
 
Správa o hospodárení SMS 

 Správa majetku Sereď, spol. s r. o. za rok 2013 
 

 
  

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
 
 

1. Založenie spoločnosti 
Spoločnosť Správa majetku Sereď, spol. s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená na základe Uznesenia č. 175/2011  
mestského zastupiteľstva v Seredi konaného 2.11.2011Zakladateľskou listinou 10.11.2011, 30.11.2011 bola zapísaná do 
obchodného registra 30.11.2011 s účinnosťou od 1.1.2012 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., 
vložka 28462/T).  

 
  

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: 
– prenájom nehnuteľností 
– montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení 
– kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) 
 

3. Počet zamestnancov  
 

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 

Názov položky

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 15 9,7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, z toho:

15 15

počet vedúcich zamestnancov 1 1

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie

Bežné účtovné 
obdobie 

 
Celý rok 2013 pracovali zamestnanci bývalého DK v SMS (v roku 2012 postupne od marca prechádzali pod SMS). 
Zamestnávame stále rovnaký počet zamestnancov – nik nepribudol, resp. sa mu nezväčšil úväzok:  

• na 4,5 úväzok upratovačky 
• správca budov  
• 2 údržbári 
• pracovníčka kníhkupectva 
• správca štadióna 
• účtovníčka na 0,6 úväzku 

Na dohodu a krátkodobé úväzky 0,2 sú: 
• účtovníčka 
• právnik 
• verejné obstarávanie + IT 
• administratíva a pokladňa 
• reporting kníhkupectvo 
• 2 x kopírovanie a pokladňa 
• správca Sokolovne 

 
 

4. Údaje o neobmedzenom ručení 
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka. 
 
 

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 

NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. 
 
 

Povinnosť overiť individuálnu účtovnú závierku audítorom má spoločnosť: 
 
a)  ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto 
podmienok: 
 
1. celková suma majetku presiahla 1.000.000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v 
ocenení neupravenom o položky podľa §26, odst. 3 
 
2. čistý obrat presiahol 2.000.000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a 
poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav 
 
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30 
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Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť nemá povinnosť auditu za rok 2013 – no požiadali sme o audit spoločnosť 
PARTNER AUDIT, s.r.o., Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava, ktorá vykonáva audit aj na MsÚ v Seredi ako aj na 
MsBP Sereď. 
 
 

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

Orgán Funkcia Meno

konateľ Ing. Tibor Krajčovič

predseda Mgr. Marcel Kraľovič

člen Ing. Marián Sidor CSc

člen Ing. Marek Lovecký

člen Ing. Ľubomír Kyselý

člen Mgr. Marta Némethová

Dozorná rada

Členovia orgánov spoločnosti

 
C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

Jediným spoločníkom Spoločnosti je mesto Sereď 
 

absolútne v %

a b c d e

MESTO SEREĎ 476 000 100 100

Spolu 476 000 100 100 0

od 26.4.2013
a b c d e

MESTO SEREĎ 2 467 000 100 100 0

Spolu 2 467 000 100 100 0

Spoločník, akcionár

Výška podielu na základnom imaní
Podiel na 

hlasovacích 
právach   v %

Iný podiel na
ostatných 

položkách VI ako 
na ZI v %

 
 
V apríli 2013 bola do základného imania vložená stavba MsKs NOVA v hodnote 1.991.000€ určenej znaleckým 
posudkom. 
 

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU 
 

 Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky MESTA SEREĎ. 
 

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH   
 

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (goingconcern). 
 

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním ( prepravu, montáž, poistné a pod.).  
 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou  sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame 
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.  
 
Dlhodobý nehmotný majetok je majetok so vstupnou cenou vyššou ako 2400 Eur a použiteľnosť je dlhšia ako jeden rok.  
Takýto majetok spoločnosť neúčtuje. 
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Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené s presnosťou na celé kalendárne mesiace podľa zaradenia do 
odpisových skupín, počnúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania. Mesiac, v ktorom boli 
splnené podmienky na začatie odpisovania, je mesiac, v ktorom sa majetok zaradil do užívania. Pri tomto spôsobe 
odpisovania sa v prvom a poslednom roku odpisovania uplatní len pomerná časť z ročného odpisu. Drobný dlhodobý 
hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje do nákladov na účet 
501 s osobitne zvoleným analytickým členením pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba 
používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Dlhodobý hmotný majetok  -  odpisy
Predpokladaná 
doba používania 

v rokoch
Metóda odpisovania

Ročná odpisová 
sadzba v %

Stavby 40 lineárna 2,5
Stroje, prístroje a zariadenia 6 až 12 lineárna 16,6 až 8,3
Dopravné prostriedky 4 až 6 lineárna 25 až 16,6
Drobný dlhodobý hmotný majetok rôzna nákladový účet 501 100

Technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené Spoločnosťou, ako nájomcom, sa odpisuje na základe 
písomnej zmluvy s vlastníkom. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje Spoločnosť rovnakým spôsobom ako 
pri dlhodobom hmotnom majetku. Technické zhodnotenie je zaradené do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený 
prenajatý hmotný majetok. 

 
(c) Cenné papiere a podiely 
       Spoločnosť neúčtuje. 

 
(d) Zásoby  

Pri účtovaní zásob sa postupuje podľa Postupov účtovania PÚ §43 spôsobom A účtovania zásob. Nakupované zásoby sa 
oceňujú cenou obstarania, iné ďalšie náklady nie sú. Vyskladnenie zásob sa oceňuje v cenách, v ktorých sa zásoby 
obstarali na sklad. 

 
Zásoby obstarané za účelom predaja podľa zmluvy uzavretej v zmysle § 577 a následne zákona č. 513/1991 Zb., 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov sa uvádzajú na podsúvahových účtoch. Na vytvorených 
analytických účtoch sa eviduje prevzatý tovar v obstarávacej cene a v počte kusov. Úbytok predaného tovaru sa účtuje 
obvyklým spôsobom na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar a tržba z predaja sa účtuje v prospech účtu 604 –Tržby za tovar. 
 

(e) Zákazková výroba 
Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe 
 

(f) Aktiváciu majetku 
V prospech účtu 624-Aktivácia dlhodobého hmotného majetku spoločnosť účtuje aktiváciu stavebných prác vykonaných 
vo vlastnej réžii, mzdové náklady vrátane zákonného poistenia a tvorby sociálneho fondu so súvzťažným zápisom na 
ťarchu účtu 042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. 

 
(g) Zákazková výstavba nehnuteľnosti 

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer 
Spoločnosť neúčtuje 
 
Zákazková výstavba nehnuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer) 
Spoločnosť neúčtuje 
 

(h) Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie 
sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 
 

(i) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. 
 

(j) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

(k) Rezervy 
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. 
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(l) 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.  

 
(m) Odložené dane 

Spoločnosť neúčtuje 
 

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

(o) Emisné kvóty 
Spoločnosť neúčtuje 
 

(p) Dotácie na obstaranie majetku 
MAJETOK OCENENIE Výška DOTÁCIE

Stavba Sokolovňa 252574 230000

Modernizácia MsKS Nova 45 036 45 000

TZ-kúrenie ŠKF 13 431 11 500

Cyklotrasa 99 100 99 100

Parkovisko Garbiarska 32 797 50 000

Umelý trávnik /v realizácií/ 380 000
 

(q) Prenájom (leasing) 
Spoločnosť neúčtuje 
 

(r) Deriváty 
Spoločnosť neúčtuje 
 

(s) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 
Spoločnosť neúčtuje 
 

(t) Cudzia mena 
Spoločnosť neúčtuje.  
 

(u) Výnosy 
Výnosy spoločnosti sú tvorené výnosmi z hospodárskej činnosti a finančnými výnosmi. 
Hospodárska činnosť zahŕňa prenájom nehnuteľností, prevádzkovanie športových zariadení, montáž, rekonštrukcia 
a údržba vyhradených elektrických zariadení a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( 
maloobchod ). Ďalej sem patria ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – pomerná časť priznaných dotácií na obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku v súvislosti s odpismi tohto majetku a dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú 
konkrétne náklady spojené s činnosťou spoločnosti. 

 

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
 
Spoločnosť neúčtuje o dlhodobom nehmotnom majetku k 31.12.2013 
 
Spoločnosť v roku 2013 dostala vkladom stavbu MsKs NOVA v hodnote 1.991.000€ , ktorú k 31.decembra 2013 
vykazuje ako svoj majetok. Vlastnícke právo k nej bolo na Spoločnosť prevedené dňa 21.03.2013.   
 
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky  
2.397.453 EUR. 
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Pozemky Stavby

Samostat
ne 

hnuteľné 
veci a 
súbory 

hmuteľný
ch vecí

Pestovate
ľské 
celky 

trvalých 
porastov

Základné 
stádo a 
ťažné 

zvieratá

Ostatný 
DHM

Obsta-
rávaný 
DHM

Poskytnuté 
preddavky 
na DHM

Spolu

a b c d e f g h i j

Stav na 
začiatku 
účtovnéh

60 899 157 510 0 0 0 133 241 452 662 0 804 312

Prírastky 0 2 542 820 16 241 0 0 18 058 2 460 428 100 000 5 137 547
Úbytky 0 0 0 0 0 0 2 577 119 100 000 2 677 119
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na 
konci 
účtovnéh

60 899 2 700 330 16 241 0 0 151 299 335 971 0 3 264 740

Oprávky
Stav na 
začiatku 0 5 251 0 0 0 4 070 0 0 9 321

Prírastky 0 53 961 1 740 0 0 8 871 0 0 64 572
Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na 
konci 
účtovnéh

0 59 212 1 740 0 0 12 941 0 0 73 893

Stav na 
začiatku
úč é

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na 
konci 
účtovnéh

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na 
začiatku
úč é

60 899 152 259 0 0 0 129 171 452 662 0 794 991

Stav na 
konci 
účtovnéh

60 899 2 641 118 14 501 0 0 138 358 335 971 0 3 190 847

0

Dlhodobý hmotný majetok - záložné právo a obmedzenie nakladania s ním

Prvotné ocenenie

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku 

Dlhodobý 
hmotný 
majetok

Bežné účtovné obdobie

Opravné položky

Zostatková hodnota

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s 
ním nakladať

Hodnota za bežné účtovné obdobie

0
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2. Dlhodobý finančný majetok 
Spoločnosť neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku a ani o dlhodobých cenných papieroch. 

 
3.   Zásoby 

Spoločnosť neúčtuje a nevytvára opravné položky o zásobách. 
 

4. Údaje o zákazkovej výrobe 
Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe. 
 

5. Pohľadávky 
Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

a b c d

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0

Pohľadávky z obchodného styku celkom 0

Halifax, s.r.o. 0 252 252

Kotúčeková Natália 0 261 261

ORF Cosmos 60 60

Krátkodobé pohľadávky spolu 60 513 573

Krátkodobé pohľadávky

 
 

 
 
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 

Pohľadávky podľa zostatkovej doby 
splatnosti

Bežné účtovné obdobie         
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie
a b c

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka

573 820

Krátkodobé pohľadávky spolu 573 820

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov

0 0

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov

0 0

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0
 
 
Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené 
v nasledujúcom prehľade: 
 

Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia

0 0

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo x 0

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo   
s nimi nakladať

x 0

Opis predmetu záložného práva

Bežné účtovné obdobie
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6. Finančné účty 
 
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže 
Spoločnosť voľne disponovať do výšky10.000 EUR. Úhrady nad 10.000 EUR sú podmienené súhlasom valného 
zhromaždenia 
 
Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov: 
 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie             
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Pokladnica, ceniny 2 474 3 788

Bežné bankové účty 20 186 3 915

Stravné lístky 1 140 714

Peniaze na ceste 0 0

Spolu 23 800 8 417
 
 

7. Krátkodobý finančný majetok 
 
Spoločnosť neúčtuje o krátkodobom finančnom majetku. 
 

 
 

8. Časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 
 
 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie  
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé: 2 0

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 1 468 3 222

Poistenie nehnuteľností 1 883

SPP 1 130 1 175

Telekom 30 26

prenájom DK 1

nespotrebované PHM 28 0

Poistenie auta 140 0

poistenie kníhkupectva 139 138

Príjmy budúcich období dlhodobé: 0 0

Príjmy budúcich období krátkodobé: 0 0

Spolu : 1 470 3 222  
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G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 

1. Vlastné imanie 
 

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P. 
 
 

2. Rezervy 
 
Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

a b c d e f
Dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0

Ostatné rezervy dlhodobé
Záručné opravy 0 0 0 0 0
Odchodné do dôchodku 0 0 0 0 0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu 0 0 0 0 0

Krátkodobé rezervy, z toho: 5 676 4 457 5 676 0 4 457

Zákonné rezervy krátkodobé
Mzdy za dovolenku vrátane 
sociálneho zabezpečenia

5 676 4 457 5 676 0 4 457

Rezerva na overenie účtovnej 
závierky a zostavenie                                             
daňového priznania

0 0 0 0 0

Rezerva na emisie 0 0 0 0 0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu 5 676 4 457 5 676 0 4 457

Ostatné rezervy krátkodobé
Sprostredkovateľské provízie 0 0 0 0 0
Odmeny pracovníkom 0 0 0 0 0
Odstupné zamestnancom 0 0 0 0 0
Pokuty a penále 0 0 0 0 0
Iné 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Nevyfakturované dodávky majetku 0 0 0 0 0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu 0 0 0 0 0

Bežné účtovné obdobie

Názov položky
Tvorba Použitie Zrušenie

Stav na konci 
účtovného 

obdobia

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia
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3. Záväzky 
 
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Záväzky v lehote splatnosti 27 539 47 895

Centrálna obstarávacia 1 080

Poradenstvo Mauer 40

MM Prowork 200 200

Sporter. s.r.o. 19 800

Galoterm 402

Kleč Róbert 492

LRL Profitech 41 515

Orange Slovensko 71

dodávateľ kníh 4 439 3 446

ZSE -180 284

ZsVS 2 386 1 260

Nákup tepla MsBP 13 903 0

Krátkodobé záväzky spolu 41 442 47 895
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov

0 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
päť rokov

0 0

Dlhodobé záväzky spolu 0 0
 
 
 

4. Odložený daňový záväzok /pohľadávka 
 

Spoločnosť neúčtuje o odloženej dani 
 
 

5. Sociálny fond 
 
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade: 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu 349 0

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 783 721

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0

Tvorba sociálneho fondu spolu 783 721

Čerpanie sociálneho fondu 561 372

Konečný zostatok sociálneho fondu 571 349  
 
 
Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa 
zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne a iné potreby zamestnancov,  mesačný príspevok na stravovanie 
zamestnancov a jednorazové čerpanie prostriedkov zo SF na vianočné darčeky pre zamestnancov. 
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6. Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci 
 
Spoločnosť neúčtuje o úveroch, pôžičkách a krátkodobej finančnej výpomoci. 
 
 

7. Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období 
 
 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie  
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 799 563 386 755

parkovisko Garbiarska 46 328 49 062

vykurovanie štadión 10 589 11 164

cyklotrasa 91 574 96 529

telocvičňa Sokolovňa 226 166 230 000

DK a MsKs Nova okná 44 906

umelý trávnik 380 000

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 1 599 1 100

Darčekové poukážky-kníhkupectvo 899

Seredské novinky - 1 číslo 700 1 100

Spolu : 801 162 387 855  
 

 
 
 

8. Deriváty 
 
Spoločnosť neúčtuje o derivátoch. 
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H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 
 

1. Tržby za vlastné výkony a tovar 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb sú uvedené 
v nasledujúcom prehľade. Všetky tržby sú realizované na Slovensku 
 

Bež. účt. obdobie
Bezpr. predch. účt. 

obdobie
a

nájomné 118 203 38 691

nájomné a prefakturácia energií, vody, odpad 51 206 38 422

služby, oprava, údržba 20 640 46 164

kníhkupectvo 16 068 15 617

tržby z predaja materiálu 12 914
ostatné 2 000 3 330

SPOLU 221 031 142 224

Druh tržby
Spolu

 
 
 

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby 
 
Spoločnosť neúčtuje 
 
 

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti 
 

Významné položky pri aktivácií nákladov, z toho 35 499 0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z 35 499 0
Aktivácia nákladov-spotreba el.energ. 535 0
Aktivácia nákladov-mzdové nákl., sociálne poistenie, sociálne nákl. 34964 0

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Názov položky

 
4. Čistý obrat  

 
Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom[§ 19 ods. 1 
písm. a) zákona o účtovníctve]je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

Tržby za vlastné výrobky 0 0
Tržby z predaja služieb 204 964 123 576
Tržby za tovar 16 068 15 617
Prijaté fin.prostriedky na činnosť 219 779 95 445
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 36 283 3 076
Čistý obrat spolu 477 094 237 714

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Názov položky
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I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 
 

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady  
 
 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady na poskytnuté služby, z toho:               36 976                   30 057    
Náklady voči poradcovi, audítorskej spoločnosti, z toho:                 1 000    0 

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky                 1 000    0 
Ostatné neaudítorské služby 0 0 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:               35 976                  30 057    
Poštovné                    161                         173    
Telefóny a internet                 1 878                      1 420    
Nájomné               11 986                      8 643    
SW a informačné systémy                    995                      4 391    
Právne a ekonomické poradenstvo, notárske poplatky                     1 347    
Revízie a kontroly                  5623                      2 527    
Seredské novinky                  9200                      7 700    
Školenia                 1 067                         554    
Servisné poplatky                  2228                      2 044    
Nákup služieb na prefakturáciu                 2 389      
Ekonomický systém IS SAMO                     1 000    
Spracovateľské poplatky                          67    
Ostatné - RTVS, lagáty, pozvánky, grafické práce, dopravné                    449                       191    

     

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:                 3 865                        984    
Manká, škody, pokuty - SPP 0                          2    
Daň z nehnuteľnosti                    799      
Daň z motorových vozidiel                 66    
Komunálny odpad a poplatky mestu                 2 188      
Karty, známky, poplatky, kolky                    280                         507    
Dary                    532                         475    
Iné 0 0 

   

Finančné náklady, z toho:                 8 597                     2 628    
Kurzové straty, z toho: 0 0 

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 0 0 
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:                 8 597                    2 628    

Koeficient DPH                 5 963                      1 895    
Rozdiel znaleckého posudku Sokolovňa 0                      341    
Bankové poplatky                    307                         217    
Poistenie                 2 308                         175    
iné                      25    0 

   

Mimoriadne náklady, z toho: 0 0 
Škody zo živelných pohrôm a iných škôd na majektu 0 0 
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2. Ďalšie náklady na hospodársku činnosť 
 
 
 
 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Spotreba el. energie  34 387   24 341 
Spotreba tepelnej energie   77 578   50 542 
Spotreba vody, zrážky   8 751   4 588 
Stočné   5 103   2 795 
Spotreba plynu   27 230                   13 195 
SPOLU  153 049  95 461 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV 
 
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Základ 
dane

Daň Daň v %

a b c d
Výsledok hospodárenia 
pred zdanením, z toho:

1 116 100,00 %

teoretická daň                  0 23,00 %

Daňovo neuznané náklady 11 077 0,00 %

Výnosy nepodliehajúce 
dani

-64 207 0,00 %

Umorenie daňovej straty 0 0 0,00 %
Spolu -52 014 0 23,00 %

Splatná daň z príjmov 0 23,00 %

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
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K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH  ÚČTOCH 
 

1. Knihy od TK Belimex a.s. 
 
 

Knihy v 10%DPH TK BELIMEX 0 28 393
Knihy v 20%DPH TK BELIMEX 0 1 641
Počet kusov kníh v 10%DPH TK BELIMEX 0 4 930
Počet kusov kníh v 20%DPH TK BELIMEX 0 860
Iné položky 0 0

Názov položky
Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

 
 
 
 

2. Knihy od spoločnosti IKAR a.s. 
 

 

Knihy v 10%DPH IKAR 22 774 0
Knihy v 20%DPH IKAR 195 0
Počet kusov kníh v 10%DPH IKAR 3 782 0
Počet kusov kníh v 20%DPH IKAR 63 0
Iné položky 0 0

Názov položky
Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

 
 
Z dôvodu núteného prechodu na iného dodávateľa kníh, sa obdobie ukončovania spolupráce s TK Belimex a.s. 
negatívne premietlo do tržieb z predaja kníh spoločnosťou. 
 

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 
 

1. Podmienené záväzky 
 
Spoločnosť má rozostavanú stavbu umelého trávnika a v roku 2014 sa prevedú ešte nedokončené práce zistené pri 
odovzdávaní stavby. V roku 2013 sa dokončila stavba telocvične.  
 

2. Ostatné finančné povinnosti 
 
Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto: 
 
– Spoločnosť má časť administratívnych priestorov (14,88 m2) v nájme od mesta Sereď. Ročné nájomné predstavuje 

616,63 EUR.  
– Spoločnosť má s mestom Sereď a DK Sereď uzatvorené nájomné zmluvy na dobu neurčitú na priestory a  ročnými 

nákladmi zvyšovanými o mieru inflácie za predchádzajúci rok vyhlásenú Štatistickým úradom SR. 
 

predmet nájmu
nájom do 
termínu 

nájom roku 2013 bežný ročný nájom

kancelária mestský úrad na neurčitú dobu 616,63 616,63

štadión ŠKF Športová ulica na neurčitú dobu

štadión Horný Čepeň na neurčitú dobu

areál bývalej školy Garbiarska na neurčitú dobu 5 718,72 5 718,72

budova DK do 31.12.2016 0,75 1,00

SPOLU --- 11 516 11 516

5 180,005 180,00
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M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH 
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 
Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období 
boli vo výške  10804,70 EUR, hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške  
0,00 EUR. 
 
Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov: 
 

                                                             
Druh príjmu, výhody        

a
štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných

10 800 0 0 0 0 0
10 600 0 0 0 0 0

4,70 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Hodnota príjmu, výhody súčasných 
členov orgánov

b

Hodnota príjmu, výhody bývalých členov 
orgánov

c

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Iné

Peňažné príjmy

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Poskytnuté úvery

Poskytnuté záruky

 
 

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB 
 

a b

Transakcie so sesterskými podnikmi

nákup tepla MsBP 01 77 578 62 039

DK-pohľadávky za knihy, nájom, energie 02,03 28 118 29 540

Transakcie s pridruženými podnikmi

Spriaznená osoba
Kód druhu 

obchodu

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu

Bezprostredne 
predch. 

účt.obdobie
dc

Bežné 
účt.obdobie
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Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného účtovného obdobia nasledujúce transakcie s materskou spoločnosťou: 
 

a b

prenájom priestorov od mesta Sereď a komunálny odpad 01,03 13 815 8 904

Predaj služieb pre mesto Sereď 02,03 33 131 52 562

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka
Kód druhu 

obchodu

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu

Bežné 
účt.obdobie

Bezprostredne 
predch. 

účt.obdobie

c d

Materská spoločnosť

 
 
Kód druhu obchodu: 
 
01 – kúpa 
02 – predaj 
03 – nájom, služby 
11 – iný obchod 
 
 
Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 

DK-pohľadávky za knihy, nájom, energie 28 118 29 540
Predaj služieb pre mesto Sereď 33 131 52 562
Spolu aktíva 28 118 29 540

MsBP-nákup tepla 77 578 62 039
prenájom priestorov od mesta Sereď a komunálny odpad 13 815 8 904
Spolu pasíva 91 393 70 943

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Názov položky

 
 

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Po 31. decembri 2013 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné 
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 
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P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ 
 
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 
Bežné účtovné obdobie

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia  

Prírastky Úbytky Presuny

Stav na 
konci 

účtovného 
obdobia  

a b c d e f
Základné imanie 476 000 1 991 000 0 0 2 467 000 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0 0 0 0 0
Zmena základného imania 0 1991000 1991000 0 0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 -1991000 -1991000 0 0
Emisné ážio 0 0 0 0 0
Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 - 
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)     
z kapitálových vkladov

0 0 0 - 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku     
a záväzkov

0 0 0 - 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení

0 0 0 0 0

Zákonný rezervný fond 0 0 0 - 
Nedeliteľný fond 0 0 0 0
Štatutárne fondy a ostatné fondy 0 0 - 
Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 - 
Neuhradená strata minulých rokov 0 74850 -74850
Výsledok hospodárenia bežného účtovného 
obdobia

(74 850) 75 941 1 091 

Vyplatené dividendy 0 0 0
Ostatné položky vlastného imania 0 0 0 0 0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa

0 0 0 0 0

Spolu 401 150 2 066 941 74 850 0 2 393 241

Položka vlastného imania

 
Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2013 zvýšilo o 1.991.000 EUR nepeňažným vkladom (vložením 
budovy MsKs NOVA vo výške 1991.000 EUR). Toto zvýšenie je k 26.04.2013 zapísané v obchodnom registri. 
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Návrh rozdelenia výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

O rozdelení výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie vo výške 1 091 €

Návrh rozdelenia účtovného zisku Bežné účtovné obdobie

Účtovný zisk 1 091 €
Návrh rozdelenia účtovného zisku za bežné účtovné obdobie
Tvorba rezervného fondu 55
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 1 036

Spolu 1 091

tj. účtovného zisku rozhodne Valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

 
 

 
Dňa 31.3.2014 sa konalo riadne valné zhromaždenie (RVZ) spoločnosti, ktoré 100% počtom hlasov schválilo rozdelenie 

HV za rok 2013 ako je uvedené v tabuľke. 
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