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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Myjava
zostavenej k 31. decembru 2019

I.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky
Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4,
907 01 Myjava
IČO: 00309745
Mesto Myjava (v ďalšom texte len „Mesto“) bola založená v roku 1991 zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
Identifikačné údaje konsolidovaných účtovných jednotiek
Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 7 rozpočtových organizácií. V konsolidovanom celku
Mesta sú 3 obchodné spoločnosti. Mesto je jediným spoločníkom spoločnosti Správa majetku
mesta Myjava s.r.o. Mesto má zároveň 100 percentný podiel v obchodnej spoločnosti
Samšport s.r.o. Myjava a 67 percentný podiel v obchodnej spoločnosti SPARTAK Myjava a.s.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Základná škola ul. Štúrová
Základná škola ul. Viestova
Materská škola Bradáčová
Základná škola s materskou školou Turá Lúka
Centrum voľného času Myjava
Základná umelecká škola
Samšport s.r.o. Myjava
Správa majetku mesta Myjava s.r.o.
Zariadenie opat. služ. Nezábudka
SPARTAK Myjava a.s.

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Ul. Štúrová, 907 01 Myjava
Viestova ul. , 907 01 Myjava
Bradáčová ul. 773/30, 907 01 Myjava
Turá Lúka 131, 907 03 Myjava 3
Dolná štvrť 368/23, 907 01 Myjava
Partizánska 290/17, 907 01 Myjava
Hodžová 261/1, 907 01 Myjava
Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
Hurbanová 623/13, 907 01 Myjava
Hodžova 261/1, 907 01 Myjava

Konsolidovaný celok Mesta sa v roku 2019 oproti minulým účtovným obdobiam významne
nezmenil. 1.1.2019. Počas roka Mesto získalo 100 percentný vplyv v spoločnosti Samšport
s.r.o. Myjava (v roku 2018 malo 50 percentný). Prehľad o účtovných jednotkách
konsolidovaného celku je uvedený v prílohe, v tabuľkovej časti Údaje o konsolidovanom
celku.
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Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta k 31. decembru 2019 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 2019 do 31.
decembra 2019.
Mesto je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o zamestnancoch konsolidovaného celku
Primátor Mesta:

Pavel Halabrín

Zástupca primátora:

Ing. Stanislav Tomič

Prednosta:

Ing. Jarmila Sluková

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku Mesta bol v roku 2019 400, z toho 9
vedúci zamestnanci (v roku 2018 bol priemerný počet zamestnancov 404,28z toho 10 vedúci
zamestnanci).
Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
Konsolidovaná účtovná závierka Mesta bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania
činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne
aplikované.
Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek
Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). O zľave
z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa následne zníži obstarávacia cena predmetného
majetku.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné
náklady s a považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky
nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť. Majetok vytvorený vlastnou
činnosťou by sa ocenil reálnou hodnotou v prípade, ak by vlastné náklady boli vyššie ako
reálna hodnota tohto majetku.
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 reálnou hodnotou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo
zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reálnou hodnotou.
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4 – 10
6 – 15
8 - 20
12 - 20
20 – 80
40 - 80

Ročná odpisová sadzba
v%
¼ - 1/10
1/6 – 1/15
1/8 - 20
1/12 - 20
1/20 – 80
1/40 - 80

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri ich nadobudnutí obstarávacími cenami,
nákladov súvisiacich s obstaraním.

t.j.

vrátane

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú
priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych
nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).
Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto
zásob.
Zásoby nadobudnuté bezodplatne (darovaním a delimitáciou), prebytky zásob, odpad
a zvyškové produkty sa oceňujú reálnou hodnotou.
Novozistené zásoby pri inventarizácii sa oceňujú reálnou hodnotou.
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom
nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.
Toto ocenenie sa znižuje o pochybné, nedobytným pohľadávky a o pohľadávky, pri ktorých
existuje riziko nevymožiteľnosti.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa
v očakávanej výške záväzku.
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou.
Účty časového rozlíšenia aktív a pasív sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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II.

INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE

Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Myjava 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.
V rámci konsolidácie konsolidovaného celku Mesta Myjava boli eliminované vzájomné
pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy, bola vykonaná konsolidácia kapitálu.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky
Mesto Myjava
Základná škola ul. Štúrová
Základná škola ul. Viestova
Materská škola Bradáčová
Základná škola s materskou školou Turá
Lúka
Centrum voľného času Myjava
Základná umelecká škola
Samšport s.r.o. Myjava
Správa majetku mesta Myjava s.r.o.
Zariadenie opat. služ. Nezábudka
SPARTAK Myjava a.s.

Metóda
úplnej
konsolidácie
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Metóda
podielovej
konsolidácie

Metóda
vlastného
imania

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.
V prípade spoločnosti Samšport s.r.o. bola zmenená metóda konsolidácie z metódy vlastného
imania konsolidácie na metódu úplnej konsolidácie. Dôvodom bolo že mesto sa stalo jediným
vlastníkom spoločnosti Samšport s.r.o.
V roku 2019, rovnako ako v predchádzajúcich účtovných obdobiach, sa medzi účtovnými
jednotkami konsolidovaného celku Mesta neuskutočnil nákup, resp. predaj majetku. Preto
nebolo potrebné vykonať konsolidáciu medzivýsledku.

III.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH AKTÍV A PASÍV

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2019
do 31. decembra 2019 je uvedený v prílohe, v tabuľkovej časti Prehľad o pohybe dlhodobého
majetku.
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Významným prírastkom dlhodobého majetku boli v roku 2019 na účte 021 nasledujúce položky:
Majetok získaný Zámennou zmluvou z VUC (Domov mládeže, Pavilón mikrobiológie, vrátane
garáží a priľahlých budov)
1 073 673,11 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ
901 922,13 €
Rozšírenie kapacity MŠ
402 447,82 €
Revitalizácia sídliska Vršok
576 380,46 €
Cyklochodník Lesanka v Myjavskej pahorkatine
383 115,98€
Významnými prírastkami na účte 042 - Obstaranie boli v roku 2019 nasledujúce položky:
Výkup pozemkov
1 367 372,75 €
Rozšírenie kompetencií ZŠ – učebne
258 326,54 €
Významná zmena na účte 031 pozemky predstavuje zaradenie a vyradenie pozemkov v prevažnej
miere z dôvodu zámeny pozemkov s TSK pod cestami I. triedy.
Na nižšie uvedený dlhodobý hmotný majetok vo vlastníctve je zriadené záložné právo:


Lesné pozemky v katastrálnom území T.Lúka v prospech Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky, a.s. (750 tis. eur)



Kultúrny dom Samka Dudíka a priľahlý pozemok v prospech UniCredit bank (1 270 tis.
eur)



Areál Samšport v prospech SARIO (2 456,3 tis. eur)



Trafostanice v priemyselnom parku v prospech SARIO (117,8 tis. eur)



Bytový dom Kamenné 1060 – 30 b. j., bytový dom Kamenné a 1059 Bytový dom
Kamenné blok 1058 v prospech MvaRR SR, ŠFRB (407,7 tis. eur, 485,3 tis. eur, 1 157
tis. eur)

Pohľadávky
Vývoj opravných položiek k pohľadávkam ako aj rozdelenie pohľadávok podľa splatnosti sú
uvedené v tabuľkovej časti.
Najvýznamnejšou položkou pohľadávok sú pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov
Mesta a pohľadávky zo zmlúv za nájom v priemyselnom parku. Na pohľadávky vo výške
51 685,52 eur bolo zriadené záložné právo.
Finančný majetok
Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách
môžu účtovné jednotky konsolidovaného celku voľne disponovať.
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Časové rozlíšenie aktív
Prehľad významných položiek časového rozlíšenia aktív konsolidovaného celku Mesta je
uvedený 2019 je uvedený v tabuľkovej časti.
Vlastné imanie
Prehľad vlastného imania konsolidovaného celku od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je
uvedený v tabuľkovej časti.
Rezervy
Prehľad pohybu rezerv tvorených účtovnými jednotkami konsolidovaného celku od 1. januára
2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v tabuľkovej časti. Predpokladaný rok použitia
vykázaných rezerv je rok 2020.
Záväzky
Prehľad záväzkov podľa splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti.
Významnou položkou dlhodobých záväzkov je prijatý úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania, ktorý je k 31.12.2019 vykázaný vo výške 1 218 095,98 eur (k 31.12.2018 to bolo 1
269 249,62 eur). Úver je splatný v roku 2047.
Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Úvery vykázané v konsolidovanej súvahe, ktoré boli čerpané mestom majú k 31.12.2019
zostatok 1 465 784,11 eur krátkodobá časť (k 31.12.2018: 1 058 305,13 eur) a 3 815 023,91 eur
dlhodobá časť (k 31.12.2018: 4 510 876,21 eur). Úvery sú kryté záložným právom na
nehnuteľný majetok.
V roku 2019 Mesto Myjava prijala bankový úver na projekty EÚ v celkovej sume 417 660,98
eur s úrokovou sadzbou 3M Euribor a marža vo výške 1,00% p. a. Úver bol schválený
uznesením zastupiteľstva č. 121 a 122/09/2019 zo dňa 19.9.2019.
V konsolidovanej súvahe je vykázaný aj dlhodobý investičný úver čerpaný spoločnosťou
Samsport s.r.o. K 31.12.2019 je vykázaná krátkodobá časť 52 738 eur a dlhodobá časť
197 000 eur.
Spoločnosť Spartak a.s. vykazuje k 31.12.2019 prijatú krátkodobú finančnú výpomoc, vo
výške 26 000 eur (k 31.12.2018: 75 000 eur).
Časové rozlíšenie pasív
Prehľad významných položiek časového rozlíšenia pasív konsolidovaného celku Mesta je
uvedený v tabuľkovej časti.
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Výnosy
Prehľad o daňových výnosov samosprávy a výnosov z poplatkov:
v eur
31.12.2019
Poukázaný podiel na dani z príjmov zo štátneho
rozpočtu
Dane za špecifické služby - za psa
Dane za špecifické služby - za predajné automaty
Dane za špecifické služby - za ubytovanie
Dane za špecifické služby - za užívania verejného
priestranstva
Daň z nehnuteľností
Ostatné daňové výnosy
Daňové výnosy samosprávy spolu
Správne poplatky (matrika)
Poplatky za komunálny odpad
Príjmy z lotérii a hracích automatov
Za znečisťovanie ovzdušia
Ostatné poplatky
Výnosy z poplatkov spolu

31.12.2018

4 749 716,18

4 330 389,58

12 971,67
624,16
17 342,80

12 383,06
612,49
14 452,80

3 550,00
1 502 469,91
17 661,14

3 374,00
1 504 534,01
8 795,17

6 304 335,86
20 214,00
521 722,46
32 930,39
1 072,54
35 734,19

5 874 541,11
16 249,00
523 949,19
51 059,32
1 195,00
30 303,44

611 673,58

622 755,95

Náklady
Prehľad o nákladov na služby, ostatných prevádzkových nákladoch a ostatných finančných
nákladoch je uvedený v tabuľkovej časti.
Informácie na podsúvahových účtoch
Súdny spor medzi Mestom Myjava a MVŽP SR ohľadom ZOS Nezábudka o náhradu škody
vo výške 2 435 607,63 € bol úspešný v rozsahu:
 v roku 2014 mestu Myjava bolo uhradených 1 943 248,16 €,
 v roku 2015 bolo uhradených 296.605,08 €.
V roku 2015 Mesto Myjava opätovne podalo žalobu na nevyplatenú čiastku zo súdneho sporu
o náhradu škody ohľadom ZOS Nezábudka. Úroky z omeškania vo výške 9% dosiahli výšku
k 31.12.2019: 969 895,93 €. (Pôvodná žalovaná dlžná suma je vo výške 1 365 478,41 €. Po
prepočítaní výšky úrokov k 31.12.2019 sa čiastka navýšila na 1 409 739,81 €).
V roku 2019 sa v súdnom spore nekonalo, pojednávania boli odročené.
Iné právnické osoby, ktoré účtovná jednotka založila, majetkovo vstúpila do nich alebo ich
financuje
Mesto založilo nižšie uvedené právnické osoby, ktoré nie sú súčasťou konsolidovaného celku
mesta:
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Názov právnickej osoby
Rozvoj cestovného ruchu myjavských
kopaníc n. o.
Sociálne služby Myjava n. o.

Sídlo právnickej osoby
Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka, do
dňa jej zostavenia
Po zostavení konsolidovanej účtovnej závierky vzhľadom na skutočnosť, ktorá nastala po
31.12.2019 v súvislosti s celosvetovo sa šíriacim ochorením COVID-19 identifikujeme
potenciálny vplyv na finančnú situáciu konsolidovaného celku. Situácia sa priebežne vyvíja a
preto nie je možné v čase zostavenia tejto konsolidovanej účtovnej závierky kvantifikovať
potenciálny vplyv. Akýkoľvek dopad na hospodárenie a celkovú finančnú situáciu zahrnú
účtovné jednotky konsolidovaného celku do účtovníctva a účtovných závierok až v roku
2020.

8

