Príloha č.4

Poznámky k 31.12.2020
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Mesto Nemšová
J. Palu 2/3, Nemšová
00311812
Rok 1990 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (názov, sídlo)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)

JUDr. Miloš Mojto
Primátor
Milan Patka
Zástupca primátora
42,4
47
7
Základná škola, Ul. J. Palu 2, Nemšová
Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová
Materská škola, Odbojárov 8, Nemšová
Verejno-prospešné služby, m.p.o., Mier. námestie 21
Nemšová
Mestský podnik služieb, s.r.o., Rybárska 92/15,
Nemšová
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh s.r.o.,
J.Palu 2/3, Nemšová (založená viacerými obcami)
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia 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

Vplyv zmeny na hodnotu
majetku, záväzkov,
vlastného imania
a výsledku hospodárenia

Peňažné vyjadrenie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.

4. 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:
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odo dňa jeho zaradenia do používania

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené
takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
12
20
40
60

Ročná odpisová sadzba
v%
25,00
16,66
8,33
5,00
2,50
1,66

Drobný nehmotný majetok v obstarávacej cene od 0,01 € do 2400,- € eviduje Mesto na podsúvahovom
účte 771 AN a účtuje ho priamo do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 34,- € do 1700,- €, Mesto účtuje do nákladov na účet 501-Spotreba materiálu
a eviduje ho na podsúvahovom účte 771 AN.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
365 dni
730 dní
1095 dní
1460 dní a
viac

vo výške 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
vo výške 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
vo výške 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
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-

prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
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 obce/mesta.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
V tabuľke č. 1 na účte 021-Stavby bol vykázaný prírastok, ktorý vznikol hlavne zaradením majetku
z projektu „Zníženie energetickej náročnosti KC Nemšová“, kotolne na biomasu v budove Katolíckej
spojenej škole v Nemšovej a rekonštrukciou infraštruktúry ul. Moravská. Významný bol aj prírastok
na účte 031-Pozemky a to nákup pozemkov z dôvodu realizácie investičnej akcie „Kľúčové – IBV
Pod Horou“. Tieto akcie aj najviac ovplyvnili pohyb na účte 042-Obstaranie DHM, na prírastku a
úbytku.
.
b) spôsob poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:
- Poistná zmluva, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.. – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- Poistná zmluva, Allianz Slovenská poisťovňa a.s. – poistenie bytových domov
- Poistná zmluva, Allianz Slovenská poisťovňa a.s. – majetkové poistenie čistiacej techniky +
havarijné poistenie, budova mestskej športovej haly, budova MsU, administratívna budova SNP 4
- Komunálna poisťovňa a.s. – poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí
- Komunálna poisťovňa a. s. – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
- Komunálna poisťovňa a. s. – poistenie zákonné – cisterna na pitnú vodu
- Komunálna poisťovňa a. s. – poistenie protipožiarneho vozíka hasiči
- Poistná zmluva, Allianz Slovenská poisťovňa a.s.- poistenie MŠ Kľúčové
- Poistná zmluva, Allianz Slovenská poisťovňa a.s.- poistenie budovy Králikov mlyn Nemšová
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- Poistná zmluva, Allianz Slovenská poisťovňa a.s.- poistenie Revitalizácia centrálnej mestskej zóny
- Poistná zmluva, Allianz Slovenská poisťovňa a.s.- poistenie majetku projekt „Vybavenie učební
a školskej knižnice ZŠ J. Palu 2“
Poistná zmluva AXA – havarijné poistenie osobného automobilu Hyundai Css
- Poistná zmluva, Allianz Slovenská poisťovňa a.s. – zákonné + havarijné poistenie dopravných
prostriedkov
- Poistná zmluva, Allianz Slovenská poisťovňa a.s. – poistenie budovy Materskej školy ul.
Ľuborčianska
- Poistná zmluva, Union – poistenie budovy Kultúrneho centra v Nemšovej
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom:
- Zmluva o zriadení záložného práva podľa § 151 písm. b Občianskeho zákonníka, záložný
veriteľ Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava, záložca – mesto Nemšová, predmet – zriadenie
záložného práva na nehnuteľnosti bytový dom s. č. 468 – v súlade so zmluvou o poskytnutí
podpory zo ŠFRB, Sprava katastra Trenčín – vklad povolený dňa 29.11.2002
- Zmluva o zriadení záložného práva podľa § 151 a Občianskeho zákonníka, záložný veriteľ –
MV SR, Bratislava, záložca – mesto Nemšová, predmet – bytový dom s. č. 468 – v súlade
so zmluvou o poskytnutí podpory MV a RR SR v zmysle zmluvy č. 682/520-2001/Z.
- Zmluva o zriadení záložného práva – záložné právo na bytový dom súpis. č. 100 a pozemok p. č.
1898/162 v prospech Ministerstva výstavby a RR SR podľa záložnej zmluvy zo dňa 24.2.2010 –
vz. 127/2010
- Zmluva o zriadení záložného práva - záložné právo na bytový dom súpis. č. 100 a pozemok p. č.
1898/162 v prospech v ŠFRB Lamačská cesta 8, Bratislava podľa záložnej zmluvy č.
309/893/2006 zo dňa 29.6.2010
- Zmluva o zriadení záložného práva – záložné právo na byty a nebytové priestory v bytovom dome
s. č. 97 a pozemok pod bytovým domom s. č. 97, parcela číslo 1898/21 v prospech Ministerstva
výstavby RR SR podľa záložnej zmluvy zo dňa 24.2.2010
- Zmluva o zriadení záložného práva – záložné právo na byty a nebytové priestory v bytovom
dome s. č. 97 a pozemok pod bytovým domom s. č. 97, parcela číslo 1898/21 v prospech
ŠFRB, Lamačská cesta 8, Bratislava podľa záložnej zmluvy č. 309/893/2006 zo dňa
29.6.2010.
- Zmluva o zriadení záložného práva – záložné právo na stavbu s. č. 238 na pozemku p. č.962/2
v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR na základe záložnej zmluvy č. 0062-PRB2010 zo dňa 27.2.2012
- Záložná zmluva – záložné právo na parcelu č. 962/2 a súpisné číslo 238 na parcele č. 962/2
v prospech ŠFRB Lamačská cesta č. 8, Bratislava podľa záložnej zmluvy č. 309/63/2010 zo dňa
13.2.2012
- Zmluva o zriadení záložného práva – záložné právo na pozemky CKN p. č. 952/53, 2516/17 a na
bytový dom s. č. 225 na CKN 952/53, 2516/17, 3808/5 v prospech ŠFRB, Lamačská cesta 8,
Bratislava na základe záložnej zmluvy č. 0062-PRB-2010 zo dňa 27.2.2012.
- Zmluva o zriadení záložného práva - záložné právo na stavbu so súp. č. 2 na p. č. 299/1 a na
pozemok C – KN parcela č. 299/1 v prospech VUB a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO:
31320165 podľa zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 1856/2012/ZZ zo dňa
8.11.2012.
- V roku 2017 sa uskutočnila registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy medzi
záložcom Mestom Nemšová, dlžníkom Regionálnou vodárenskou spoločnosťou Vlára-Váh, s.r.o.
a veriteľom Československou obchodnou bankou, a.s. Mesto Nemšová ako záložca dáva na
zabezpečenie pohľadávok veriteľa a ich príslušenstva do zálohu obchodný podiel v RVS VláraVáh, s.r.o. zodpovedajúci v plnom rozsahu splatenému vkladu do základnému imania
spoločnosti, ktorý predstavuje 78,62 % podiel na základnom imaní spoločnosti a 37,45 % podiel
na hlasovacích právach.
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d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe
účtovnej jednotky
Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka
vlastnícke právo

Suma v €
71 762,23
103 823,16
3 743 279,81
24 975 675,39
1 472 676,79
1 354 984,19
3 659,11
29 355,57
709 833,21
704 928,90
1 334 804,76

Softvér
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Umelecké diela a zbierky
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Dlhodobý finančný majetok - podielové cenné papiere
Dlhodobý finančný majetok – podielové cenné papiere
a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
Dlhodobý finančný majetok – realizovateľné cenné papiere

22 960,97

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností,
pričom účtovná jednotka majetok využíva

Suma
Počítač HP 600G1SFF, monitor LCD 23“, multifunkčné
zariadenie, čítacie zariadenie čipových kariet (Zmluva
o výpožičke s Ministerstvom vnútra SR)
Miestne komunikácie, chodníky, – vlastníme stavby,
pozemky sú nevysporiadané. . Nevieme vyčísliť hodnotu –
nemáme vypracované znalecké posudky.

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Druh DM

Suma OP

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Druh DFM

Suma OP

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
Názov spoločnosti

Právna
forma

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

Podiel ÚJ
Podiel
na
ÚJ na
základnom hlasovacích
imaní (ZI)
právach
spoločnosti
v%

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
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v%

Regionálna
vodárenská
spoločnosť VláraVáh
Mestský podnik
služieb

k 31.12.
2020

k 31.12.
2019

2020

2019

s.r.o.

1 617 900,00

78,62

37,45

1 617 900,00

1 500 00,00

1 271 999,76

1 271 999,76

s.r.o.

704 597,00

100,00

100,00

704 597,00

704 597,00

704 928,90

704 928,90

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):
Názov emitenta

Prima banka Slovensko
TVK
Biomasa, združenie
právnických osôb

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

Akcie
EUR
Prima
banky
Akcia na EUR
meno
Finančná EUR
investíci
a

Spolu

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12.2020
21 945,00

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12.2019
21 945,00

850,00

850,00

165,97

165,97

22 960,97

22 960,97

B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám
Konkrétny druh zásob

Suma OP

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
318-Pohľadávky
z nedaň.príjmov obcí

Riadok súvahy
068

319-Pohľadávky z daňových
príjmov obcí

069

Hodnota pohľadávok
Opis
98 461,34 Pohľadávky za komunálny odpad,
odberateľské faktúry, prenájom nebytových
priestorov
70 109,98 Pohľadávky za daň z nehnuteľností, psa

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Opravné položky k pohľadávkam z nedaňových príjmov aj daňových príjmov vzrástli oproti r. 2019.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávka
318-Pohľadávky
z nedaňových
príjmov obcí
319-Pohľadávky
z daňových
príjmov obcí

Suma OP
12 277,77
6 998,21

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Zvýšené oproti r. 2019, pohľadávky po lehote splatnosti
vzrástli oproti minulému roku
Zvýšené oproti r.2019, nakoľko vzrástli pohľadávky po
lehote splatnosti
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c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky v lehote splatnosti boli predovšetkým za neuhradené odberateľské faktúry. Pohľadávky po
lehote splatnosti boli predovšetkým za odberateľské faktúry, komunálny odpad, daň za psa, daň
z nehnuteľností a prenájom nebytových priestorov.
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky v lehote splatnosti sú väčšinou so zostatkovou dobou do jedného roka. Zábezpeka na
kartu Slovnaft,v Slovenskej pošte a zábezpeka na palubnú jednotku (mýto) sú s dobou splatnosti od 1
roka do 5 rokov. Pohľadávky po lehote splatnosti sú z roku 2010 - 2020.
3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
221 Bankové účty

Zostatok k 31.12.2020
1 009 374,47

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí
v členení na dlhodobé návratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci
Názov dlžníka
Mestský podnik služieb, s.r.o.
Regionálna vodárenská
spoločnosť Vlára-Váh s.r.o.

Výnos
v%
0,00
0,55 %
p.a.

Mena
Eur
Eur

Dátum
splatnosti
30.09.2019
30.04.2020

Výška návratnej
finančnej výpomoci
k 31.12.2020
0,00
13 488,45

Výška návratnej
finančnej výpomoci
k 31.12.2019
5 000,00
23 423,28

5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
- Poistné majetku
- Noviny

Zostatok k 31.12.2020
6 673,93
6 673,93
0,00

Zostatok k 31.12.2019
6 384,71
6 384,71
0,00

0,00

0,00

Príjmy budúcich období spolu z toho:

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky

Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného
imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov
415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových 1 698 873,26 Eur, majetkový vklad mesta do Mestského podniku služieb, s.r.o.
účastín
Nemšová a do Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o., Nemšová

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky
Rezerva na audit a overenie účtovnej závierky za rok
2020 – 6 200,00 Eur.

Predpokladaný rok použitia
2020

2. Záväzky podľa doby splatnosti
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a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.
Dodávateľská faktúra č. 2020769 YF Slovakia (práce naviac – Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová
ul. Ľuborčianska, z októbra 2020) bola uhradená v januári 2021 kvôli podpisu dodatku s VUC – projekt
EU.
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka sú úvery zo ŠFRB. Ostatné záväzky sú
s dobou splatnosti do 1 roka.
b) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Riadok súvahy
479 -Ostatné dlhodobé záväzky 141
479 – Ostatné záväzky
155
379- Iné záväzky
160
321-Dodávatelia
331-Zamestnanci
336-Zúčt. s org. soc. poistenia

152
163
165

Hodnota záväzku
Opis
1 238 542,58 Úvery ŠFRB
70 444,06 Úvery ŠFRB - krátkodobé záväzky
14 607,84 Zábezpeky, poručníctvo p. Eva Hrabovská,
obstávky z miezd za december 2020, RZ ZP
za zamestnanca Union rok 2020
40 106,713 Záväzky voči dodávateľom
45 446,52 Mzdy za 12/2020
32 648,32 Poistné z miezd za 12/2020

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
V roku 2020 prijalo mesto návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 170 000,- Eur.
Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá bezúročne a bude splatná v rokoch 2024-2027.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
VUB č. 74713011/0200 - dlhodobý
VUB č. 66781911/0200 - dlhodobý
SLSP č. 5169488462 - dlhodobý

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
blankozmenka
blankozmenka, záložné právo na budovu MU
blankozmenka

4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Najvýznamnejšou časťou výnosov budúcich období sú kapitálové transfery z odpisov majetku.
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu
Výnosy budúcich období spolu

Zostatok k 31.12.2020
0,00
6 787 944,86

Zostatok k 31.12.2019
0,00
6 794 690,17

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
Dotácia„Zníženie energet.náročnosti objektu MŠ.ul.Trenčianska
Dotácia„Zníženie energet.náročnosti objektu kultúrneho domu
Nemšová
Dotácia Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice Nemšová
Dotácia Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice Kľúčové
Dotácia rekonštrukcia telocvične Základnej školy J. Palu
Dotácia „Historie pro budoucnost „ (Králikov mlyn)
Dotácia „Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ J. Palu 2“

Stav k 31.12.2020

Stav k 31.12.2019
4 363,78
0,00

0,00
764 835,83

0,00
30 000,00
0,00
123 120,97
5 068,35

30 000,00
0,00
106 017,04
0,00
0,00
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Dotácia „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová ul.
Ľuborčianska“

114 996,37

0,00

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

a) tržby za vlastné výkony a tovar

602 - Tržby z predaja služieb

b) zmena stavu vnútroorganizačných
zásob
c) aktivácia

624 - Aktivácia DHM

d) daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
e) finančné výnosy

f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov

h) ostatné výnosy

i) zúčtovanie rezerv, opravných
položiek a časového rozlíšenia

632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
661 - Tržby z predaja CP
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
672 - Náhrady škôd
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce,
VÚC
692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce,
VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti

Stav
Stav
k 31.12.2020 K 31.12.2019
161 459,15
142 302,00

0,00

0,00

3 674 530,08

3 619 750,39

150 873,01
0,00
0,00
0,00
0,00

163 360,35
0,00
1 168,94
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262 494,08
425 504,59
4 129,42
22 113,70
251,06

215 289,88
403 407,88
0,00
11 440,20
0,00

10 832,64

10 832,64

182 396,22

216 131,10

508,54

2 250,00

1 497,92
394 207,51
5 880,00

258,00
619 945,30
4 500,00

0,00

0,00

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov

Popis /číslo účtu a názov/

a) spotrebované nákupy

501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie

b) služby

511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu

Stav
Stav
K 31.12.2020 k 31.12.2019
88 460,46
100 694,08
80 992,12
95 008,32
160 333,90
32,80
19 265,49

33 746,20
844,68
18 830,61
10

c) osobné náklady
d) dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky

f) finančné náklady

518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
572 - Škody

g) mimoriadne náklady
h) náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov

i) ostatné náklady

j) dane z príjmov

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do
RO, PO zriadených obcou alebo VÚC
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
ostatným subjektov verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
subjektov mimo verejnej správy
587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody
591-Splatná daň z príjmov

417 231,73
778 136,23
247 145,15
42,01
1 946,99
1 044 195,89
6 200,00
9 059,48

366 379,04
688 756,63
225 874,73
34,59
2701,86
1 036 100,30
5 880,00
1 371,29

28 353,31
15 691,32
0,00

29456,14
27 237,04
0,00

1 912 802,07

1 820 210,35

304 138,06

274 577,10

38 070,06

51 205,53

0,00
0,00
0,00
3 232,23
11,45
0,00
0,00
29 835,51
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
159,00
61,88
0,00
0,00
22 580,34
0,00
0,00

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Prenajatý majetok
Majetok prijatý do úschovy
Odpísané pohľadávky
Prísne zúčtovateľné tlačivá
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Prijaté depozitá a hypotéky
Iné – drobný hmotný majetok

Hodnota

Účet

22 835,45

771

771 525,06

771

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.
Názov poskytovateľa
nenávratného
finančného príspevku

Číslo
zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Hodnota prefinancovaných nákladov
z vlastných prostriedkov alebo
z úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných
poskytovateľom NFP k 31.12.2020
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b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito
inými pasívami sú:
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho,
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí
od účtovnej jednotky, alebo
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických
úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť
Mesto Nemšová dostalo nenávratné finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, ktoré podliehajú kontrole
príslušnými štátnymi orgánmi. V prípade zistených nezrovnalostí je možné, že bude musieť vrátiť časť
obdržaných finančných prostriedkov.
Ručenie Mesta Nemšová za úver v ČSOB spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh,
s.r.o. Nemšová.
c) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku
Informácia

Vykázané voči ÚJ súhrnného celku
Áno/Nie

Hodnota celkom

Iné aktíva
Iné pasíva

Čl. VIII
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
a)

Spriaznená osoba

Mestský podnik služieb
Nemšová, s.r.o.
Mestský podnik služieb
Nemšová, s.r.o.
Mestský podnik služieb
Nemšová, s.r.o.
Regionálna vodárenská
spoločnosť Vlára – Váh,
s.r.o.
Regionálna vodárenská
spoločnosť Vlára – Váh,
s.r.o.

Druh obchodu/
druh transakcie

Poskytnutie službyprenájom
Dotácie
Splatenie návratnej
finančnej výpomoci
Poskytnutie službyprenájom
Splatenie návratnej
finančnej výpomoci

Hodnotové vyjadrenie
obchodu/transakcie
alebo percentuálne
vyjadrenie
obchodu/transakcie
k celkovému objemu
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ

Informácia
o neukončených
obchodoch/transakciách
v hodnotovom vyjadrení
obchodu/transakcie alebo
percentuálnom vyjadrení
obchodu/transakcie k
celkovému objemu
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ

Informácia
o cenách/hodnotách
realizovaných
obchodov/transakcií
medzi účtovnou
jednotkou
a spriaznenými
osobami
24 063,10
130 000,00
5 000,00
33 950,00
9 934,83
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b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám
Spriaznená osoba

Podmienené záväzky

Hodnota podmienených záväzkov

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu tab. č. 12 -14.
Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 19.12.2019 uznesením č. 137
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 20.2.2020 uznesením č. 152
- druhá zmena schválená dňa 12.3.2020 uznesením č. 163
- tretia zmena schválená dňa 21.5.2020 uznesením č. 167
- štvrtá zmena schválená dňa 25.6.2020 uznesením č. 177
- piata zmena schválená dňa 24.7.2020 uznesením č. 200
- šiesta zmena schválená dňa 24.9.2020 uznesením č. 214
- siedma zmena schválená dňa 26.11.2020 uznesením č. 228
- ôsma zmena schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. 261
- deviata zmena schválená dňa 29.12.2020 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 29.12.2020
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.
Mesto Nemšová k 31.12.2020 vykazuje zostatky štyroch nesplatených úverov zo ŠFRB z minulých rokov
Druh nebankového
úveru
podľa splatnosti
/ dlhodobý/
výstavba Športovcov

Charakter
nebankového
úveru
/investičný,
prevádzkový
a pod./
Investičný

výstavba REHA

Investičný

€

1 %

2037

424 048,83

448 646,90

Záložné právo

Výstavba 8 b. j.

Investičný

€

1%

2040

193 785,09

202 641,99

Záložné právo

Výstavba 16 b. j.

Investičný

€

1%

2040

387 907,43

405 636,56

Záložné právo

1 308 986,64

1 378 092,76

Spolu

Mena

Úroková
sadzba
v%

€

4,4 %

Dátum
splatnosti

Výška
€
k 31.12.2020

Výška
€
k 31.12.2019

Popis
zabezpečenia
úveru

2032

303 245,29

321 167,31

Záložné právo

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2020. Upozorňujeme ale na skutočnosť pokračovania šírenia ochorenia
COVID - 19, čo má negatívny vplyv na fungovanie mesta.
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V Nemšovej
Zodpovedná osoba za vypracovanie: Ing. Jarmila Savková
Ing. Jana Kucharíková
Štatutárny orgán: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta
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