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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit
zostavenej k 31. decembru 2013
I.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky
MESTO SVIT so sídlom vo Svite, Hviezdoslavova 269/33, IČO: 00326607, založené
v zmysle zákona o obecnom zriadení.
2. Identifikačné údaje konsolidovaných účtovných jednotiek
Mesto Svit konsoliduje a má v zriaďovateľskej pôsobnosti tri rozpočtové organizácie, jednu
príspevkovú organizáciu. V konsolidovanom celku Mesta je jedna obchodná spoločnosť.
Konsolidovaný celok Mesta Svit sa v roku 2013 oproti minulým účtovným obdobiam nezmenil.
V sídle materskej konsolidujúcej účtovnej jednotky sú prístupné a uložené individuálne
účtovné závierky konsolidovaných účtovných jednotiek.
Prehľad o účtovných jednotkách konsolidovaného celku je uvedený v prílohe, v tabuľkovej
časti Údaje o konsolidovanom celku – tabuľka č. 1.
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta Svit k 31. decembru 2013 je
zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31.
decembra 2013.
Mesto Svit ako materská účtovná jednotka konsolidovaného celku je súčasťou súhrnného celku
verejnej správy Slovenskej republiky.
3. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o zamestnancoch konsolidovaného celku
Primátor Mesta Svit:
PaedDr. Rudolf Abrahám
Zástupca primátora:
Milan Lopušniak
Prednosta Mestského úradu:
Ing. Ján Hutník
Hlavný kontrolór Mesta:
Ing. Ľudovít Budzák
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku MESTA SVIT bol v roku 2013 celkom
277, z toho 30 vedúcich zamestnancov (v roku 2012 bol priemerný počet zamestnancov
konsolidovaného celku Mesta Svit počas účtovného obdobia 278, z toho počet vedúcich
zamestnancov 31).
4. Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej
jednotky
Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Svit bola zostavená za predpokladu nepretržitého
trvania
činnosti všetkých ÚJ v rámci konsolidovaného celku v súlade so zákonom
o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
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5. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
6. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek ako aj Spôsob zostavenia odpisového plánu pre
dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení
účtovných odpisov sú popísané v poznámkach individuálnych účtovných závierok
jednotlivých účtovných jednotiek konsolidovaného celku MESTA SVIT.
7. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že
nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia
hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku.
Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je
dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov,
napríklad odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny
odpis dlhodobého majetku.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia
ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno
považovať za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob,
napríklad, ak sa pri inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena
použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za
zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči
dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba
dlhšia ako:
365 dní
720 dní
1080 dní

najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu
opravných položiek. Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech
výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných
položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich
existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného
obdobia.
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II.

INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE

Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Svit bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií
Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe
a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo
verejnej správe v znení neskorších predpisov.
Výkazy riadnych individuálnych účtovných závierok rozpočtových a príspevkových
organizácii boli zahrnuté do konsolidácie bez zmien. Výkazy obchodnej spoločnosti, v ktorej
má Mesto Svit 100% podiel, boli prispôsobené prevodovým mostíkom a po tejto zmene
zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky.
V rámci konsolidácie konsolidovaného celku Mesta Svit boli eliminované vzájomné
pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy, bola vykonaná konsolidácia kapitálu.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
Názov resp. obchodné meno
Metóda
Metóda
Metóda
konsolidovanej účtovnej jednotky
úplnej
podielovej
vlastného
konsolidácie konsolidácie
imania
MESTO SVIT
Áno
Základná škola, Mierová 134, Svit
Áno
Základná škola, Komenského 2, Svit
Áno
Základná umelecká škola, Kpt. Nálepku 107
Áno
Technické služby Mesta Svit
Áno
BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit
Áno
Pri účtovných jednotkách bola použitá metóda úplnej konsolidácie.
V roku 2013, rovnako ako v predchádzajúcich účtovných obdobiach, sa medzi účtovnými
jednotkami konsolidovaného celku Mesta Svit neuskutočnil nákup, resp. predaj majetku.
Preto nebolo potrebné vykonať konsolidáciu medzivýsledku.
Mesto Svit má ako konsolidujúca účtovná jednotka podiely v týchto v organizáciách, ktoré
nespĺňajú podmienky na zahrnutie do konsolidovaného celku:
1) Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná
662/17 s podielom Mesta Svit 1,99%
2) Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo, Popradské nábrežie 17, 058 01 Poprad
s podielom Mesta Svit 4,00%
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III. METÓDY OCEŇOVANIA použité pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej
účtovnej závierky a ODPISOVANIE majetku
1. Metódy oceňovania
a) 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
- iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
- úroky
- realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa
oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
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.
c) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním.
d) Zásoby nakupované
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
- iné

Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
e) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o
pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
f) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa
vyjadruje opravnou položkou.
g) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
h) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa
oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich
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výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
i) Časové rozlíšenie na strane pasív
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) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej
zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej
doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok
a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.
2. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania,
sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak,
že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho
opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa
zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba
užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
Predpokladaná doba
Ročná odpisová sadzba
používania v rokoch
v%
1
4 až 8
¼ až 1/8
2
6 až 12
1/6 až 1/12
3
20 až 26
1/20 až 1/26
4
20 až 80
1/20 až 1/80
Drobný nehmotný majetok od 100,00 € do 2 400,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej
jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet
518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 100,00 € do 1 700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej
jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
IV.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH AKTÍV SÚVAHY

Podrobné prehľady sú rozpísané v tabuľkách č. 2 až 25
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