COM MÉDIA, spol. s.r.o. nepeňažným vkladom – technologické zariadenie vysielacieho 
zariadenia TV Komárno – rekonfigurácia televízneho vysielača (inventárne číslo HIM3/437/2)                                         
vo výške 20 000,00 eur. Zápis o zvýšení základného imania spoločnosti v Obchodnom registri zo dňa 30.10.2019. 
Stav základného imania spoločnosti COM MÉDIA, spol. s.r.o po zápise do Obchodného regist
vo výške 26

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. z odsúhlasilo zvýšenie 
základného imania spoločnosti CALOR, s.r.o. nepeňažným vkladom – pohľadávka za nájomné za rok 201
vo výške 19 eur. Zápis o zvýšení základného imania spoločnosti v Obchodnom registri zo dňa 
Stav základného imania spoločnosti CALOR, s.r.o. po zápise do Obchodného registra SR vo výške 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. z súhlasilo zvýšen
základného imania spoločnosti KOMVaK – vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. nepeňažným vkladom –
pohľadávka za nájomné rok 201 vo výške 
Zápis o zvýšení základného imania spoločnosti v Obchodnom registri zo dňa 28 Stav základného imania 
spoločnosti KOMVaK, a.s. po zápise do Obchodného registra SR vo výške 

IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a atný dlhodobý finančný majetok 
eurách na dve desatinné miesta/

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere eurách na dve desatinné 
/riadky 027 až 028 súvahy/:  

Názov emitenta cenného cenného Výnos v %
Dátum 

k k

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

Názov dlžníka Výnos Dá
k k

zabezpečenia 
pôžičky
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ýznamné položky ostatného dlhodobého finančného majetku eurách na dve desatinné miesta/
súvahy/:  

Významné položky 
ostatného DFM k

Poznámky

Ostatný dlhodobý 
finančný majetok

bola vytvorená opravná 
položka k dlhodobému finančnému majetku vo 
výške eur, § 25 a § 27 ods. 8 zákona 

účtovníctve.

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 hnuteľného majetku, resp. kapitalizácie 
záväzku spoločnosti KOMVaK, a.s., t.j. nepeňažného vkladu – ostatný finančný vklad vykonaný na základe Zmluvy 

poskytnutí vkladu do obchodného imania, uzatvorenej podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
dňa 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: 

Ostatný dlhodobý finančný ostatný finančný vklad KOMVaK,a.s., 4281 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov).

Obežný majetok 
Zásoby
Opravné položky k zásobám eurách na dve desatinné miesta/ až 03 súvahy/:  

Položka zásob
sú

v

k

Zníženie Zrušenie v

k

Opis dôvodov 
tvorby, zníženia, 
zrušenia OP k 

zásobám

Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo 
s nimi nakladať eurách na dve desatinné miesta/

Druh zásob Hodnota zásob

Záložné právo 

Obmedzené právo nakladať

Spôsob a výška poistenia zásob eurách na dve desatinné miesta/

Druh zásob Spôsob poistenia Výš

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

Pohľadávky
súvahy

Hodnota pohľadávok
Menovitá hodnota

Pohľadávky 
z nedaňových príjmov 
Účet 318

Nedaňové pohľadávky mesta

pohľadávky za komunálny odpad

pohľadávky za nájomné mestské byty,

pohľadávky Alternatíva+Civitas nájomné

pohľadávky za nájomné prenájom:

nebytové priestory, pozemky, záhrady),

pohľadávky za odpredaj bytov

pohľadávky z odoslaných faktúr
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ostatné pohľ. za úhradu nákl. Spoločného  

stavebného úradu,

vyúčtovanie za služby spojené s nájmom 

mestského bytu za rok 2005

aňové 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 Iné pohľadávky, v

pohľadávky z vyúčtovania za služby spojené 

s bývaním

iné pohľadávky

zisku po zdanení CALOR, s.r.o.

Pohľadávky opravné položky eurách na dve desatinné miesta/ Tabuľková časť poznámok, tabuľka č. 3.

Celková výška opravnej položky k je vo výške . Zostatková hodnota pohľadávok
výške 

Pohľadávky podľa doby splatnosti v eurách a 060 súvahy/ v

ené v tabuľkovej časti poznámok, Tabuľka č. 4.

Pohľadávky na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka 
obmedzené právo s nimi nakladať eurách na dve desatinné miesta/

Druh pohľadávok Hodnota pohľadávok

Záložné právo na nehnuteľnosti

Obmedzené právo nakladať

III. Finančný
ýznamné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy eurách na dve 

desatinné miesta/

Krátkodobý  finančný 
súvahy k

Prírastky Úbytky
k

Bankové účty

Krátkodobý finančný majetok na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať eurách na dve desatinné miesta/
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krátkodobého finančné Hodnota krátkodobého finančného majetku

Záložné právo 

Obmedzené právo nakladať

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

Položka  
krátkodobého 

finančného súvahy
k

Zníženie Zrušenie
k

Opis dôvodov tvorby, 
zníženia, zrušenia OP 

ku krátkodobému 
finančnému majetku

Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/:  
Poskytnuté ná tné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov eurách na dve desatinné miesta/

Názov dlžníka
súvahy

Výnos Dátum
k k

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

Názov dlžníka
súvahy

k
Zníženie Zrušenie

k

Opis dôvodov tvorby,
zníženia, zrušenia OP 
k návratným finančným 

výpomociam

Časové rozlíšenie 
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 súvahy k

Prírastky Úbytky
k

Náklady budúcich 
období
z

Služby spojené 
s bývaním, správa 
bytov, fond údržby 

Predplatné odborných 
ácií, dennej tlače 

Príjmy budúcich 
období

Za prenájom plyn. 

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie
Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy eurách na dve desatinné miesta/

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

Názov položky
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 
8 vo výške 661 

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 201 vo výške
zaúčtovaný v zmysle § 53 Postupov účtovania č. MF/16786/2007
účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2018 je vo výške
tvorený rozdielom výnosov vo výške  20 nákladov vo 
výške 20 atná daň z príjmu vo výške 61,19
(zrážková daň k úrokom na bankových účtoch).

Výsledok hospodárenia Účtovný výsledok hospodárenia za rok 201 je vo výške 
tvorený rozdielom výnosov vo výške  nákladov vo 
výške eur. Splatná daň z príjmu vo výške 
(zrážková daň k úrokom na bankových účtoch).

Záväzky
Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách na dve desatinné miesta/

Uvedené v tabuľkovej časti poznámok, Tabuľka č. 7.

Záväzky 
Záväzky podľa doby splatnosti eurách na dve desatinné miesta/ súvahy/:  

ené v tabuľkovej časti poznámok, Tabuľka č. 8.

Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy 
Záväzky zo sociálneho fondu  eurách na dve desatinné miesta/
Mesto záväzky zo sociálneho fondu nemá. 

Sociálny fond

1.januáru  

Tvorba sociálneho fondu

Čerpanie sociálneho fondu

Ostatné dlhodobé záväzky eurách na dve desatinné miesta/

Názov položky Výška
k

Výška
k

Úver ŠFRB Výstavba bytového objektu A – dlhodobá časť

Úver ŠFRB Výstavba bytové – dlhodobá časť

Úver ŠFRB Prestavba bývalého OSP na bytový dom – dlhodobá 

časť

Úver ŠFRB Prestavba ZŠ Slobody na bytový dom – dlhodobá 

časť

Úver ŠFRB Výstavba nájomných bytov Harčáš I. etapa –

dlhodobá časť

Úver ŠFRB Výstavba nájomných bytov Harčáš II. etapa –
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dlhodobá časť

– Nákup 
osobných automobilov 

Dlhodobá časť

1 309 068,00 1 267 593,28

Záväzky z nájmu majetok prenajatý formou finančného prenájmu eurách na dve desatinné miesta/

Názov položky Splatnosť Splatnosť od 1 Splatnosť

– Záväzky z nájmu

é úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci 

Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery eurách na dve desatinné miesta/

Údaje u ené v tabuľkovej časti poznámok, Tabuľka č. 9.

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2019 je vo výške 2 eur čo predstavuje 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.

suma dodávateľského úveru postúpeného veriteľom EUROVIA SK, a.s. na Slovenskú 
sporiteľňu, a.s. k 31.12.2019 vo výške 1 eur. Prevedením pohľadávky veriteľa na banku účtujú sa 
takéto záväzky ako bankové úvery, § 55 ods. 11 postupov účtovania.

celkového dlhu obce sa započítava aj suma obstarania osobných automobilov Škoda Superb a Škoda Oktavia 
u, ktorého zostatok k 31.12.2019 je vo výške 

Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy eurách na dve desatinné

Druh cenného papiera
sú

cenné papiere 
vydané

Úroková 
Dátum Výška

k

Výška
k

Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci eurách na dve desatinné

Poskytovateľ návratnej výpomoci
Druh návratnej 

výpomoci
Účel

použitia
Dátum Výška

k

Výška
k

. Časové rozlíšenie 
Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období výnosov budúcich období podľa 
jednotlivých položiek súvahy  eurách na dve desatinné miesta/

Opis položky časového 
rozlíšenia súvahy k

Prírastky Úbytky
k

Výdavky budúcich 
období

Výnosy budúcich 
období spolu z
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Dlhodobý nehmotný 
majetok obstaraný 
z cudzích zdrojov

Dlhodobý hmotný 
majetok obstaraný 
z cudzí

12 747 212,04 202 092,76 328 027,17 12 621 277,63

Bežné Transfery ŠR na 
použitie v

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

Kapitálový transfer Stav záväzku
k

Príjem 
kapitálového 

Zúčtovanie do 
výnosov 
bežného 

účtovného 

Zúčtovanie do 
výnosov 

budúcich období

Stav záväzku 
k

Dlhodobý nehmotný 
obstaraný z cudzích 

Dlhodobý hmotný 
–

obstaraný z cudzích 

Dlhodobý hmotný 
– Samostatné 

súbory hn. 
vecí obstarané 
z cudzích zdrojov
Dlhodobý hmotný 

Dopravné 

Ostatný dlhodobý 
hmotný majetok –
obstaraný z cudzích 

technické zhodnotenie
vysporiad.nájomným

ÚPSVaR

Dlhodobý hmotný
neodpisovaný –
pozemky, umelecké 

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch 

Výnosy  výška významných položiek /v eurách na dve desatinné miesta/
Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/

Tržby za vlastné výkony  a – Tržby z predaja služieb

školské stravovanie
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Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 

Aktivácia – Daňové výnosy samosprávy

výnos dane z príjmu FO

daň z nehnuteľnosti

daň za užívanie verejného

daň za psa

daň za ubytovanie

– Výnosy z

ostatné správne poplatky 

(vrátane správnych poplatkov 

stavebného úradu) v

spoločný stavebný úrad

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

nehmotného a dlhodobého hmotné

základe rozhodnutia mestského 

zastupiteľstva v

zámenná zmluva nehnuteľností 

s Ing. Takácsom

predaj budovy ,,Lehár,,

nehnuteľnosti pre Com

– Ostatné pokuty, penále a úroky 

z omeškania, v

tom pokuty vybraté Mests. políciou

Spoločný stavebný úrad

Ostatné výnosy – Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti

nájomné pozemky, záhrady, 

nájomné nebytové priestory,

nájomné mestské byty,

nájomné v útulku pre 

fakturácia a refakturácia 

nákladov – energií v prenajatých 

priestoroch, budovách mesta
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– Zúčtovanie ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti (zúčtovanie 

zrušenie rezervy na odchodné a audít. 

služby) 

– Zúčtovanie ostatných opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti

zúčtovanie OP k pohľadávkam,

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 

zúčtovanie 
časového rozlíšenia

– Zúčtovanie opravných 

položiek z finančnej činnosti

– Tržby z cenných papierov

– Úroky

Finančné výnosy

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

– Kurzové zisky

– Náhrady škôd

– Ostatné finančné výnosy

– Výnosy samosprávy z bežných 

transferov zo štátneho rozpočtu a iných 

subjektov verejnej správy v

bežný transfer ŠFRB prenesená 

bežný transfer prenesená kompetencia 

bežný transfer Register obyvateľstva 

prenesená 

bežný transfer prenesená kompetencia 

životné prostredie,

bežný transfer prenesená kompetencia 

Spoločný stavebný úrad,

bežný transfer prenesená kompetencia 

Spoločný školský úrad,

bežný transfer Ú

bežný transfer opatrovateľská služba,

voľby 

príspevok pre ZŤP pracovníkov

dotácia na stravné

– Výnosy samosprávy 

z kapitálových transferov zo štátneho 

rozpočtu a iných subjektov verejnej 

správy (účtovanie vo výške  
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zaúčtovaných odpisov majetku 

obstaraného zo zdrojov ŠR, EÚ  

ostatných subjektov verejnej správy)

– Výnosy z bežných 

ostatných subjektov mimo verejnej 

správy Nadácia Tesco

– Výnosy z kapit. transférov od 

subjektov mimo verejnej správy

daru Betlhem Gábor pre MŠ Vodná 

Tulipán Óvoda

– Výnosy samosprávy z

rozpočtových príjmov (príjmy 

rozpočtových organizácii prevedené na 

účet zriaďovateľa a poskytnuté – vrátené 

na účet rozpočtovej organizácie

Výnosy  v členení podľa rozpočtových programov /v eurách na dve desatinné miesta/

Rozpočtový program Popis výnosov /číslo účtu a názov/

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

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/

Spotrebované nákupy – Spotreba materiálu 

spotreba zásob školské jedálne

materiálové náklady MsÚ

materiálové náklady MŠ, CVČ

školské jedálne (materiál, 

drobný majetok účtovaný do 

nákladov)

–

energie školstvo

Služby – udržiavanie

stavby, komunikácie
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rekonštrukcia fasády budovy Župného 

domu dodávateľom RENON

Novej Stráži dodávateľom 

rekonštrukcia chodníkov 

v Komárne dodávateľom Korekt

opravy strojov, prístrojov a zariadení

opravy školstvo

– Cestovné

– Náklady na reprezentáciu 

– Ostatné služby 

zrážková voda,

výrub stromov,

čistenie verej. priestr.

elekomunikačné služby, 

internet, Cloud, poštovné

Komárňanské dni a Vínne korzo

eratizácia

COMORRA SERVIS (prenájom, 

ubytovacie služby a iné služby)

statné služby

Osobné náklady – Mzdové náklady v

MsÚ, 

MŠ, školské jedálne, CVČ

– Zákonné sociálne poistenie v

MsÚ

MŠ, školské jedálne, CVČ

– Ostatné sociálne poistenie (DDS, 

ŽP) v

MsÚ

MŠ, školské jedálne, CVČ

– Zákonné sociálne náklady

MsÚ

MŠ, školské jedálne, CVČ

– Ostatné sociálne náklady

– Daň z nehnuteľnosti

– Ostatné dane a (súdne 
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Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – Zostatková cena predaného 

dlhodobého hm. a nehmotného majetku

– Ostatné pokuty, penále a úroky 

z omeškania

Inšpektorát práce

ZSE meškanie platbou el.

– Odpis pohľadávky

v

aň za psa

renájom mestského 

daň z nehnuteľnosti

daň za užívanie VP

nájomné do roku 2044 

Alternatíva+Civitas

– Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť

predpis budúceho nájomného 

s

členské v anizáciách 

združeniach

opravné položky 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 

zúčtovanie časového rozlíšenia  

– Odpisy dlhodobého hmotného 

nehmotného majetku

– Tvorba ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti

zvýšenie na súdne spory

odchodné a iné zamestnanecké 

pôžitky

– Tvorba ostatných opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti

k pohľadávkam 

Alternatíva+Civitas nájomné

tvorba OP za pohľ. za miestny 

daňovým pohľ. 
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– Tvorba opravných položiek 

finančnej činnosti, v

MÉDIA, spol. s

Finančné náklady – Predané cenné papiere a

– Úroky

tom úroky z Ú

Úroky Lízing. zmluvy

– Kurzové straty

– Ostatné finančné náklady

v bankové poplatky

z lízing. 

zmlúv, poistenie cestovné, 

poistenie osôb

Náklady na transfery a náklady z
príjmov 

– Náklady na transfery z rozpočtu 

tom bežné transfery:

mestským organizáciám

školám (vlastné príjmy, 

originálna kompetencia)

tom kapitá – zúčtovanie 

správe:

mestských organizácií

škôl

– Náklady na transfery z rozpočtu 

obce ostatným subjektom

MÉDIA, spol. s

– Náklady na transfery z rozpočtu 

obce subjektom mimo verejnej správy

pre Cirkevnú školu Marianum

pre SAD ARIVA Nové Zámky

ostatné transfery z rozpočtu obce

– náklady na ostatné transfery

Dane z príjmov – príjmov
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Náklady v členení podľa rozpočtových programov eurách na dve desatinné miesta/

Rozpočtový program Popis nákladov /číslo účtu a názov/

Osobitné náklady eurách na dve desatinné miesta/

Názov položky Suma nákladov  

Overenie účtovnej závierky 

Iné poisťovacie služby

Daňové poradenstvo

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

Čl. VI
Informácie o vzťahoch so verejnej správy 

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

Popis zostatku účtu 351
/pohľadávka/ pohľadávky 

k

V bežnom 
účtovnom 

období prijaté 
odvody príjmov 

minulých 
účtovných 

období

Odvody príjmov 
bežného 

účtovného 

zúčtované do 
výnosov

Uhradené
odvody príjmov 

bežného 
účtovného 

pohľadávky 
k

z dôvodu 
neprijatých 

príjmov

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

Názov zostatku  
v členení podľa štruktúry 

súvahy
/riadky súvahy 137 až 

Záväzku/  
pohľadávky 
k

/bežný, 
kapitálový

Príjem
bežného/

kapitálového 

Zúčtovanie
do výnosov 

bežného 
účtovného 

Zúčtovanie
do výnosov 
budúcich 
období

/účet 384/

Záväzku/  
pohľadávky 
k

z dôvodu
prijatých 

Ostatné 
zúčtovania rozpoč

MŠ – na výchovu a 
vzdelávanie

Príspevok na pedag. 
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ZŠ,MŠ

Príspevok na 

Príspevok na školské 

Príspevok na učebnice

Vrátené:

Školstvo – vzdelávacie 

Školstvo cestovné

Školstvo odchodné

Školstvo –
učiteľa
Školstvo – na žiakov so 
sociálne znevýh. 

Škola v prírode

Lyžiarsky kurz

Školstvo –
PRIM

ZŠ Komenského –
Úspešne v ZŠ

Školstvo –
gól projekt

Školstvo
NSK pre ZŠ

Školstv – Rozmarínová 
ZŠ refundácia miezd zo 
ÚPSVaR

Transfér na voľby 201

Vrátené:

Transfé
výstavbu požiarnej 

modernizácia rozšírenie 
kamerového systému
Nenávratný príspevok 
na vojnové hroby

Prenesené kompetencie 
(Spoločný školský úrad, 
Spoločný stavebný úrad, 

obyvateľstva, Hlásenie 
pobytu občanov, Životné 
prostredie, Pozemné 
komunikácie, ŠFRB)



23

Účelová dotácia 

Útulok
Vrátené:

fér na skvalitnenie 
bývania 
marginalizov.rómov 
Harčáš
Dotácia na nálup 
izometrického vozidla 

Dotácia na podporu 
športu 

Refundácia miezd 

– Zúčtovanie 

správy z
Nitriansky samosprá

– obnova kultúrnej 

Zúčtovanie transferov 

verejnej správy

ÚPSVaR
zamestnávania

Environmentálny fond
pozemná aplikácia 
insekticídu na komáre
Nitriansky samosprávny 

Komárňanské dni

Transfér na podporu 
národných menšín

Transfér na obnovu 
dotácia na 

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

Názov zostatku  
v členení podľa štruktúry 

súvahy
/riadky súvahy 04 až 

pohľadávky 
k

z dôvodu 
poskytnutých 

/bežný, 
kapitálový/

kapitálového 

Dané do správy 
príspevkovej, 

resp. rozpočtovej 
organizácii

Zúčtovanie

poskytnutého 
do nákladov 

bežné
účtovného 

Odobraté zo 

pohľadávky
k

z dôvodu
poskytnutých 
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Čl. VII
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Deriváty opis významných položiek derivátov 

Slovný opis derivátu Deň dohodnutia Deň vyrovnania

záväzky zabezpečené derivátmi 

Forma zabezpečenia

Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

Druh položky Opis položky Účet

Prijaté depozitá a hypotéky

Prenajatý majetok

Majetok prijatý do úschovy 

Prísne zúčtovateľné tlačivá Pokutové bloky – mestská 

polícia

Materiál v

Odpísané pohľadávky Z daňových a nedaňových 

príjmov

Drobný nehmotný majetok 
obstaraný z bežných výdavkov

bežných výdavkov

Drobný hmotný majetok obstaraný 
z bežných výdavkov

bežných výdavkov

Čl. VIII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva 
Iné aktíva a iné pasíva eurách na dve desatinné miesta/

Iné aktíva a iné pasíva

Záväzky z poskytnutých záruk

Záväzky zo súdnych rozhodnutí

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych 

správy
– Zúčtovanie 

transferov rozpočtu 
VÚC
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Záväzky z ručenia 

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných 
zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných 
zmlúv
Budúce právo z
získaných oslobodením od dane z príjmov
Budúce právo z privatizácie

Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve eurách na dve desatinné miesta/

ené v tabuľkovej časti poznámok, Tabuľka č. 11.

Ostatné finančné povinnosti eurách na dve desatinné miesta/

Názov položky Hodnota týkajúca
sa spriaznených osôb

devízových 
termínovaných obchodov a iný
finančných derivátov

opčných obchodov

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

leasingových, 
nájomných, servisných, poistných, 
koncesionárskych, licenčných 

podobných  zmlúv 
Povinnosť investovať prostriedky 
získané oslobodením od dane z 
príjmov
Iné povinnosti

Čl. 
Informácie o spriaznených osobách a ekonomických vzťahoch 

účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie o spriaznených osobách a ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
eurách na dve desatinné miesta/

eurách na dve desatinné 
Hodnota ešte 

neukončených obchodov 
(môže byť aj v %)

Kúpa alebo predaj 

Fakturácia (dodávateľské 
faktúry)

Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárno, a.s.

Fakturácia

Fakturácia Mestské kultúrne stredisko, 
príspevková organizácia

Fakturácia
príspevková organizácia
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obchodnom zastúpení

Licenčné zmluvy

– na prevádzkové 
výdavky

MÉ

– na prevádzkové 
výdavky

Mestské kultúrne stredisko, 
príspevková organizácia

– na prevádzkové 
výdavky príspevková organizácia

– na prevádzkové 
výdavky

Zariadenie pre seniorov Komárno

– na prevádzkové 
výdavky

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

Úvery, pôžičky, výpomoci 

Záruky 

Iné obchody 

Prenájom majetku
(648AÚ prenájom nebytových 

Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárno, a.s.

Prenájom majetku

roku 2019 bolo pre Comorru Servis poskytnutý transfer aj na zlepšenie stavu školských kuchýň a jedální.

Spriaznenými osobami sú: 
právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou 
účtovnou jednotkou,
rávnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke  alebo je v nich vykonávaný 

podstatný vplyv účtovnou jednotkou,
yzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,
z í 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 

rávnické osoby, v ktorých fyzické osoby vykonávajú podstatný vp
soby, 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,
soby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s 

účtovnou jednotkou,
soby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky 

závislá.

Čl. X
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2019, bol  schválený dňa 31. januára 2019 na  3. 
zasadnutí MZ,  uznesením č. 48/2019, ako vyrovnaný, vo výške 24 742 036 eur na strane príjmov aj 
výdavkov. 
Bol zmenený: 

prvá  zmena  schválená dňa 11.02.2019 UMZ č. 103
druhá zmena schválená dňa 05.03.2019 RO č.1
tretia zmena  schválená dňa 14.03.2019 UMZ č. 115,1
štvrtá zmena schválená dňa 19.03.2019 RO č. 12/2019
piata zmena schválená dňa 28.03.2019 RO č.25
šiesta zmena schválená dňa 01.04.2019 RO č. 28
siedma zmena schválená dňa 23.4.2019  UMZ č. 207,208,209/201
ôsma zmena schválená dňa 06.05.2019 RO 31/2019
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deviata zmena schválená dňa 22.05.2019 RO č. 32/2019, 
desiata zmena schválená dňa 23.05.2019 UMZ č. 241,242,247
jedenásta zmena schválená dňa 29.05.2019 RO č. 34
dvanásta zmena schválená dňa 03.06.2018  RO č. 41/2019
trinásta zmena schválená dňa 27.6.2019 UMZ č. 316,330
štrnásta zmena schválená dňa 26.06.2019 RO č.42
pätnásta zmena schválená dňa 05.08.2019  RO č. 50/2019
šestnásta zmena schválená dňa 15.08.2019 UMZ č. 389
sedemnásta zmena schválená dňa 16.08.2019  RO č. 55
osemnásta zmena schválená dňa 09.09.2019 RO č. 61/2019
devätnásta zmena schválená dňa 12.09.2019  UMZ č. 413/2019
dvadsiata zmena schválená dňa 19.09.2019  RO č. 62
dvadsiata prvá zmena schválená dňa 14.10.2019 RO č.75
dvadsiata druhá zmena schválená dňa 30.10.2019 UMZ č. 463,465,471

dvadsiata tretia zmena schválená dňa 06.11.2019 RO č. 90/2019
dvadsiata štvrtá zmena schválená dňa 27.11.2019 RO č. 91
dvadsiata piata zmena schválená dňa 28.11.2019 UMZ č. 536,537,540,541,543,574/2019
dvadsiata šiesta zmena schválená dňa 03.12.2019 RO č. 98
dvadsiata siedma zmena schválená dňa 10.12.2019 RO č. 104/2019
dvadsiata ôsma zmena schválená dňa 12.12.2019  UMZ č. 589
RO č. 105/2019
dvadsiata deviata zmena schválená dňa 19.12.2019 RO 106
tridsiata zmena schválená dňa 30.12.2019 RO 109/2019
tridsiata prvá zmena schválená dňa 31.12.2019 RO 110

Príjmy bežného rozpočtu v eurách

Názov

Schválený 
rozpočet 2019

Rozpočet  po 
zmenách

Skutočnosť        

Zo ŠR

Ostatné
Európsky fond regionálneho 

Európsky fond reg. rozvoja –
spolufinancovanie ŠR

Európsky soc. fond

Európsky soc. fond

Kohézny fond

Európsky soc. fond

Európsky soc. fond

Vlastné bežné príjmy

Zo štátneho fondu

Ostatné zdroje

Z úhrad za stravu

Z osobitného predpisu
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Výdavky bežného rozpočtu v eurách 
Názov Schválený 

rozpočet 2019
Rozpočet  po 

zmenách
Skutočnosť            

Z dotácií ŠR

Ostat. subj. verejnej správy

Európsky fond regionálneho 

Európsky fond reg. rozvoja –
ancovanie ŠR

Európsky sociálny fond

Európsky sociálny fond

ŠR z

Kohézny fond

Vzdelávanie a soc. veci EÚ

Z vlastných príjmov

Európsky sociálny fond

Európsky sociálny fond

Ostatné zdroje

Z dotácie, alebo grantu
iných subjektov
Z úhrad za stravu

Z osobitných predpisov

Zo štátneho fondu

Iné zdroje –

Príjmy kapitálového rozpočtu v eurách

Názov

Schválený 
rozpočet 2019

Rozpočet  po 
zmenách

Skutočnosť            

Z dotácií ŠR

Európsky fond regionálneho rozvoja

Európsky fond reg. rozvoja –

Združené prostriedky

Výdavky kapitálového rozpočtu v eurách 

Názov výdavku

Schválený 
rozpočet 2019

Rozpočet  po 
zmenách

Skutočnosť

Zo ŠR

Zo ŠR z predchádz. roka

Európsky fond regionál. rozvoja

Európsky fond reg. rozvoja –
spolufinancovania ŠR
z bežných príjmov
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Zo združených prostriedkov

Ostatné zdroje

Z bankového úveru

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 prvých
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 firmy aj na jednotlivcov môže 
byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené vplyvy môžu mať za následok zníženie príjmov z podielových 
daní oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet a tiež oproti minulému obdobiu, čo by mohlo mať 
vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok 
aj zhoršenie ukazovateľov zadlženosti

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť koncom marca 2020 pripravila a zverejnila prvú verziu dokumentu s cieľom 
informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronaví 2 (spôsobujúci chorobu Covid
ekonomický vývoj a na verejné financie v roku 2020.

Dokument obsahuje tri scenáre možného vývoja, ktoré kombinujú pokles reálneho HDP v roku 2020 a vládne 
opatrenia v rôznom trvaní. Jednotlivé makroekonomické scenáre majú vplyv na výnos DPFO cez odhadovaný 
vývoj mzdovej bázy. Opatrenia vlády, ktoré sú v odhadoch započítané, obsahujú balíček opatrení z 18. marca 2020 
a dočasne upravené pravidlá pri čerpaní PN a OČR, ktoré spôsobia výpadky dane.

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 naplnenie celkových príjmov mesta.
V podmienkach mesta Komárno by to mohlo spôsobiť výpadok DPFO oproti schválenému rozpočtu od 0,9 mil eur v 
zmysle scenára č.1 až  výpadok vo výške 3,5 mil eur za podmienok scenára č.3. A to ešte môže byť celé 
korigované smerom hore v prípade predĺženia doby riešenia krízovej situácie.

Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady 
potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie 
účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v r
Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie  
negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.




































