Mesto Hanušovce nad Topľou
Poznámky k 31.12.2013
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky

Mesto Hanušovce nad Topľou

Sídlo účtovnej jednotky

Hanušovce nad Topľou

IČO

332399

DIČ

202 064 1018

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna

Iné všeobecné údaje: obec - počet obyvateľov

3760

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

3. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ funkcia

Štefan Straka – primátor mesta
79,79

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:

83
7

Základná škola Hanušovce nad Topľu

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)

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

nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu
účtovnému obdobiu
áno
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
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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
Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou (t.j. cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o
ňom účtuje).

b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí,
zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol
v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Od roku 2008 sa
uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením
opravnej položky.
Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
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
Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou
(napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). Od roku 2008 sa
uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením
opravnej položky.
Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Od roku 2008 sa uplatňuje
zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej
položky.
Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky
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 výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom
ocenení.
Rezervy
Rezervy sú záväzky s neistým 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. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.
Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
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.
k) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia
sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob,
nákladov.

i)
j)

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 odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania
sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina

Doba odpisovania v rokoch

Ročná odpisová sadzba

1
2
3
4

4
6
12
20

1/4
1/6
1/12
1/20

Drobný hmotný majetok od 1,– do 1700,– €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom, sa účtuje ako zásoby a zároveň vedie na podsúvahových
účtoch triedy 7.
5. 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 k dlhodobému majetku, ktorý sa odpisuje v súlade s odpisovým plánom
spoločnosti, sa tvoria iba vo výnimočných prípadoch. Ide o dlhodobý hmotný majetok, ktorého
úžitková hodnota sa bežne znižuje opotrebovaním (odpisovaný majetok), pri ktorom je možné
opravné položky vytvárať iba so súčasným súhlasom predsedu inventarizačnej komisie iba v
tých prípadoch, keď úžitková hodnota tohto majetku, zistená pri inventarizácii, je výrazne
nižšia ako je ocenenie majetku v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty
nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k zásobám sa tvoria, pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná
cena (znížená o predpokladané náklady súvisiace s predajom) je nižšia než cena, ktorá bola
použitá pre ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie nemožno považovať za zníženie trvalého
charakteru. Korekcia ocenenia zásob v účtovníctve sa vykoná tak, aby ich ocenenie
vyjadrovalo a odrážalo reálnu hodnotu, v ktorej je premietnuté prechodné zníženie ceny na
úroveň tzv. čistej realizačnej hodnoty (predajná cena zásob znížená o náklady spojené s
predajom) formou opravnej položky.
Opravné položky k pohľadávkam sa vytvárajú v prípade:
pochybných pohľadávok – t. j. pri tých, ktoré predstavujú riziko, že nebudú dlžníkom plne
alebo čiastočne zaplatené a pri sporných pohľadávkach – t. j. pri pohľadávkach voči dlžníkom,
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s ktorými sa vedie spor o ich uznanie alebo zaplatenie, pohľadávok voči dlžníkom v
konkurznom a vyrovnávacom konaní alebo v prípade, ak tak ustanoví zákon o daniach z
príjmov.
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 od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s výdavkami.
Kapitálový transfer 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).
Kapitálový transfer 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).
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
I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok - k tabuľke č. 1
a) Prehľad o pohybe majetku - textová časť:
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- prírastky - zaradenie majetku (ihrisko pri ZŠ, dopravné ihrisko pri MŠ, prístrešok pri ObZS,
rekonštrukcia strechy budovy MsÚ, technické zhodnotenie – 22 b. j. Kláštorná – okná, technické
zhodnotenie – centrálna kotolňa).
b) Spôsob a výška poistenia majetku
- poi zmluva č. 8003013005 – ČSOB Poisťovňa a.s. Bratislava, čl. III. - poistné:
Poistenie:
Flexa
Doplnkové živelné riziká vr vodovod škôd
Záplava a povodeň
Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Poistenie strojov a elektronických zariadení
Poistenie zodpovednosti za škodu
Celkové poistné za obdobie

Poistné po zľave (EUR)
911,67
1335,81
436,18
206,41
66,43
371,30
3327,80

c) Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok:
(účet HK č. 780 – v celkovom finančnom objeme 1.251.131,87 €), z toho:
- budova 22 b. j. na ul. Kláštorná a priľahlých pozemkov vo výške 727.710,55 €
- za prijatú podporu vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja na výstavbu 22 b. j. Hanušovce n. T. na ul. Kláštorná
- budova 10 b. j. na ul. Pod Šibenou Hanušovce nad Topľou – 198.161,32 €
- za prijatú dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na výstavbu 10 b. j. pre
sociálne neprispôsobilých občanov,
- budova 12. b. j. na ul. Pod %Šibenou Hanušovce nad Topľou – 325.260,– €
- za prijatú dotáciu z MDVaRR SR na výstavbu 12 b. j.
d) Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke
právo –zost . hodnota
Pozemky

Suma v €
388.762,06

Budovy, stavby

9.581.968,58

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky

392.111,64
82.184,20

II. Dlhodobý finančný majetok
a) Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - k tabuľke č. 1
- zmena – prírastok - zreálnenie podielu na majetku – spoločnosť OZÓN a.s.
III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (r. 025 a a 026
súvahy)
Názov spoločnosti

MsPS

Právn
a
forma
s.r.o.

OZÓN

a.s.

Spolu

Základné imanie
/ZI/ spoločnosti
6971

Podiel ÚJ na ZI
spoločnosti
v%
100

Hodnota
k 31.12.
2013
7319,26

Hodnota
k 31.12.
2012
7319,26

634004

32,146

267132,94

263201,48

640975

132,146

274452,20

270520,74
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IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný majetok (r. 027 – 028 súvahy)
Názov emitenta

PRIMA BANKA SLOVENSKO
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť
Spolu

Právn
a
forma
a.s.

Základné imanie
/ZI/ spoločnosti

a.s.

64906082

Podiel ÚJ na ZI
spoločnosti
v%
0,009

Hodnota
k 31.12.
2013
3990,00

Hodnota
k 31.12.
2012
3990,00

243883339

0,299

731640,36

731640,36

308792421

0,308

735630,36

735630,36

B Obežný majetok
I. Zásoby
a)Vývoj opravnej položky k zásobám
- v roku 2013 vytvorená opravná položka k zásobám na analytickom účte č. 112/10 – materiál na
sklade po výstavbe v ObZS - v 100% výške.
b) spôsob a výška poistenia zásob
Druh zásob

Spôsob poistenia

Poistná suma v €

Bežné zásoby

Živelné poistenie

13277,57 €

Bežné zásoby

Pre prípad odcudzenia veci

6638,79 €

- poi zmluva č. 8003013005 – ČSOB Poisťovňa a.s. Bratislava
II. Pohľadávky
- tabuľka č. 3 a 4
IV. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov
- finančná výpomoc pre MsPS, s.r.o. - poskytnutá v mesiaci september 2009, splatná do
31.12.2012, podnik je v konkurze, k poskytnutej výpomoci je účtovaná opravná položka v plnej
výške (70.000,– €),
- finančná výpomoc pre FO – poskytnuté fin výpomoci (1.820,79 €).
V. Časové rozlíšenie
1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy (v €) k 31. 12. 2013:
- r. súvahy č. 111 (účet 381)
- zostatok k 31.12.2013
958,01 €
(predplatné a ostatné platby týkajúce sa roka 2014).

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie
I. Vlastné imanie - k tabuľke č. 5
- zvýšenie - oceňovacie rozdiely z precenenia – na základe údajov súvahy spoločnosti OZÓN a.s.,
- výsledok hospodárenia za rok 2013.
6

B Záväzky
I. Rezervy – k tabuľke č. 6
- krátkodobé rezervy na mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, na zostavenie,
overenie, zverejnenie účtovnej závierky, na prebiehajúce súdne spory, na dodávku energií.
II. Záväzky - k tabuľke č. 8
- v podstatnej výške ide záväzky v lehote splatnosti, k 31. 12. 2013 mesto neeviduje záväzky po
lehote splatnosti.
III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci
1.

Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery – k tabuľke č. 9

- úvery mesta podľa jednotlivých druhov účtovaných na účte č. 461 účtovej osnovy (r. č. 173
súvahy),
- úvery mesta sú zabezpečené vlastnou vista blankozmenkou.
2.

Mesto čerpalo dotáciu zo ŠFRB vo forme úveru, ktorej zostatok je nasledovný:

Druh bankového
úveru
podľa splatnosti
dlhodobý
(479/1)
krátkodobý
(379/3)
Spolu

Charakter
bankového úveru

výstavba 22 b. j.
(dotácia zo ŠFRB
vo forme úveru)

Men Úroková
a
sadzba
v%
€

€

1,2

Dátum
splatnosti

Výška
v€
k 31.12.2012

30.11.2034

325774,20

Výška
Popis
v€
zabezpek 31.12.2011
čenia
úveru
311988,40 22 b. j.

13621,21

13785,57

339395,41

325773,97

IV. Časové rozlíšenie
1.

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy k 31. 12. 2013:
- r. súvahy č. 181 – účet č. 383 - výdavky budúcich období (úroky z úveru) – 2244,60 €
- r. súvahy č. 182 – účet č. 384 - výnosy budúcich období – 4410108,82 €, z toho:
- obnova ZŠ
1452545,83 €
- 12 b. j.
251713,77 €
- regenerácia verejných priestranstiev
919376,52 €
- obnova MŠ
306415,54 €
- príjmy stravné ŠJ
1749,41 €
- príjmy ZUŠ
157,00 €
- obstaranie majetku z cudzích zdrojov
657845,06 €
- HaPeC
2446,48 €
- rekultivácia skládky TKO
812551,09 €
- prevencia kriminality
4435,62 €
- hrobové miesta
872,50 €
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v €

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(63.

632 – Daňové výnosy samosprávy

1058438,06

Výnosy z transferov a rozp príjmov
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených
obcou
alebo VÚC (69.

693 – výnosy samosprávy BT

295553,24

694 – výnosy samospr z kapit transf

43959,93

696 – výnosy samospr z kap transf

137651,60
1535502,83

Spolu

2. Náklady - popis a výška významných položiek
Druh nákladov

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v €

Spotrebované nákupy

502 – Spotreba energie

150165,17

Osobné náklady (52.

521 – Mzdové náklady

555734,01

524 – zákonné sociálne poistenie

201608,44

525 – ostatné sociálne poistenie

9568,20

527 – zákonné sociálne náklady

55436,19

551 – odpisy DNM a DHM

346628,48

584 – náklady na transfery z rozp obce

131391,77

Odpisy, rezervy a opravné položky z prev
a fin činnosti a zúčtovanie čas. rozlíšenia .
Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov (58.

1450532,26

Spolu

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1.

Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Druh položky

Účet

Opis položky

Hodnota €

Knižný fond

751

Knižný fond /v mestskej knižnici, MŠ, ZUŠ

17879,75

Iný hmotný majetok

752

Vstupné plastiky v meste

Materiál CO

753

Materiál v sklade civilnej ochrany

12991,28

Softwar

754

Softwar /MsÚ, MŠ, ŠJ MŠ, ZUŠ

18041,64

Drobný hmotný majetok

755

Drobný hmotný majetok do 1700 €

252765,18

Drobný hmotný majetok

760

Drobný hmotný majetok /spravovaný VVS

689730,13

Ručenie mesta

780

Ručenie za vl úvery /22. b. j. a 10. b. j.

Spolu

799

9781,65

1251131,87
2252321,50
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Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
I. Iné aktíva a iné pasíva

Záväzky zo súd rozhodnutí, plat výmery, exekúcie k 31.12.2013
Sp. zn. č. 8
Cb/123/200367

Okr. súd Vranov n. T., navrhovateľ - Byterm s.r.o. Vranov n. T.,
odporca - Mesto Hanušovce n. T. , účel - faktúra -dostavba ObZS
- neukončený súdny spor (151724,50 Sk)
Sp. zn.
Okr súd Košice – konkurzné konanie – nájomné
9k/16/2009
Ekotechnika Michalovce
- konkurzné konanie nie je ukončené
Sp. zn. Ex
oprávnený - Mesto Hanušovce n. T., povinný - Ján Šoltés, exekúcia
2871/2005 – 10 - nedoplatok na dani z nehnuteľnosti (20388,– Sk)
Ex 3670/12
exekučné konanie oprávnený mesto Hanušovce – povinný Juraj
Kopas o vymoženie 735,97 konanie prebieha
Okr. súd Košice I. – konkurzné konanie Šľachtiteľská stanica, a.s.
26K 31/2012
Levočské Lúky, konanie nie je ukončené
Navrhovateľ Jozef Malý odporca mesto Hanušovce n. T. o
3C/272/2012
zaplatenie 1172,13 €
JUDr. Ján Ninčák, správca úpadcu Mestský podnik služieb, s.r.o.
navrhovateľ - odporca Mesto Hanušovce nad Topľou
Ex 1291/2012-9 exekúcia - vydanie hnuteľných vecí JUDr. Ján Ninčák
Spolu:

Hodnota €
5036,330

38465,620

676,760

735,970
2338,878
1172,130

0,000
48425,688

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
Druh obchodu
Poskytnutie služby- OZÓN Hanušovce n. T. a.s.

Hodnoty obchodu - v €
55272,66 €

2. Spriaznenými osobami sú:
-

OZÓN a.s. -právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo
je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,
Prima Banka Slovensko a.s. - poskytla účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné
ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou.
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a plnenie rozpočtu
1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu – k tabuľke č. 13 - 16
Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 271/2012 dňa
14. 12 2013. Bol upravovaný nasledovne:

zmena
opatr KŠU
Schválený
rozpočet
RO č.1
RO
zmena OU Prešov zmena listy
1) MŠ-predšk výchova
2) ZŠ - normat,nenormat
3) uzn vlády 52/2013
5 % zvýš platov reg šk
RO
zmena 4) uzn vlády 220/2013
5 % zvýš platov reg šk
5) dotácia cestná infraš
6) dotácia - matrika, ŠU,
reg ob,
5 % zvýš platov reg šk
RO č.2
RO č.3
spolu

schválené MsZ
č. uzn
zo dňa

Rozpočet (€)
R schválený
RO
R upravený
Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky

271/2012 14122013 2635272
304/2013 19032013

2635272
24375

24375 2659647

-205
29968
4672

-205
29968
4672

9965

343/2013 28082013
372/2013 02122013
2635272

213699
39553
2635272 322027

2659647

2694082

2694082

2704047
164629 2917746
3437 2957299
236841 2957299

2704047
2868676
2872113
2872113

9965

Plnenie rozpočtu mesta v príjmovej a výdavkovej časti (bežný a kapitálový, finančné operácie)
obsahujú tabuľky č. 13 – 16..

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

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
- po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
nenastali žiadne mimoriadne skutočnosti.
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