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S t a n o v i s k á   odborných komisií pri MZ

Komisia finančná,  podnikateľská  a správy  majetku  na  svojom  rokovaní  dňa 
12.9.2018  odporučila  Mestskému zastupiteľstvu  v Rožňave  schváliť  výročnú správu  za  rok 
2017.

Komisia  výstavby,  územného  plánovania,  životného  prostredia  a mestských 
komunikácií na  svojom  rokovaní  dňa  12.9.2018  odporučila  Mestskému  zastupiteľstvu 
v Rožňave výročnú správu za rok 2017.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  na svojom rokovaní dňa  10.9.2018 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť výročnú správu za rok 2017.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 10.9.2018 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť výročnú správu za rok 2017.

Komisia ochrany verejného poriadku  na svojom rokovaní dňa 11.9.2018 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť výročnú správu mesta Rožňava za rok 2017.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa  odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť výročnú správu mesta Rožňava za rok 2017.
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Mesto Rožňava

Výročná správa Mesta Rožňava za rok 2017
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Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Výročná správa  mesta je vypracovaná v zmysle§ 20a § 22 bzákona č. 431/2002Z.z. o  
účtovníctve v z.n.p. Výročná správa obsahuje:

1) Základná charakteristika mesta a jeho história
2) Organizačná štruktúra mesta
3) Všeobecné údaje konsolidovanej účtovnej jednotky
4) Hospodársky vývoj mesta
5) Hospodársky vývoj konsolidovanej účtovnej jednotky
6) Bilancia aktív a pasív
7) Konsolidovaná bilancia aktív a pasív
8) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení hodnoteného účtovného 

obdobia
9) Predpokladaný  budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky
10) Prehľad o poskytnutých zárukách
11) Údaje o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
12) Údaje o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
13) Vplyv činnosti mesta na životné prostredie
14) Plnenie úloh v oblasti výchovy a vzdelávania 
15) Plnenie úloh v oblasti  sociálneho zabezpečenia 
16) Plnenie úloh v oblasti  kultúry 
17) Činnosť mestskej polície 
18) Zdravotníctvo
19) Hospodársky výsledok mesta a konsolidovaného celku
20) Záver
21) Prílohy
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Mesto Rožňava je v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov 
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;združuje osoby, ktoré 
majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených 
zákonom samostatne  hospodári  s  vlastným majetkom a  s  vlastnými  príjmami  predovšetkým 
v zmysle  zákona  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  č.  523/2004  Z.z.  v znení  zmien 
a doplnkov,  zákona o rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy č.  583/2004 Z.z.  v znení 
zmien a doplnkov, zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

1. Základná charakteristika mesta 
1.1. Geografické údaje

Rožňava leží na juhovýchode SRv údolí rieky Slanej medzi horským pásmom Spišsko-
gemerského rudohoria a planinami Slovenského krasu v nadmorskej výške 313 m n.m. Mesto 
obklopuje  veniec  hôr.  Zo  severnej  strany  je  to  masív  Volovca  (1293  mn.m.)  v Slovenskom 
rudohorí, z východnej a južnej strany krasové planiny Silická a Plešivecká. Na východe susedí 
s okresom Košice – okolie,  na juhozápade a západe s okresom Revúca a na severe s okresmi 
Poprad, Spišská Nová Ves a Gelnica. Rozloha mesta je 45,6 km2. Mesto je súčasťou Košického 
samosprávneho kraja a je okresným mestom. Súčasťou mesta je Nadabulá a Rožňava Baňa.

Základná charakteristika
Názov okresu Rožňava
Názov kraja Košický
Štatút obce Mesto
Prvá písomná zmienka o obci 1291
Nadmorská výška stredu obce v m 313
Celková výmera územia obce [km2] 45,6
Hustota obyvateľstva na km2 401,29

1.2. Demografické údaje
Mesto  Rožňava  má  k  31.12.2017  evidovaných  18  076obyvateľov.  Počet  obyvateľov 

neustále klesá, najmä z dôvodu migrácie obyvateľstva.

rok spolu z toho
  počet mužov počet žien

2010 18 737 8 872 9 865

2011 18 638 8 861 9 777

2012 18 622 8 888 9 734

2013 18 444 8 790 9 654

2014 18 361 8 733 9 628

2015 18 299 8 694 9 605

2016 18 201 8 786 9 804

2017 18 076 8 549 9 527
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V roku 2017 sa prisťahovalo do mesta  237 občanov, oproti  roku 2016 je to menej  o 
64občanov, narodilo sa 237 detí,  oproti  roku 2016 je to  viac o 75 detí,  odsťahovalo sa 307 
občanov, oproti roku 2016 je to menej o 75 občanov a zomrelo 196 občanov, oproti roku 2016 je 
to viac o 14 občanov.

Veková štruktúra obyvateľov
  počet % podiel
0 - 3 roční 515 2,85
3 - 6 roční 532 2,94
6 - 15 roční 1 556 8,61
15 - 18 roční 490 2,71
18 - 60 roční 10 746 59,45
60 -     roční 4 237 23,44
spolu 18 076 100,00

V sledovanom roku bolo na Matričnom úrade v Rožňave uzatvorených a evidovaných 
103  manželstiev,  z toho  cirkevných  24,  civilných  79  a 7  manželstiev  bolo  uzatvorenýchs 
cudzincom.

1.3. Ekonomické údaje
V okrese  a v  meste  Rožňava  je  klesajúca  tendencia  počtu  nezamestnaných.  Počet 

evidovaných  nezamestnaných  k 31.12.2012  bol  9524osôb,  čo  predstavovalo  29,04%.Počet 
evidovaných nezamestnaných k 31.12.2013 bol  8 959 osôb,  čo predstavovalo  29,24%. Počet 
evidovaných  nezamestnaných  k 31.12.2014  bol  8 612  osôb,  čo  predstavovalo  28,27%, 
k 31.12.2015 bol počet evidovaných nezamestnaných 7 937 osôb, čo predstavovalo 25,97 %, 
k 31.12.2016 bol počet evidovaných nezamestnaných 7 206 osôb, čo predstavovalo 23,77 % a k 
k 31.12.2017 bol počet evidovaných nezamestnaných 4 749 osôb, čo predstavovalo 16,23 %.

Najvýznamnejší  zamestnávatelia  v meste:  GEMTEX  a.s.,  CELLTEX  s.r.o., 
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AGROTRADEGROUPspol.sr.  o.  Rožňava,  Nemocnica  s  poliklinikou  sv.  Barbory,  Mesto 
Rožňava vrátane svojich príspevkových a rozpočtových organizácií.

Ukazovateľ Hodnota
Pošta áno
Káblová a digitálna televízia áno
Verejný vodovod áno
Verejná kanalizácia áno
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno
Rozvodná sieť plynu áno
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov v Brzotíne
Kúpalisko umelé alebo prírodné áno
Telocvičňa áno
Ihrisko pre futbal (okrem školských) áno
Knižnica áno
Videopožičovňa a DVD požičovňa áno
Kino stále nie
Lekárne a výdajne liekov áno
Samostatné ambulancie praktického lekára pre 
dospelých áno
Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a 
dorast áno
Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa áno
Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa áno
Skládka komunálneho odpadu nie
Komunálny odpad áno 
Využívaný komunálny odpad áno 
Predajňa potravinárskeho tovaru áno
Pohostinské odbytové stredisko áno
Predajňa nepotravinárskeho tovaru áno
Predajňa pohonných látok áno
Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel áno
Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá áno
Hotel (motel, botel) áno
Penzión *** až * áno
Turistická ubytovňa **, * áno
Chatová osada *** až * nie
Kemping **** až * nie
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia áno
Komerčná poisťovňa áno
Komerčná banka áno
Bankomat áno
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1.4. Symboly obce
Erb

Erb  je  základom  symboliky  mesta.  Z neho  vychádzajú  všetky  ostatné  symboly 
reprezentujúce mesto navonok.Erb mesta Rožňava tvorí modrý pozdnogotický štít, na ktorom sú 
excentricky umiestnené dve zlaté skrížené banícke kladivká a tri zlaté ruže.

Mestské  zastupiteľstvo  na  svojom  zasadnutí  dňa  20.  decembra  1993  schválilo  novú 
mestskú  symboliku,  ktorá  pozostáva  z erbu,  mestskej  vlajky  a  mestskej  pečate.  Od  tejto 
základnej symboliky sa odvádzajú ďalšie heraldické symboly mesta.

Na  základe  štatútu  mesta  schváleného  Mestským zastupiteľstvom v Rožňave  dňa  29. 
apríla 2003 sa erb mesta používa:

 na pečatidle mesta 
 na insígniách primátora mesta 
 na  listinách  o udelení  čestného  občianstva  mesta  Rožňava,  Ceny  mesta  Rožňava 

a uznaniach mesta Rožňava 
 na budovách, kde má sídlo Mestský úrad v Rožňave 
 na označenie katastrálneho územia mesta 
 v rokovacích miestnostiach orgánov mesta, kancelárskych priestoroch mestského úradu, 

mestskej polície a mestského hasičského zboru 
 na preukazoch poslancov mesta ako aj zamestnancov mesta a primátora 
 na  rovnošatách  a služobných  odznakoch  pracovníkov  mestskej  polície  a mestského 

hasičského zboru 
 na označenie vozidiel mesta, mestskej polície a mestského hasičského zboru 
 na pečiatke mesta a mestského úradu 

Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ako obsahujú nariadenia, uznesenia alebo 
rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne primátor mesta.
Právo  použiť  a používať  erb  mesta  inými  fyzickými  alebo  právnickými  osobami  je 

viazané na súhlas /povolenie/  primátora.  Súhlas je vydávaný maximálne na dobu 1 roka a je 
spoplatnený.

 Pečatidlo
Pečatidlo  mesta  vychádza  zo  základného  heraldického  znaku: 

erbu. V strede pečiatkového poľa je umiestnený erb. Nad a pod štítom, 
v priestore používanom bežne na kruhopis je majuskulný nápis MESTO 
ROŽŇAVA.  Pečatidlo  má  priemer  36  mm  a  je  zhotovené  z bronzu 
s drevenou rúčkou.  Odtláča  sa do vosku.  Mesto  Rožňava na  základe 
štatútu  mesta  schváleného  Mestským zastupiteľstvom v Rožňave  dňa 29. 
apríla  2003  pečať  používa  pri  slávnostných  príležitostiach  na  pečatenie  významných  listín 
a dokumentov. Z tohto pečatidla sú odvodené pečiatky mesta.

 Vlajka
Vlajku mesta Rožňava tvorí modrý list v pomere šírky a dĺžky 

strán 2:3 s lastovičím chvostom zastrihnutým do jeho hĺbky v dĺžke 
jednej tretiny. Bližšie k upevnenej strane vlajky je situovaný žltý /tzv. 
svätoondrejský/ kríž.

V súčasnosti  používaná  mestská  vlajka  bola  schválená 
Mestským zastupiteľstvom v Rožňave na základe odporúčania Heraldickej komisie Ministerstva 
vnútra  SR 20.  decembra  1993.Vlajku  mesta  Rožňava  na  základe  štatútu  mesta  schváleného 
Mestským  zastupiteľstvom  v Rožňave  dňa  29.  apríla  2003  používa  primátor  a mestské 
zastupiteľstvo:
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 pri slávnostných príležitostiach mestského alebo štátneho charakteru, a to vyvesením na 
budovách v meste 

 vo verejných sprievodoch 
 pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti 

 Mestská zástava
Je variantom vlajky, je modrá a má žltý kríž. Mestská zástava sa pripevňuje fixne po celej 

dĺžke žrde.
 
Korúhva

Má rovnaký tvar ako zástava, líši sa len pripevnením a je pripevnená po šírke k približne 
rovnako dlhému rahnu, ktoré sa potom vešia priečne na stožiar.

Štandarda primátora
Je  v jadre  zhodná so  znakovou zástavou.  Má rovnaký  pomer  strán,  polohu erbových 

symbolov,  po jeho celom obvode je  však  aplikovaný  naviac  ešte  ozdobný pás,  v ktorom sa 
striedajú žltá a modrá farba.
Farby mesta

Žltá- pendant zlatého kovu a farba modrá.

1.5. Logo mesta a slogan mesta
Logo  mesta  Rožňava  je  grafické  znázornenie  strážnej  veže  s  údolím  rieky  Slanej  a 

štvorcovým námestím. Sloganom mesta je text: „Rožňava - mesto s výhľadom“
Logo a slogan používajú :

 mestské zastupiteľstvo
 primátor mesta
 hlavný kontrolór
 komisie MZ
 mestský úrad
 právnické osoby zriadené alebo založené mestom
 iné právnické a fyzické osoby

Logo  sa  slogan  mesta  Rožňava  sú  marketingovými  prostriedkami 
a komunikačnýmiprvkami  mesta  používanými  pri  prezentácii  mesta  a  organizácií 
v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta smerom navonok. 

1.6. História mesta
Prvá písomná zmienka o Rožňave pochádza z roku 1291. Nachádza sa v darovacej listine 

vystavenej  ostrihomskému  arcibiskupovi  Ladomérovi  kráľom  Ondrejom  III.  Prvou  známou 
architektúrou  Rožňavy  je  pôvodný  farský  kostol  (v  súčasnosti  biskupská  katedrála),  ktorá 
pochádza z roku 1304. Tento kostol prešiel mnohými prestavbami, z ktorých najväčšie zmeny 
priniesla  prestavba  na  prelome  XV.  a  XVI.  storočia  reprezentovaná  tzv.  Bakóczovskou 
kaplnkou,  jej  renesančným  vstupným  portálom  a  neskorogotickým  pastofóriom  na  severnej 
strane  presbytéria.  V  blízkosti  kostola  vznikla  osada,  ktorá  v  roku  1382,  ako  predchodca 
dnešného  mestského  jadra,  dostala  mestské  práva  od  kráľa  Ľudovíta  I.  Z  pôvodnej  osady 
baníkov,  ktorí  sem prišli  vyťažiť  nerastné  bohatstvo  okolitých  hôr  vzniklo  mesto.  Celá  jeho 
nasledujúca história je úzko spätá s výnosnou ťažbou zlata, striebra, medi a neskôr železnej rudy. 

Mesto bolo pomenované Rožňavou podľa názvu mimoriadne výnosnej bane: Rosnoubana 
(Rozsnyóbánya, Rosenau). Prvé mestské výsady udelil mestu podľa tradície kráľ Ľudovít Veľký 
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v roku 1382. V stredoveku sa tu ťažilo najmä zlato a striebro, neskôr sa Rožňava stala dôležitým 
centrom remeselnej výroby a školstva. 

Po definitívnej porážke husitov začiatok 16. storočia charakterizovala rozsiahla stavebná 
činnosť. Pri oprave a dostavbe kostola vzniklo niekoľko významných umeleckých diel. Gotické 
pastofórium majstra Petrusa de Coloa, tabuľová maľba metercie od majstra L. A. a renesančný 
portál majstra Vincenta z Dubrovníka sú najcennejšími dielami tohto obdobia. Neďaleko kostola 
sa  zrodilo  priestranné  štvorcové  námestie  obklopované  honosnými  meštianskymi  domami 
najbohatších banských podnikateľov, v prostriedku ktorého stála budova stredovekej radnice.

Obdobie  všestranného  rozvoja  mesta  bolo  ukončené  náhlym  úpadkom  baníctva  a 
náboženskými  nepokojmi  rozpútanými  v  tridsiatych  rokoch  16.  storočia,  ktoré  trvali  až  do 
začiatku  18.  storočia.  V  strede  námestia,  na  mieste  staršej  stavby,  v  tieni  tureckej  hrozby 
postavili v rokoch 1643 a 1654 charakteristickú mestskú vežu a na ruinách radnice z príkazu 
arcibiskupa Juraja Lippayiho vznikol kostol jezuitov.

Na prelome rokov 1706 a 1707 sa Rožňava stala dejiskom udalosti európskeho významu. 
Krajinská  rada  zvolaná  Františkom  II.  Rákóczim  do  Rožňavy  sa  zaoberala   detronizáciou 
Habsburgovcov. Táto udalosť sa viaže k budove banskej komory, k jedinej renesančnej stavbe v 
meste.  Mariánsky  stĺp  stojaci  pred  palácom  biskupov  vznikol  na  pamiatku  obetiam  ničivej 
cholerovej epidémie v roku 1711. Pôvabná budova s tromi vzácnymi barokovými súsošiami v 
blízkosti  katedrály  bola  prvou  rožňavskou  nemocnicou  postavenou  v  roku  1719  Jurajom 
Andrássym. Trojpodlažnú budovu radnice postavili v roku 1720. V roku 1776 sa Rožňava stala 
biskupským  mestom  a  o  dva  roky  neskôr  podľa  projektov  Jána  Mayera  vznikol  palác 
rožňavských biskupov. Na mieste drevenej zvonice farského kostola, povýšeného na biskupskú 
katedrálu, Ján Mayer postavil impozantnú barokovo klasicistickú zvonicu. V roku 1733 započala 
aj takmer sto rokov trvajúca výstavba kostola a kláštora františkánov. 

Mesto v tých časoch už takmer úplne stratilo charakter banského mesta a postupne sa 
premenilo na mesto obchodno-remeselnícke. Veľké rožňavské trhy sem lákali obchodníkov aj zo 
vzdialenejších  krajín  a  produkty  miestnych  remeselníkov  sa  stali  vyhľadávanými  v  celom 
Uhorsku.  V  roku  1786  miestny  staviteľ  Ján  Mayer  dokončil  svoju  najvydarenejšiu  stavbu, 
budovu rožňavského evanjelického kostola, ktorého oltár a kazateľnicu - podobne ako v prípade 
katedrály - vyhotovil známy majster Jozef Gode. Rožňava bola aj významným školským mestom 
s čím sa spájal aj čulý kultúrny život. História miestnej tlače a žurnalistiky je nevyčerpateľnou 
studnicou dôkazov a poznatkov o kvalite rožňavského kultúrneho života v 18. a 19. storočí.

1.7. Najvyššie mestské ocenenia
Čestní občania mesta

Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, 
ochranu  jeho  záujmov  a  šírenie  jeho  dobrého  mena  vo  svete,  alebo  ktorí  obohatili  ľudské 
poznanie  vynikajúcimi  tvorivými  výkonmi,  môže  mestské  zastupiteľstvo  udeliť  Čestné 
občianstvo mesta Rožňava. O jeho udelení rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh 
primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, 
ktorú podpisuje primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé 
vyhotovenie  je  v  jazyku  pocteného.  Slávnostné  odovzdanie  listiny  a  miniatúrnej  symboliky 
mesta  poctenému  sa  vykoná  spravidla  na  mimoriadnom zasadnutí  mestského  zastupiteľstva. 
Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Kroniky 
mesta  Rožňava.

Cena mesta
Cena mesta Rožňava sa udeľuje jednotlivcom, resp. kolektívu za: - vynikajúce tvorivé 

výkony  a  významné  výsledky  vedeckej,  technickej,  umeleckej,  publicistickej  a  verejno-
prospešnej činnosti  - činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili  o hospodársky a 
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kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí - činnosť osôb pri záchrane 
ľudských životov a  majetku  mesta  a  jeho občanov.  Písomné návrhy na udelenie  ceny môžu 
mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, obyvatelia mesta. Návrhy musia byť 
riadne  odôvodnené.  O  udelení  Ceny  mesta  Rožňava  rozhoduje  mestské  zastupiteľstvo  3/5 
väčšinou prítomných  poslancov.  Cenu mesta  Rožňava tvorí  upomienková  kazeta  obsahujúca 
priestorové stvárnenie symboliky mesta s odtlačkom erbu mesta a peňažitá odmena 500 €. K 
cene mesta sa vydáva slávnostná listina a identifikačná karta o jej udelení, v ktorom je uvedené 
meno, adresa,  rodné číslo laureáta,  dátum udelenia,  pečiatka mesta a podpis primátora.  Cena 
mesta Rožňava sa môže udeliť ročne najviac trom, opätovne tým istým osobám sa môže udeliť 
len vo výnimočných prípadoch. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - 
in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného. 
Evidencia  sa  vedie  v  Kronike  Mesta  Rožňava,  ktorá  má  obsahovať  mená  a  hlavné  údaje 
ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám 
udelené. 

Cena primátora mesta
Cenu primátora mesta udeľuje primátor občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v 

prospech mesta. Ide o vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli mestské zastupiteľstvo. 
Súčasťou  vecného  daru  je  "Cena  primátora  Mesta  Rožňava",  meno  oceneného,  resp.  názov 
oceneného kolektívu a rok udelenia ceny. Primátor mesta môže udeliť ročne najviac 10 cien 
primátora. Evidencia sa vedie v Kronike mesta Rožňava, ktorá má obsahovať mená a hlavné 
údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné odôvodnenie, pre ktoré bolo jednotlivým 
osobám cena udelená. 

Najúspešnejší športovci a športové kolektívy
Komisia vzdelávanie, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave každoročne na základe 

došlých návrhov od občanov, resp. šport. klubov odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave 
na schválenie niekoľko športových kategórií: "Najúspešnejší športovec mesta za predchádzajúci 
rok", "Najúspešnejší športový kolektív mesta", "Ocenenie za dlhoročnú prácu v oblasti športu" a 
"Najúspešnejší športovec mesta v kategórii mladší a starší žiaci". Športovci si ocenenia tradične 
prevezmú počas Dní mesta Rožňava na slávnosti odovzdávania cien.

2. Organizačná štruktúra mesta

- Odbor všeobecnej a vnútornej správy
- Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu 
- Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
- Odbor právny a správy majetku
- Odbor výstavby, územného plánovania, ŽP a pozemných komunikácií
- Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov,
- Asistent  primátora mesta, krízové riadenie
- Asistent prednostu MsÚ
- Útvar hlavného kontrolóra

a súčasťou je aj Mestská polícia
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Hlavní predstavitelia konsolidujúcej účtovnej jednotky a zamestnanci
Štatutárny orgán: Pavol Burdiga
Zástupca štatutárneho orgánu: Mgr. Dionýz Kemény
Prednosta mestského úradu: JUDr. Erika Mihaliková
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Katarína Balážová

V roku  2017  bol  priemerný  počet  zamestnancov  konsolidovaného  celku  mesta  627 
zamestnancov, z toho 44 vedúci zamestnanci. V roku 2016 bol priemerný počet zamestnancov 
konsolidovaného celku mesta 602 zamestnancov, z toho 44 vedúci zamestnanci. 

organizácia
Ø počet 
zamestnancov

z toho: vedúci 
zamestnanci

Mesto Rožňava 256 19
Základná škola akad. J. Hronca 53 3
Základná škola Pionierov 65 4
Základná škola Spojená .... 56 6
Základná škola Zlatá 78 3
Centrum voľného času 6 1
Základná umelecká škola 33 1

Technické služby mesta Rožňava 59 4
MsDActores 10 1
Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava 3 1
Mestské lesy, s.r.o. Rožňava 8 1
SPOLU 627 44

Pod správu  a  financovanie  Mesta  Rožňava  patria  materské  škôlky  vrátane  školských 
jedální  pri  MŠ:MŠ  na  ul.  Pionierov,  E.  Rotha,  ul.  Kyjevskej,   Krátka,  Vajanského,  
Štítnickej.Z rozpočtu mesta je financovaná aj MŠ evanjelická.

Mesto  je  zriaďovateľom  základných  škôl:  ZŠ  Zlatá,  Pionierov,  akad.  J.  Hronca,  
Spojenej  školy  s vyučovacím  jazykom  maďarským  vrátane  MŠ  s vyučovacím  jazykom 
maďarským,  Základnej  umeleckej  školy,   Centra  voľného  času,  ktoré  bolo  k 31.12.2017 
zrušené. 

Z rozpočtu mesta sú ešte financované aj cirkevné a súkromné školské zariadenia (2 ŠKD, 
školská  jedáleň, výdajňa  školskej  jedálne,  základná  umelecká  škola  cirkevná  a  základná 
umelecká škola súkromná a súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).

Ďalej  je  mesto  zriaďovateľom  príspevkových  organizácií:  Mestské  divadlo  Actores,  
Technické služby.

Do zakladateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava patria aj:
spoločnosť účasť mesta Vklad mesta
Mestské lesy, s.r.o. Rožňava 100% 41 792 €
Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava 100% 72 338 €
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Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:
spoločnosť Podiel  mesta  na 

hlasovacích právach
Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. Košice

1,59% 3 877 753,65 €

FIN.M.O.S., a.s. Bratislava 5,76% 1 293 326,16 €

Mesto je zakladateľom aj neziskovej organizácie 

Mesto nemá organizačnú zložku v zahraničí.

3. Všeobecné údaje konsolidovanej účtovnej jednotky

14

Názov
neziskovej organizácie

Sídlo
neziskovej organizácie

Regionálne poradenské a informačné 
centrum

Podnikateľský inkubátor Zakarpatská 19, Rožňava

p. 
č.

Obchodné meno Sídlo IČO Vplyv

 1. Základná škola, Zlatá 2, 048 01 Zlatá 2, Rožňava 35543639 100%
2. Spojená škola J. A. Komenského 5, 

Rožňava
J.A.Komenského5,Rožňava 35543655 100%

3. Základná škola akademika Jura 
Hronca

Zakarpatská 12, Rožňava 35543663 100%

4. Základná škola, Ulica pionierov  1, Ul.pionierov 1, Rožňava 35543647 100%
5. Základná umelecká škola Normová 1190/2, Rožňava 35543582 100%
6. Centrum voľného času Šafárikova 100, Rožňava 00139637 100%
7. Mestské divadlo Actores Šafárikova 20, Rožňava 31299695 100%
8. Technické služby mesta Rožňava Štítnicka 21, Rožňava 35570229 100%
9. Mestské televízne štúdio s.r.o. 

Rožňava
Šafárikova 29, Rožňava 36172529 100%

10. Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Rožňava – Huta 2243 36173037 100%



Mesto  ovláda  šesť  rozpočtových  organizácií,  dve  príspevkové  organizácie  a  dva 
podnikateľské  subjekty  –  účtovne  jednotky  vo  svojej  zriaďovateľskej  pôsobnosti.  Do 
konsolidovanej  účtovnej  závierky  tieto  organizácie  zahrnula  úplnou  metódou  konsolidácie. 
Účtovné závierky dcérskych obchodných spoločností sa podľa potreby upravili prostredníctvom 
prevodového mostíka, aby sa ich účtovné zásady zosúladili so zásadami, ktoré používajú ostatné 
spoločnosti  v  rámci  skupiny.  V rámci  konsolidovaného  celku  boli  eliminované  vzájomné 
pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy, bola vykonaná konsolidácia kapitálu.  Neboli  zistené 
pravé  a nepravé  rozdiely.  Na  základe  usmernenia  MF  SR  zo  dňa  11.5.2017  boli  v rámci 
konsolidačných  operácií  prispôsobené  uzávierky  príspevkových  a obchodných  organizácií  na 
položkách  rezervný  fond  a ostatné  fondy.  Tieto  účty  sa  v konsolidácií  vykazujú  v nulovej 
hodnote  a ich  zostatková  suma  sa  preúčtovala  na  účet  428  -nevysporiadaný  výsledok 
hospodárenia minulých rokov. Moment prvej konsolidácie konsolidovaného celku bol 1.1.2009.

4. Hospodársky vývoj mesta

Rekapitulácia príjmov  v  EUR
 2013 2014 2015 2016 2017 podiel

Ukazovateľ      roku

 
skut. skut. skut. skut. skut. 2017/
     2016

SPOLU 14 274 379 15 084 396 13 815 749 15 274 714 15 565 153 1,02
            

Účet 235  Bežné príjmy 11 912 258 11 975 148 12 465 292 13 426 622 14 097 151 1,05

            

Daňové príjmy 6 001 611 6 458 992 6 940 465 7 747 982 8 286 275 1,07

 - z toho:            

Podielové dane 4 550 488 4 867 730 5 423 109 6 186 350 6 690 118 1,08

Daň z majetku 807 709 927 773 862 679 895 189 922 013 1,03

Domáce  dane  na  
tovary a služby 643 414 663 489 654 677 666 443 674 144 1,01

Nedaňové príjmy 1 283 623 1 481 565 1 349 463 1 445 146 1 217 142 0,84

- z toho:            
Príjmy z podnikania,  z  
vlastníctva majetku

557 378 616 779 699 129 677 755 496 951 0,73

 - v tom:       
Príjmy  z  podnikania-
odvod  zo  zisku,  
dividendy 

44 000 49 000 49 000 37 000 5 650 0,15

       
Príjmy z vlastníctva 513 378 567 779 650 129 640 755 491 301 0,77
Prenájom pozemkov 126 410 163 049 178 991 161 671 55 469 0,34
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Prenájom  budov  a 
zariadení

386 968 404 730 471 138 479 084 435 832 0,91

       
Administratívne  a  iné  
poplatky a platby

474 425 467 829 446 250 566 149 493 063 0,87

Iné nedaňové príjmy 251 748 396 957 204 084 201 242 227 115 1,13
Bežné  a  všeobecné  
granty a transfery 4 627 024 4 034 591 4 175 364 4 233 494 4 593 734 1,09

Účet  217  Kapitálové 
príjmy 1 536 651 2 583 991 559 539 606 671 408 053 0,67

Z toho:       
Vlastné  príjmy 710 872 2 395 031 456 039 169 454 274 863 1,62

Granty a transfery 825 779 188 960 103 500 437 217 133 190 0,30

 FINANČNÉ PRÍJMY 825 470 525 257 790 918 1 241 421 1 059 949 0,85

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Avšak, výdavková časť rozpočtu rástla 
oproti predchádzajúcemu roku   rýchlejšie ako príjmová časť.Oproti roku 2013 rástla indexom 
1,08 boda.
Rast bežných výdavkov bol ovplyvnený rastom mzdových výdavkov vrátane odvodov, z dôvodu 
schváleného nárastu miezd hlavne u pedagogických zamestnancov. Tovary a služby klesli oproti 
roku 2016 a  oproti roku 2013 vzrástli indexom 1,2. V tejto kategórii  oproti roku 2013 rástli 
hlavne údržba a oprava majetku mesta a to skoro trojnásobne, investovalo sa hlavne do budov 
škôl  a školských  zariadení,  čo  sa  následne  prejavilo  aj  v navýšení  materiálu  (interiérové, 
exteriérové  vybavenie,  kúpa  náradí,  strojov  a prístrojov,  ...).  Mesto  v hodnotenom  období 
z dôvodu potreby vypracovania pasportov, elektronizácie MsÚ, auditov, úhrady za zber a odvoz 
KO navýšilo služby indexom 1,07.Rast bežných transferov vyplýva hlavne z dôvodu navýšenia 
príspevkov pre súkromné a cirkevné školy  a školské  zariadenia,  pre príspevkové organizácie 
mesta, pre zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí. 
Položka – úhrada úrokov z úverov je oproti predchádzajúcim obdobiam nižšia z dôvodu poklesu 
úverov ako aj poklesom vývoja úrokových sadzieb na bankovom trhu.

Podiel  bežných  výdavkov  na  celkových  výdavkoch  za  sledované  obdobie  predstavuje  89%, 
oproti  predchádzajúcemu  roku  nárast  o  2%,  podiel  kapitálových  výdavkov  na  celkových 
výdavkoch  je5%  ,  pokles  o 2%  a podiel  finančných  výdavkov  na  celkových  výdavkoch 
predstavuje 6%.

Vývoj výdavkov:
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2013
2014
2015
2016
2017

Vývoj bežných výdavkov:

Mzdové  výdavky  vrátane  odvodovpredstavujú  z bežných  výdavkov(mimo  výdavkov 
prenesených kompetencií  školstva)    48,5%,  oproti  roku 2016 nárast  o 2,5%,  tento  nárast  je 
spôsobený hlavne nárastom miezd zamestnancov školstva.Tovary a služby tvoria 33%,  pokles 
o 2%,  čo  je  spôsobené  hlavne  poklesom výdavkov  na  služby,  nájomného.  Opravy  a údržba 
majetku mesta,  predovšetkým budov škôl vzrástli  oproti  roku 2013 indexom 2,86. Transfery 
predstavujú 18%, v pomere ako v roku 2016 a výdavky na úroky predstavujú  necelé 1%. 

Vývoj bežných výdavkov na školstvo a ostatné výdavky mesta
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Z vyššie uvedených  tabuliek vyplýva nárast  výdavkov na školstvo. Rast výdavkov je 
spôsobený hlavne rastom osobných výdavkov v školstve. 

Vývoj výdavkov na tovary a služby
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Tovary a služby

Školy - originálne kompetencie Cestovné výdavky Energia, voda, telekomunikácie
Materiál Dopravné Údržba
Nájomné Služby

Tovary a služby predstavujú na výdavkoch mesta  podiel  32,7%(bez výdavkov na prenesené 
kompetencie  ﴿.   Rozpočtová položka tovary a služby pozostáva z položiek: cestovné – v roku 
2017 došlo k rastu položky z dôvodu vyššieho počtu služobných ciest hlavne na školenia,
energie  -  tým,  že  mesto  na  základe  výsledku  verejného  obstarávania  uzatvorilo  zmluvu 
o dodávke  elektrickej  energie  s novým  dodávateľom,  dosahuje  mesto  v položke  elektrická 
energia úsporu,
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materiál  -  v rámci tejto položky mesto v sledovanom období zakúpilo interiérové vybavenie, 
kancelársky materiál, čistiace potreby, stroje, prístroje a zariadenia pre potreby mestského úradu, 
materských  škôl  a školských  jedální,  výpočtovú  techniku,  ...  Tieto  výdavky  sú  približne  na 
rovnakej úrovni,
dopravné – výdavky zahŕňajú  výdavky na kúpu pohonných  hmôt, na opravu a údržbu, poistné 
a prepravné, za sledované obdobie sa v priemere nemenia, mesto vymenilo staré autá za nové, 
čiže sa znížili výdavky na opravu,
oprava a údržba -  majetku mesta v sledovanom období narástla skoro trojnásobne. Opravovali sa 
hlavne budovy škôl a školských zariadení a v posledných dvoch rokoch sa mesto venovalo vo 
väčšej miere aj oprave chodníkov,
nájomné – mesto platí  nájom hlavne za používanie tlačiarní  a kopírovacích strojov,  kde sme 
verejným obstarávaním získali nižšie ceny, pozemkov, za skládku odpadu.
 Najväčší podiel z kapitoly tovary a služby  predstavuje položka „služby“ a to 42%, oproti roku 
2016 došlo k poklesu týchto výdavkov o 1% €. V roku 2015 sa podarilo mestu vyrovnať všetky 
neuhradené záväzky voči firme Brantner s.r.o. za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu. 
V roku 2016 a 2017 už boli faktúry za komunálny odpad uhrádzané priebežne. Aj v tejto položke 
mesto dosiahlo určité zníženie výdavkov.
V tejto položke sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb (právne služby, 
geometrické  plány,  školenia,  stravovanie,  renovácia  tonerov,  zber  komunálneho  odpadu,  za 
správu majetku ...). 
Okrem  týchto  výdavkov  mesto  poskytuje  aj  príspevky  svojim  príspevkovým  organizáciám 
a športovým, spoločenským organizáciám, osobám v hmotnej núdzi,...v roku 2017 predstavoval 
tento výdavok čiastku 1 635  tis.  €, čo je 18 % - ný podiel z bežných výdavkov mesta (bez 
výdavkov na prenesené kompetencie.
Kapitálové výdavky za sledované obdobie od roku 2013 predstavovali predovšetkým výdavky na 
rekonštrukciu majetku mesta – nám. Baníkov, budov škôl a školských zariadení, kúpu zariadení, 
strojov  a prístrojov  do  jedální  MŠ  a ZŠ,  kúpu  dopravných  prostriedkov,  rekonštrukciu 
kamerového systému a rozširovania kamerového systému.
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5. Hospodársky vývoj konsolidovanej účtovnej jednotky

náklady rok 2014 rok 2015  rok 2016   rok 2017
 hlavná 

činnosť
podnik. 
činnosť

spolu hlavná 
činnosť

podnik. 
činnosť

spolu hlavná 
činnosť

podnik. 
činnosť

spolu hlavná 
činnosť

podnik. 
činnosť

spolu

v €                

spotrebované nákupy 1 548 312 172 532 1 720 844 1 536 055 210 731 1 746 786 1 567 307 150 938 1 718 245 1 583 641 165 358 1 748 999

služby 1 865 382 282 189 2 147 571 1 822 544 266 569 2 089 113 2 349 915 272 093 2 622 008 2 470 718 206 504 2 677 222

osobné náklady 6 976 333 245 612 7 221 945 7 504 942 260 071 7 765 013 7 967 246 322 089 8 289 335 8 843 396 290 701 9 134 096

dane a poplatky 12 163 5 733 17 896 11 313 15 722 27 035 12 434 6 192 18 626 48 050 6 155 54 205

ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

355 604 19 731 375 335 3 902 312 1 004 3 903 316 383 870 20 736 404 606 362 210 2 742 364 952

odpisy, rezervy, ... 5 012 553 87 722 5 100 275 1 076 197 101 728 1 177 925 1 362 906 95 796 1 458 702 2 099 850 141 812 2 241 661

finančné náklady 131 160 3 201 134 361 3 361 370 2 388 3 363 758 116 477 2 504 118 981 105 077 1 009 106 086

mimoriadne náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

náklady na transfery a 
náklady z odvodu 
príjmov

287 299 739 288 038 282 279 1 745 284 024 399 249 1 716 400 965 472 003 1 895 473 899

spolu náklady 16 188 806 817 459 17 006 265 19 497 012 859 958 20 356 970 14 159 404 872 064 15 031 468 15 984 945 816 175 16 801 120

výnosy rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017



 hlavná 
činnosť

podnik. 
činnosť

spolu hlavná 
činnosť

podnik. 
činnosť

spolu hlavná 
činnosť

podnik. 
činnosť

spolu hlavná 
činnosť

podnik. 
činnosť

spolu 

tržby za vl. výkony a 
tovar

687 746 795 690 1 483 436 699 967 778 157 1 478 124 739 009 780 598 1 519 607 746 221 613 671 1 359 892

zmena stavu VOZ 0 3 812 3 812 597 20 844 21 441 1 369 -11 071 -9 702 -1 353 -12 611 -13 964

aktivácia 0 208 208 0 406 406 0 616 616 19 606 621 20 227

daň. a col.  výnosy z 
poplatkov

6 510 524 0 6 510 524 7 020 927 0 7 020 927 7 806 224 0 7 806 224 8 321 116 0 8 321 116

ostat. výnosy z prev. 
činnosti

956 961 25 378 982 339 1 535 981 29 185 1 565 166 1 070 680 38 796 1 109 476 1 307 558 32 803 1 340 361

zúčtovanie rezerv a OP 410 083 7 187 417 270 5 052 294 5 655 5 057 949 178 695 4 458 183 153 155 461 9 544 165 005

finančné výnosy 2 220 403 803 2 221 206 49 468 647 50 115 38 372 403 38 775 115 80 195

mimoriadne výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

výnosy z transferov a 
rozpočt. príjmov

4 274 358 6 840 4 281 197 4 386 028 5 875 4 391 903 4 648 552 16 401 4 664 953 5 266 382 17 831 5 284 212

spolu výnosy 15 060 075 839 918 15 899 992 18 745 262 840 769 19 586 031 14 482 901 830 201 15 313 102 15 815 106 661 939 16 477 046



Základnou  činnosťou  konsolidovaného  celku  je  hlavná  činnosť,  ktorá  je  daná 
predovšetkým zákonom o obecnom zriadení.

Z uvedeného  prehľadu  vyplýva  nárast  hospodárskej  činnosti  konsolidovanej  účtovnej 
jednotky oproti roku 2016.

K nárastu  nákladov  došlo  v hlavnej  činnosti  konsolidovanej  jednotky  -  zvýšenie 
osobných  nákladov  hlavne  u rozpočtových  organizácií.U ostatných  nákladov  došlo  k 
nárastuv položke spotrebované  nákupy z dôvodu zaúčtovania nákladov za energie roku 2016 
do januára 2017 - doručenie faktúr po ročnej uzávierky, v položke služby z dôvodu realizácie 
vyšších  opráv  a údržby  na  majetku  mesta  predovšetkým  budov  škôl,  ciest  a  chodníkov, 
v položke dane a poplatky z dôvodu zmeny účtovania poplatku za uloženie TKO z účtu 518 na 
účet 538, v položke odpisy nárast nákladov z dôvodu prehodnotenia počtu rokov odpisovania 
jednotlivých  položiek  majetku  k 1.1.2017  a  skrátenia  počtu  rokov  odpisovania.  K nárastu 
nákladov došlo aj u nákladov na transfery a to z dôvodu , že neštátnemu školstvu boli oproti 
roku 2016 poskytnuté  vyššie  dotácie  v zmysle  schváleného  VZN a zároveň  boli  mestským 
zastupiteľstvom  schválené  vyššie  dotácie  pre  šport,  kultúru  a spoločenské 
organizácie.V položke  ostatné  náklady  na  prevádzkovú  činnosť došlo  k zníženiu  nákladov 
oproti  roku 2016 z dôvodu že  na  nákladovom účte  boli  v roku 2016 zaúčtované   prevzaté 
záväzky obchodnej spoločnosti, u položky finančné náklady došlo k zníženiu z dôvodu nižších 
úrokov v bankách a mesto cez verejné obstarávanie dosiahlo nižšie sumy poistného na majetok 
mesta.
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rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
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daň. a col.  výnosy z poplatkov ostat. výnosy z prev. činnost zúčtovanie rezerv a OP

fnančné výnosy výnosy z transferov a rozpočt. príjmov

Výnosy celkom v roku 2017 vzrástli predovšetkým z dôvodu vyšších príjmov pre mesto a 
rozpočtové organizácie (podielové dane a dotácie). 

Za rok 2017 došlo k nárastu celkových výnosov za konsolidovaný celok oproti roku 2016 
v sume    1  163  943,58   €.  Najvýznamnejší  nárast  bol  na  položkách:zmena  stavu 
vnútroorganizačných zásob – z dôvodu zmeny účtovania stravovania zamestnancov MŠ, v roku 
2016 boli  ponižované  náklady  na  stravovanie,  daňové  a colné  výnosy   -   z dôvodu vyšších 
podielových daní ,  ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – nárast z dôvodu  výpočtu úrokov 
z daňových   a nedaňových  nedoplatkov,  vyššieho  príjmu  z prenájmu  nehnuteľného  majetku 
a prenájmu trhového miesta a z predaja pozemkov mesta, výnosy z transferov - z dôvodu 
navýšenia normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre rozpočtové organizácie 
– základné školy

Zároveň  došlo  k poklesu  na  niektorých  výnosových  položkách.  Výrazný  pokles  bol 
dosiahnutý na položkách tržby za vlastné výkony a tovar -  z dôvodu  nižšieho  výrubu  drevnej 
hmoty  a následne  aj  nižšieho  predaja,  zúčtovanie  rezerv  a opravných  položiek  –  z dôvodu 
nedočerpania rezerv na zamestnanecké pôžitky,  finančné výnosy - z dôvodu nižších dividend 
z obchodnej spoločnosti mesta – Mestské lesy s.r.o.

6. Bilancia aktív a pasív netto (zostatková cena)
V € 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

A. Neobežný majetok 50 385 064 47 563 545 45 871 866 45 531 992 40 396 154

v tom:      
1.Dlhodobý  nehmotný 
majetok

116 921 117 498 89 492 69 630 79 914
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2.Dlhodobý hmotný majetok 45 178 808 42 539 307 40 747 010 40 294 885 35 103 368

   v tom:      
021-Stavby 23 434 996 22 901 625 23 502 265 23 867 828 18 265 547

022-Samostanté hnut. veci a  
súbory hnut. vecí

251 823 91 751 123 550 104 972 170 542

023–Dopravné prostriedky 92 780           9064 49 214 38 438 46 448

028-Drobný DHM  2 646 2 022 1 398 779
031 - Pozemky 15 771 822 15 858 498 16 035 916 15 772 736 15 787 090
032- Umelecké diela a 
zbierky

362 911 364 073 378 412 378 412 378 412

042-Obstaranie DHM 5 261 205 3 311 649 655 631 131 101 454 550
3.Dlhodobý  finančný 
majetok

5 089 335 4 906 741 5 035 365 5 167 477 5 212 872

   v tom:      
061-  Podiely  v obch.  
spoločnostiach  v  ovládanej  
osobe

440 195 131 793 131 793 131 793 41 792

  063  –  Dlhové  cenné  
papiere

4 649 140 4 774 948 4 903 572 5 035 684 5 171 080

B. Obežné aktíva spolu 10 470 810 9 524 178 9 856 204 10 434 291 14 550 420

v tom:      
1.Zásoby 15 878 12 261 14 835 12 888 16 555
2.Pohľadávky 1 476 459 417 168 331 810 303 946 376 160

3.Finančný majetok 859 461 829 633 1 187 422 1 526 943 1 490 566

4.Zúčtovanie  medzi  subj.  
ver. správy

8 119 012 8 265 116 8 322 137 8 590 514 12 667 139

C.Časové rozlíšenie 818 715 785 190 750 606 645 732 3 781

SPOLU  MAJETOK 
(A+B+C)

61 674 589 57 872 913 56 478 676 56 612 015 54 950 355

Ako z uvedených tabuliek vyplýva , vývoj aktív má klesajúcu tendenciu, čo vyplýva z 
toho, že mesto v súčasnosti neinvestuje do nového majetku toľko, čo by malo za následok rast 
majetku mesta. Oprávky prevyšujú rast majetku.  Mesto v roku 2015 začalo rekonštrukciu budov 
škôl a školských zariadení a v roku 2017 v tom pokračovalo. Do rekonštrukcie majetku mesto 
investovalo 355 700 €.

Rastpoložky  majetku  „softvér“  predstavuje  súbor  programov  firmy  CoraGeo  – 
informačný  systém  samosprávy,  ktorý  je  pravidelne  rozširovaný  o nové  funkcionality 
jednotlivých  modulov  podľa  zmeny  zákonov,  poprípade  nové  moduly  potrebné  pre  činnosť 
samosprávy na základe zmluvy č. 284/2008 a jej jednotlivých dodatkov.
Rast položky majetku „pozemky“ predstavuje postupné vykupovanie pozemkov pod miestnymi 
komunikáciami. Najvýznamnejší prírastok je na základe Zápisnice o udelení príklepu na dražbe 
nehnuteľností zo dňa 28.3.2017 v sume 20 500,- €. Išlo o pozemky potrebné pre mesto na vjazd 
do priemyselnej zóny. Ďalší významný prírastok predstavuje zaradenie pozemkov do majetku 
mesta na základe uznesenia MZ č. 57/2017 a ocenené komisiou na oceňovanie majetku.  Išlo 
o pozemky vedené na LV mesta ale neevidované v majetku mesta. Oceňovacia komisia stanovila 
hodnotu pozemkov spolu na sumu 80 521,15 €. 
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Úbytky predstavujú predaj pozemkov na základe kúpnych zmlúv fyzickým a právnickým 
osobám  na  výstavbu,  resp.  vysporiadanie  pozemkov  pod  svojimi  nehnuteľnosťami. 
Najvýznamnejší úbytok je v sume 9 065,54 € na základe kúpnej zmluvy č. 389/2017 a v sume 
69 205,18 € na základe protokolu č. 11/2017 o odovzdaní majetku mesta do správy príspevkovej 
organizácii.
Nárast položky majetku „stavby“ predstavuje „Obnova a rekonštrukcia MŠ Štítnická“ v hodnote 
166 536,00 €, ktorá bola realizovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu (120 000,00 €) 
a vlastných  zdrojov.  Ďalej  je  to  „technické  zhodnotenie  monitorovacie  systému"  v  hodnote 
26 205,90 € realizované z prostriedkov ministerstva vnútra (10 000,00 €) a vlastných zdrojov. 

Úbytky  na  položke  majetku  „stavby“  predstavuje  predaj  budovy  na  základe  kúpnej 
zmluvy č. 4/2017, vyradenie v sume 13 940,- € a odovzdanie do správy príspevkovej organizácie 
na základe protokolu č. 11/2017 zo dňa 10.10.2017 v sume 627 239,63 €; protokolu č. 9/2017 
v sume 51 603,00 € a na základe protokolu č. 5/2017 zo dňa 25.7.2017 v sume 8 502 711,811 € .

Významný prírastok na položke „samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí“ 
predstavuje  zaradenie:  Elektrický  konvektomat  s príslušenstvom  pre  Spojenú  školu  J.  A. 
Komenského  v sume  9 999,00  €;  pojazdný  kompresor  PDP20  s  búracími  kladivami  a 
vzduchovými hadicami v sume 15 500,00 €; pojazdný kompresor PDP20 s búracími kladivami a 
vzduchovými hadicami pre malé obecné služby v sume 17 880,00 €; traktorová kosačka Kubota 
GZD 21 DH + sada nožov v sume 19 308,90 € a šmykom riadený nakladač bočný – BOBCAT 
v sume 41 899,00 €. 

Významným  úbytkom  je  odovzdanie  do  správy  na  základe  protokolu  č.  3/2017  pre 
príspevkovú  organizáciu  Technické  služby  mesta  Rožňava  pojazdný  kompresor  PDP20  s 
búracími  kladivami  a  vzduchovými  hadicami  v sume  15 500,00  €;  vyradenie  a likvidácia 
neupotrebiteľného  majetku  na  základe  Zápisnice  UIK  v sume  51 944,09  €  a odovzdanie  do 
správy na základe  protokolu  č.  9/2017 pre príspevkovú organizáciu  Technické  služby mesta 
Rožňava  traktorová kosačka Kubota GZD 21 DH + sada nožov v sume 19 308,90 € a šmykom 
riadený nakladač bočný – BOBCAT v sume 41 899,00 €.

Položka majetku „dopravné prostriedky“ predstavuje významný prírastok kúpa motorové 
vozidlo Dacia Duster 1,5 dCi pre mestskú políciu v sume 16 267,96 €.

V roku 2017 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 
787 073,15 €. Uvedený prírastok predstavuje vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt 
MsÚ v Rožňave zameranej  na zníženie energetickej  náročnosti  budovy - rozšírenie  rozsahu" 
v sume 8 300,00 €;  zníženie energetickej náročnosti budovMŠ E. Rotha  v sume 9 040,00 €; 
elektrický  konvektomat  s  príslušenstvom -  ŠJ  pri  SŠ Komenského v sume 9 999,00 €;  kúpa 
pozemku  v dražbe  na  základe  Zápisnice  o udelení  príklepu  na  dražbe  nehnuteľností  zo  dňa 
28.3.2017 v sume 20 500,-  €;  kancelársky kontajner  6x3x2,85 -  2ks  -  Technické  služby RV 
v sume 11 880,00 €; vypracovanie projektovej dokumentácie - "Vjazd do priemyselného parku" 
v sume 13 719,00 €; technika na výrobu a odvysielanie televíznych programov v HD kvalite – 
MTVŠ  v sume  14 995,20  €;  údržba  budovy  OZ  Otvor  dvor  vo  Františkánskom  kláštore  - 
vnútorná  kanalizácia  a  potrubie,  odstránenie  maľoviek  na  základe  dodatku  č.  1  k nájomnej 
zmluve  v sume  15 008,12  €;  pojazdný  kompresor  PDP20,  búracie  kladivo  P13,  BB32, 
vzduchová hadica v sume 15 500,00 €; osobné motorové vozidla - Dacia Duster 1,5 dCi– MP 
v sume 16 267,96 €; vysávač komunálny batériový Vorax 240 v sume 17 880,00 €; traktorová 
kosačka Kubota  GZD 21 HD + sada nožov v sume 19 308,90 €; rozšírenie monitorovacieho 
kamerového systému v meste Rožňava - III.etapa" v sume 19 460,90 €; obnova bytového domu 
zameraná  na  zníženie  energetickej  náročnosti  budov  -  Šafárikova  101  –  ŠFRB  v sume 
182 609,72 €;  obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej  ulici  v sume 165 576,00 €; šmykom 
riadený nakladač  bočný -  BOBCAT S530 v sume 41 899,00 € a   rekonštrukcia  kotolne  vo 
Všešportovom areáli Rožňava, " v sume 68 500,64 €. 

Úbytok predstavujú tie isté investičné akcie bez zaradenia stavebných prác - "Obnova 
bytového domu zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov" - Šafárikova 101 – ŠFRB; 
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"Všešportový areál Rožňava, rekonštrukcia kotolne"; OZ Otvor dvor vo Františkánskom kláštore 
- vnútorná kanalizácia a potrubie, odstránenie maľoviek; vypracovanie projektovej dokumentácie 
-  "Vjazd  do  priemyselného  parku"  a  projektová  dokumentácia  -  "MŠ  E.  Rotha  -  zníženie 
energetickej náročnosti budov".

Prírastok  finančného  majetku  za  rok  2017  v sume  135 396,00  €  predstavoval  nákup 
cenných papierov na základe zmluvy o prevode akcií (zmluvy o kúpe cenných papierov) od 1. 
Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava. Ide o kúpu kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., 
séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti a splátkach dohodnutých v čl. IV, 
bod 1 vyššie uvedenej zmluvy za roky 2006 – 2021. 

Úbytok podielu v dcérskej účtovnej jednotke je na základe uznesenia MZ č. 147/2016 zo 
dňa 23.6.2016, na základe ktorého došlo k zníženiu základného imania Mestského televízneho 
štúdia  s.r.o.  o sumu  17 663,00  €.  Zníženie  základného  imania  bolo  vykonané  v obchodnom 
registri dňa 3.10.2017.

Vývoj majetku mesta

Vývoj dlhodobého hmotného majetku 
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V € 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

      
 Vlastné imanie a 
záväzky 61 674 589 57 872 913 56 478 676 56 612 015 54 950 355

v tom:      

Vlastné imanie 35 852 229 35 180 080 34 467 107 34 759 659 34 492 962

v tom:      

Oceňovacie rozdiely -703 191 23 650 23 650 23 650 5 987

Fondy 0 0 0 0 0

 Výsledok hospodárenia 36 555 420 35 156 430 34 443 457 34 736 009 34 486 975

    *Rezervy 456 144 532 500

   * Dlhodobé záväzky 6 790 308 6 526 195 6 409 565 6 229 671 5 463 524
   * Krátkodobé záväzky 3 890 992 1 297 499 733 966 778 537 808 610
Bankové úvery 1 943 263 1 503 961 1 586 021 1 391 218 1 076 056
   * Dlhodobé bankové 
úvery 1 503 961 1 272 900 1 228 960 1 034 157 746 347

   * Krátkodobé bankové 
úvery 439 301 231 061 357 061 357 061 329 709

Časové rozlíšenie 12 888 801 12 918 281 12 717 519 12 902 925 12 449 169

Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. V roku 2017 došlo k celkovému zníženiu záväzkov, 
hlavne úverov. V roku 2017 došlo k splateniu úverov v sume  659 476 €, čo sa prejavilo na  ich 
celkovom znížení . 

Oceňovacie  rozdiely  z kapitálových  účastín–  úbytok  je  na  základe  uznesenia  MZ  č. 
147/2016 zo dňa 23.6.2016, na základe ktorého došlo k zníženiu základného imania (majetkový 
vklad  do  spoločnosti)  Mestského  televízneho  štúdia  s.r.o.  o sumu  17 663,00  €.  Zníženie 
základného imania (ďalej len ZI) bolo vykonané v obchodnom registri dňa 3.10.2017. Oceňovací 
rozdiel bol zaúčtovaný na základe znaleckého posudku č. 17/2008. Pri znížení ZI bol zaúčtovaný 
úbytok oceňovacieho rozdielu. 
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Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov–prírastok predstavuje hodnotu 
pozemkov zaúčtovaných na základe ocenenia komisiou na oceňovanie majetku. Išlo o pozemky 
vo vlastníctve  mesta  zapísaných  na  LV mesta  ale  neevidovaných  v majetku  mesta,  čo  bolo 
zistené  na  základe  inventarizácie  majetku.  Úbytok  predstavuje  doúčtovanie  rozdielu  v 
preddavkoch  -  stravné  a  réžia  (preplatky  stravníkov)  -  rozdiel  vznikol  za  rok  2017 
zosúlaďovaním kontroly okruhu stravného a predkladaných mesačných uzávierok.
Presun predstavuje preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016.

Výsledok hospodárenia - Úbytok predstavuje výsledok hospodárenia za rok 2017. Presun 
je výsledok hospodárenia za rok 2016.

Rezervy vytvorené za rok 2016 boli  v roku 2017 všetky použité,  okrem zamestnaneckých 
pôžitkov  v sume  18  749,52  €,  ktoré  neboli  čerpané.  Zrušené  boli  rezervy  na  vedenie  účtu 
cenných papierov a na doplatok za služby MHD.

Mesto  Rožňava tvorilo  rezervy  v zmysle  zákona krátkodobé  na  audit,  zamestnanecké 
pôžitky a nevyfakturované služby. Dlhodobé rezervy sú na prebiehajúce a hroziace súdne spory 
na základe odborného odhadu právneho zástupcu.

Mesto Rožňava má záväzky celkom po lehote splatnosti v sume 3 731 €, ktoré z pohľadu 
mesta nepredstavujú významnú položku. 

Ostatné záväzky sú v lehote splatnosti,  ide predovšetkým o úvery zo ŠFRB použité na 
výstavbu  nájomných  bytov,  ktoré  predstavujú  výšku  6 134  560,81  €.  Potom sú  to  záväzky 
z garančnej  zábezpeky  nájomných  bytov  voči  nájomníkom  vo  výške  234 438,65  €, 
z dodávateľských  úverov  v sume  185 898,25€,  z finančného  prenájmu  (leasingu)  v sume 
36 737,40 €, sociálny fond v sume 18 939,55 €, z dodávateľských faktúr za 12/2016 prijatých 
v 1/2017  v sume  98 279,98  €,  prijatých  preddavkoch  na  stravné  v zariadeniach  školského 
stravovania v sume 45 249,65 €, z miezd za 12/2016 v sume 129 865,54 €, odvody z miezd za 
12/2016 v sume 85 954,18 € a dane z príjmov FO z miezd za 12/2016 v sume 15 494,29 €.
Mesto k 31.12.2017 eviduje záväzky celkom  v sume 8 399 426 €, v lehote splatnosti v sume 
8 395 182 €.

Vývoj záväzkov
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2,013 2,014 2,015 2,016 2,017
1 2 3 4 5

1 943 262

1 503 961 1 586 021
1 391 218

1 076 056

Bankové úvery

Bankové úvery vrátane úrokov sú splácané mesačne, v termínoch a sume podľa 
uzatvorených zmlúv. V roku 2015 bola uzatvorená úverová zmluva so Všeobecnou úverovou 
bankou, a.s. na poskytnutie kapitálového úveru s postupným čerpaním úveru do roku 2018 a so 
splatnosťou do ôsmich rokov.

7. Konsolidovaná bilancia aktív a pasív netto (zostatková cena)

 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Majetok spolu 62 493 783 59 092 648 57 714 
277

57 921 116 56 341 
492

v tom:   
A/ Neobežný majetok 58 472 901 56 078 785 54 542 

563
54 523 047 53 552 

422
1. Dlhodobý nehmotný majetok 124 673 121 373 89 491 69 630 79 914

2.Dlhodobý hmotný majetok 53 699 088 51 182 464 49 549 
500

49 417 733 48 301 
428

v tom:   
021 – Budovy 31 212 083 30 577 137 31 336 

811
31 790 345 30 176 

650
022 – samostat. hnut. veci a súbory 312 783 325 209 359 129 328 708 446 879

023 – Dopravné prostriedky 204 082 156 556 153 586 133 781 99 239

031 - Pozemky 16 341 869 16 428 545 16 663 
133

16 634 075 16 717 
634

032- Umelecké diela 362 911 364 073 378 412 378 412 378 412

042 – Obstaranie DHM 5 261 205 3 327 468 655 631 131 100 456 650

3. Dlhodobý finančný majetok 4 649 140 4 774 948 4 903 572 5 035 684 5 171 080

v tom:   
061 - podiel. CP a podiely v 
dcérskej ÚJ

0 0 0 0
 0

062 -Podiely v obch. spoločnostiach  
s podstatným vplyvom

0 0 0 0
 0
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063 – realizovateľné CP a podiely 4 649 140 4 774 948 4 774 948 5 035 684 5 171 080

069- Ostatný dlhodobý fin.majetok 0 0 0 0  0
B./ Obežné aktíva 3 195 931 2 223 238 2 414 266 2 741 015 2 779 085

v tom:   
1.Zásoby 43 393 47 474 66 333 49 691 36 436

2. Zúčtovanie medzi subjektami VS 81 053 27 017 0 0 129
3.Dlhodobé pohľadávky 41 960 0 0 0 0
4. Krátkodobé pohľadávky 1 501 143 500 297 406 965 390 590 484 945

5.Finančné účty 1 528 383 1 648 450 1 940 968 2 300 734 2 257 575

C./ Časové rozlíšenie 824 951 790 625 757 448 657 054 9 985

SPOLU AKTÍVA (A+B+C) 62 493 783 59 092 648 57 714 
277

57 921 116 56 341 
493

Vývoj majetku konsolidovanej účtovnej jednotky (KÚJ)

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017
53 000 000

54 000 000

55 000 000

56 000 000

57 000 000

58 000 000

59 000 000

60 000 000

61 000 000

62 000 000

63 000 000

Majetok spolu

Vývoj dlhodobého hmotného majetku KÚJ
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V € 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

D./ Vlastné imanie a 
záväzky

62 493 783 59 092 648 57 714 278 57 921 116 56 341 493

v tom:      

Vlastné imanie 35 550 260 35 452 172 34 638 820 34 875 636 34 625 074

Oceňovacie rozdiely -1 011 593 23 650 23 650 23 650 5 987

Fondy 176 927 176 417 245 118 0  

Výsledok hospodárenia 36 384 927 35 252 104 34 370 052 34 851 986 34 619 087

Záväzky 13 770 336 10 444 447 10 032 366 9 703 366 8 830 913

v tom:      

Rezervy 344 375 429 740 522 954 581 209 614 221

Zúčtovanie medzi 
subjektmi verejnej 
správy

170 862 102 994 140 497 106 742 127 534

Dlhodobé záväzky 6 821 816 6 564 840 6 423 605 6 254 394 5 552 526

Krátkodobé záväzky 4 489 862 1 842 912 1 359 288 1 369 802 1 460 576

Bankové úvery 1 943 422 1 503 961 1 586 021 1 391 218 1 076 056

   * Dlhodobé 1 503 961 1 272 900 1 228 959 1 034 157 746 347

   * Krátkodobé 439 461 231 061 357 062 357 062 329 709

Časové rozlíšenie 13 173 187 13 196 029 13 043 092 13 342 114 12 885 506

SPOLU PASÍVA 62 493 783 59 092 648 57 714 278 57 921 116 56 341 493
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Vývoj záväzkov

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Významné zmeny v majetku konsolidovaného celku sú totožné so zmenami v majetku 
mesta.   

Okrem vyššie spomínaných zmien ďalší prírastok v sume 5 790,00 € vznikol zaradením 
majetku    do užívania: Elektrický kotol KE200 do ŠJ ZŠ Zlatá a v sume 3 190,- € rozšírenie už 
existujúceho  zabezpečovacieho  kamerového  systému  v objekte  školy  a jej  priľahlého  okolia 
Spojená škola J. A. Komenského.
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Významným úbytkom je vyradenie a likvidácia  neupotrebiteľného majetku na základe 
Zápisnice UIK v sume 51 944,09 € v materskej účtovnej jednotke, v sume 9 056,00 € v ZŠ Zlatá 
a v sume 5 315,71 € v ZŠ Pionierov.

V položke  dlhodobý  finančný  majetok   prírastok  za  rok  2017  v sume  135 396,00  € 
predstavoval  nákup  cenných  papierov  na  základe  zmluvy  o prevode  akcií  (zmluvy  o kúpe 
cenných  papierov)  od  1.  Slovenskej  úsporovej  a.s.  Bratislava.  Ide  o kúpu  kmeňových  akcií 
spoločnosti  FIN.M.O.S.,  a.s.,  séria  „A“  v listinnej  podobe  a znejúce  na  meno  v postupnosti 
a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy za roky 2006 – 2021. 

Úbytok podielu v dcérskej účtovnej jednotke je na základe uznesenia MZ č. 147/2016 zo 
dňa 23.6.2016, na základe ktorého došlo k zníženiu základného imania Mestského televízneho 
štúdia  s.r.o.  o sumu  17 663,00  €.  Zníženie  základného  imania  bolo  vykonané  v obchodnom 
registri dňa 3.10.2017.

Vklady do obchodných spoločností:
 Mestské lesy Rožňava s.r.o.      41 792,00 €
 Mestské televízne štúdio s.r.o.       72 338,00 €

Mesto Rožňava a jej dcérske organizácie vykazujú zásoby v celkovej hodnote 36 436,22 
€ oproti  roku 2016 keď vykazovali  zásoby v sume 49 691,56 €.  Podstatnú časť zásob tvoria 
kancelárske potreby, PHM, propagačný materiál a potraviny. 

Zásoby  výrobkov  vykazujú  Mestské  lesy  Rožňava  s.r.o.,  ktoré  tvorí  drevná  hmota 
a Technické  služby mesta  Rožňava,  ktoré tvoria  výrobky na zabezpečenie  správy chodníkov 
ciest a verejných priestranstiev..
Zásoby tovaru vykazuje mesto Rožňava, ktoré ich prevzalo po zrušenej príspevkovej organizácii 
Turistické informačné centrum Rožňava.

Transfery predstavujú zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových a príspevkových 
organizácií do rozpočtu zriaďovateľa. 

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky
V roku  2017  boli  pri  vykonaní  inventúry  prehodnotené  všetky  pohľadávky  a boli 

dotvorené,  resp.  znížené  opravné  položky  k pohľadávkam  za  nájomné  byty,  nedaňové 
pohľadávky, pohľadávkam z obchodného styku a všetkým druhom miestnych poplatkov a daní. 
Opravné  položky  k vysporiadaným  pohľadávkam za  rok  2017  boli  zrušené  priebežne  aj  pri 
vykonaní  inventúry.  K zrušeniu  OP  dochádzalo  aj  v  prípade  odpísania  nevymožiteľnej 
pohľadávky. Tvorba  a použitie  opravnej  položky  vychádzali  z internej  smernice  na  tvorbu 
opravných položiek. 

Ostatné  pohľadávky  sú  tvorené  prevažne  exekučnými  pohľadávkami  prevzatými  po 
zrušenej dcérskej obchodnej spoločnosti (Zostatok OP k 31.12.2017 v sume 73 610,22 €). 

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí tvoria prevažne poplatky za komunálny odpad, 
ale  aj  pohľadávky  vyplývajúce  z nájomných  zmlúv  uzatvorených  mestom  s fyzickou,  resp. 
právnickou osobou. 

Pohľadávky  z daňových  príjmov  sú  tvorené  pohľadávkami  z miestnych  daní  (daň 
z nehnuteľnosti  zostatok  OP vo  výške  213 404,48  €;   za  psa,  nevýherné  prístroje,  predajné 
automaty,  ubytovanie,  verejné  priestranstvo,  alkohol,  reklamu  –  spolu  zostatok  OP  v sume 
67 754,96 €). 

Iná pohľadávka je tvorená hlavne pohľadávkami z nájmu obecných bytov (zostatok OP 
vo  výške  183 956,48  €),  ďalej  pohľadávkami  z poistných  udalostí,  a pohľadávkami  voči 
fyzickým a právnickým osobám za škodu spôsobenú mestu (zostatok OP vo výške 30 381,25 €). 

Pohľadávky v lehote splatnosti v sume 167 250,63 € oproti roku 2016 v sume 131 998,19 
€  tvoria:  neuhradené  faktúry  za  služby  v nájomných  bytoch  za  obdobie  12/2017  splatné 
v 1/2018, pohľadávky za pohrebné služby prihlásené do dedičského konania, istina vyplatená 
Slovenskej pošte na poštovné, príspevok so sociálneho fondu na stravné za 12/2017, pohľadávky 
voči  zamestnancom  za  stravné  12/2017,  odberateľské  faktúry  za  prenájom  pozemkov 
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a krátkodobý  prenájom  priestorov,  za  predaný  tovar,  za  zriadenie  vecného  bremena  i za 
poskytnutie  finančných prostriedkov na  záujmové vzdelávanie  detí  v centre  voľného času so 
splatnosťou  v roku  2018,  pohľadávky  voči  poisťovni  z poistných  udalostí  a voči  fyzickým 
osobám za škodu spôsobenú mestu. 

Pohľadávky  po  lehote  splatnosti  predstavujú  sumu  1 505 656,18  €  oproti  roku  2016 
v sume 1 408 567,86 €. Najvýznamnejšími pohľadávkami po splatnosti sú jednotlivé pohľadávky 
za  nedaňové  príjmy  obcí  (komunálny  odpad)  v sume  715 930,94  €, pohľadávky  za  daňové 
príjmy obcí (DzN, ubytovanie ...) v sume 412 030,38 € a pohľadávky za nájomné v nájomných 
bytoch v sume 208 894,59 €, väčšina prevzatá po zrušenej obchodnej spoločnosti 1.Rožňavskej 
a.s.  v likvidácii.  73 610,22  €  sú  exekučné  pohľadávky  prevzaté  po  zaniknutej  dcérskej 
spoločnosti 1.Rožňavská a.s. – pohľadávku tvoria jednotlivé dlhy fyzických aj právnických osôb 
za nájom nebytových priestorov,  prenájom predajného miesta  na trhovisku,  vodu.  Najstaršia 
exekúcia je z roku 2001. Sumu 29 036,44 € tvoria neuhradené faktúry za  prenájom nebytových 
priestorov a za poskytnuté služby, sumu 21 616,51 € predstavujú pohľadávky za predanú drevnú 
hmotu.

Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia   
Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu Hodnota 

pohľadávky 
Pohľadávky  kryté  garančnou  zábezpekou  vo 
výške  3-6  mesačného  nájomného  vyplývajúca 
zo zákona č. 443/2010

234 794,69 € 208 894,59 €

Konsolidovaný  celok  nemá  zriadené  záložné  právo  na  finančný  majetok,  nemá 
obmedzené právo nakladať s finančným majetkom ani nevytváral opravné položky k finančnému 
majetku. 

Zostatky cenín tvoria stravné lístky. 
Zostatok  na  základnom  účte  tvoria  podielové  dane,  na  garančnom  účte  sú  garančné 

zábezpeky vo výške 1 až 3 mesiacov na nájomné v nájomných bytoch mesta, komunálny odpad 
sú  príjmy  od  obyvateľov  za  drobný  a stavebný  odpad  slúžiace  na  ich  úhradu  spoločnosti 
zabezpečujúcej odvoz odpadu, účty projekt tvoria zostatky jednotlivé projekty, do ktorých sa 
mesto prihlásilo  a získalo  finančné prostriedky.  Účet  MOS je  účet  určený na príjem a výdaj 
finančných prostriedkov za pracovníkov MOS, kapitálový účet slúži na príjem z predaja majetku 
mesta  a následne  na  úhradu  kapitálových  výdavkov,  fond  rozvoja  bývania  je  fondový  účet 
tvoriaci fond rozvoja bývania (75 648 €) a rezervný fond (333 147 €). Na  účte sociálneho fondu 
je  zostatok  povinného  prídelu  z miezd  zamestnancov,  ktoré  neboli  do  konca  roka  2017 
vyčerpané.  Najväčšiu  časť  čerpania  zo  sociálneho  fondu  tvoril  príspevok  na  stravu 
zamestnancov. Zostatok na depozitnom účte tvoria mzdy a odvody zamestnancov za december 
2017, ktoré boli vyplatené a odvedené v januári 2018 a tiež daň z miezd. Bytový účet je určený 
na príjem za nájomné a služby v obecných bytoch a na úhradu služieb spojených s bývaním. 
Fond opráv je spojený s bývaním. Účet prenesené a originálne kompetencie sa týka školstva, tak 
ako to vyplýva z názvu, zostatok tvoria finančné prostriedky nevyčerpané jednotlivými ZŠ a MŠ.

Významné zložky krátkodobého finančného majetku 
Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2016 Zostatok k 31.12.2017

Bankové účty mesto Rožňava 1 509 330,33 € 1 486 868,50 €
základný účet mesta 618 484,29 € 358 736,83 €
garančný účet nájomné byty 232 985,16 € 232 850,73 €
komunálny odpad 16 151,85 € 535,19 €
projekt – cestný vysávač 10 036,65 € 7 510,95 €
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malé obecné služby 8 923,04 € 3 201,65 €
kapitálový účet 137 792,55 € 43,60 €
fond rozvoja bývania 37 889,26 € 408 860,43 €
sociálny fond mesta 9 774,83 € 16 059,61 €
depozitný účet 8 781,41 € 7 090,35
projekt – vjazd do priemyselnej zóny 31 137,14 € 18 676,14 €
Projekt – obnova mestskej veže 18 721,00 € 89,20 €
bytový účet nájomné byty 89 017,90 € 51 732,90 €
účet fond opráv - byty 156 719,81 € 214 701,45 €
štátne dotácie-prenesené kompetencie - školstvo 53 497,95 € 98 804,04 €
originálne kompetencie – školstvo 14 382,31 € 16 123,96 €
základný účet MŠ 55 330,86 € 12 699,63 €
sociálny fond MŠ 9 704,32 € 13 433,90 €

Zostatky na bankových účtoch dcérskych spoločností:
Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2016 Zostatok k 31.12.2017

ZŠ Pionierov 106 928,15 € 111 871,45 €
Účet sociálneho fondu 4 760,46 € 3 915,16 €
Účet depozitný 91 249,83 € 98 802,76 €
Účet mimorozpočtový 4 274,62 € 1 803,00 €
Účet školskej jedálne 6 643,24 € 7 350,53 €
Technické služby mesta Rožňava             28 970,48 €               26 320,77 €
Základná umelecká škola 42 656,51 € 49 102,53 €
Účet depozitný 41 629,87 € 48 048,07 €
Účet sociálneho fondu 1 026,64 € 1 054,46 €
Mestské divadlo Actores 23 535,13 € 29 759,79 €
VUB 12 985,51 € 22 799,96 €
OTP 10 391,11 € 7 325,11 €
Sociálny fond 159,47 € 135,76 €
ZŠ akad. J.Hronca 80 538,22 € 90 029,80 €
Účet sociálneho fondu 1 669,48 € 3 219,87 €
Depozitný účet 74 826,57 € 83 297,91 €
Účet školskej jedálne – stravovací 4 042,17 € 3 512,02 €
Spojená škola J. A. Komenského 65 319, 39 € 86 619,63 €
Účet sociálneho fondu 779,56 € 2 913,09 €
Depozitný účet 62 612,72 € 80 282,98 €
Účet školskej jedálne 1 927,11 € 3 423,56 €
ZŠ Zlatá 133 474,47 € 131 773,47 €
Účet sociálneho fondu 3 358,99 € 3 153,88 €
Depozitný účet 116 987,77 € 111 749,50 €
Školský stravovací bankový účet 13 127,71 € 16 870,09 €
Centrum voľného času 13 551,76 € 0,00 €
Mestské lesy s.r.o. 270 500,33 € 225 739,64 €
Mestské televízne štúdio s.r.o. 665,40 € 6 079,37 €

Mesto neposkytlo žiadne návratné finančné výpomoci.

Konsolidovaný celok má záväzky po lehote splatnosti  v sume 3 839,38 €. Oproti roku 
2016, kedy boli záväzky po lehote splatnosti v sume 4 352,39 € došlo k opätovnému poklesu 
a k skráteniu doby splácania záväzkov. 
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Ostatné záväzky sú v lehote splatnosti,  ide predovšetkým o úvery zo ŠFRB použité na 
výstavbu nájomných bytov, ktoré predstavujú výšku 5 396 844,53 € so splatnosťou v rozhraní od 
15.6.2019 do 15.10.2040. Ide celkovo o 7 úverov. Potom sú to záväzky z garančnej zábezpeky 
nájomných bytov voči nájomníkom vo výške 234 794,69 €, ktorú nájomníci splácajú vo výške 3 
– 6 mesačného nájomné podľa druhu nájomného bytu. Dodávateľský úver v sume 127 239,25 € 
voči spoločnosti Stefe Rožňava s.r.o. na základe zmluvy o dielo „Rekonštrukcia objektov školy 
za  účelom  zníženia  energetickej  náročnosti  budov  -  Spojená  škola  Rožňava  Komenského. 
Sociálny fond v sume 45 270,15 €. Ďalej sú to záväzky z miezd za 12/2017 v sume 395 526,18 €, 
odvody z miezd  za  12/2017  v sume 280 955,97  €  a dane  z príjmov  FO z miezd  za  12/2017 
v sume 57 795,71 €. Záväzky z prijatých preddavkov od nájomníkov obecných bytov za služby 
spojené  s užívaním bytov  v sume  28 915,57 €  a prijaté  preddavky  na  stravné  v zariadeniach 
školského  stravovania  v sume  40 802,34  €.  Záväzok  zo  zmluvy  vo  voči  Stredoslovenskej 
energetike za výmenu LED svietidiel v sume 104 190,84 € a z dodávateľských faktúr za 12/2017 
prijatých v 1/2018 v sume 109 276,03 €, z ktorých najvýznamnejšími záväzkami sú: Brantner 
Gemer s.r.o. v sume 20 927,10 € za komunálny odpad, FIN.M.O.S. a.s. v sume 17 086,68 € za 
elektrickú  energiu  verejného  osvetlenia,  Rochmex  s.r.o.  v sume  11 880,00  €  za  2  ks 
kancelárskych  kontajnerov,  Stefe  Rožňava  s.r.o.  v sume  8 414,98  €  za  dodávku  tepla  do 
jednotlivých objektov mesta a Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v sume 10 570,19 
€ za dodávku vody.

Záväzky sa delia na bežné výdavky v sume 733 833,42 € a kapitálové výdavky v sume 
5 538 300,28 €.

Záväzky  sú  rozdelené  podľa  zostatkovej  doby  splatnosti  na  základe  dohodnutých 
podmienok v jednotlivých zmluvách so ŠFRB, v zmluve so Stredoslovenskou energetikou a so 
spoločnosťou  Stefe  Rožňava  s.r.o.  Záväzky  so  zostatkovou  dobou  splatnosti  od  jedného  do 
piatich  rokov tvoria  záväzky  voči  ŠFRB,  Stredoslovenskej  energetike  a Stefe  Rožňava  s.r.o. 
Záväzky  so  zostatkovou  dobou splatnosti  dlhšou ako  päť  rokov tvoria  záväzky  voči  ŠFRB. 
Ostatné záväzky sú so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane. 

významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy 
Záväzok Hodnota 

záväzku 
k 31.12.2016 v 

€

Hodnota 
záväzku 

k 31.12.2017 v €

Opis

ŠFRB – 808/2083/2001
nájomné byty R. Baňa

55 697,46 € 22 209,84 € Úver bol prijatý na výstavbu 26-bj 
v sume  857 632,00  €  so 
splatnosťou do roku 2019. 

ŠFRB - 808/1110/2006
nájomné byty Družba I

651 139,73 € 563 838,99 € Úver bol prijatý na výstavbu 30-bj 
v sume  858 959,00  €  so 
splatnosťou do roku 2036. 

ŠFRB - 808/1111/2006
nájomné byty Družba II

644 899,23 € 558 141,40 € Úver bol prijatý na výstavbu 30-bj 
v sume  846 013,00  €  so 
splatnosťou do roku 2036. 

ŠFRB - 808/59/2008
nájomné byty Družba III.-
IV

1 694 043,48 € 1 466 759,37 € Úver  bol  prijatý  na  výstavbu 
2x30-bj v sume 2 041 426,00 € so 
splatnosťou do roku 2038. 

ŠFRB - 808/215/2009
nájomné byty Družba V.-
VII

2 870 621,96 € 2 466 503,93 € Úver  bol  prijatý  na  výstavbu 
3x30-bj v sume 3 281 238,00 € so 
splatnosťou do roku 2039. 

ŠFRB - 808/640/2010
nájomné byty 6BJ 
Nadabula

218 158,95 € 187 086,75 € Úver bol prijatý na výstavbu 6-bj 
v sume  237 991,00  €  so 
splatnosťou do roku 2040. 

ŠFRB – 808/959/2016 – 0,00 € 132 304,25 € Úver bol prijatý na rekonštrukciu 
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nájomné byty Šafárikova 
101

bytového  domu  Šafárikova  101 
v sume  136 351,44  €  so 
splatnosťou do 13.5.2037

Garančný fond 
nájomných bytov

234 438,65 € 234 794,69 € Garančná  zábezpeka  vo  výške  3 
mesačného nájomného

Dodávateľský úver 185 898,25 € 127 239,25 € FD  20151795  na  rekonštrukciu 
objektov  Spojenej  školy  za 
účelom  zníženia  energetickej 
náročnosti  budov  v sume 
234 636,00  €  so  splatnosťou  do 
roku 2/2020. Mesačný úrok je vo 
výške 0 €.

Stredoslovenská 
energetika

0,00 € 104 190,84 € Zmluva - výmenu LED svietidiel

Sociálny fond 34 125,08 € 45 270,15 €
Leasingová zmluva č. 
13/80437

23 981,96 € 0,00 € Leasing bol prijatý v 12/2013 na 
nákup kolesového traktora v sume 
112 337,75  €  so  splatnosťou  do 
11/2017

Leasingová zmluva č. 
LZF 21104522

12 755,44 € 50,00 € Leasing  bol  prijatý  v 8/2014  na 
nákup  asfaltového  recyklátora 
v sume  61 868,68  €  so 
splatnosťou do 4/2018

Daň z príjmov FO 
z miezd

53 634,26 € 57 795,71 € Odvod 12/2017 uhradený 1/2018

Sociálne zabezpečenie 263 868,23 € 280 955,97 € Odvod 12/2017 uhradený 1/2018
Mzdy 372 307,73 € 395 526,48 € Mzdy  zamestnancov  za  12/2017 

uhradené 1/2018

Mesto Rožňava nemá vydané dlhopisy.

Bankové úvery sú splácané mesačne vrátane úrokov, v stanovenom termíne dohodnutom 
zmluvne a v stanovenej výške na základe inkasa banky. Ide o úvery:

 z roku 2004, keď mesto prijalo bankový úver na dostavbu obchodno-kultúrneho centra 
v sume 1 780 746,36 €  s aktuálnou úrokovou sadzbou 0,033 % na základe  uznesenia 
mestského  zastupiteľstva č.  180/2004  z  24.08.2004 prefinancovanie  zostatku  úveru  z 
Kremskej  banky  úverom  z  VÚB  a  OTP,  uznesenie  č.  205/2004  z  12.10.2004  je 
doplnením uznesenia č. 180/2004, so splatnosťou do 11/2024,

 z roku  2008,  keď  mesto  prijalo   bankový  úver  na  kúpu  pozemkov  na  výstavbu 
priemyselného parku v sume 325 300,41 € (9 800 000,00 SKK) s aktuálnou úrokovou 
sadzbou  0,00  %  na  základe  uznesenia  mestského  zastupiteľstva č. 33/2008 zo  dňa 
14.2.2008 so splatnosťou do 1/2018,

 investičný úver z roku 2010, ktorý mesto prijalo na kapitálové výdavky mesta Rožňava v 
sume  968 077,76  €  s aktuálnou  úrokovou  sadzbou  2,071  %  na  základe  uznesenia 
mestského zastupiteľstva č. 103/2010 zo dňa 29.9.2010 so splatnosťou 2020, 

 kapitálový úver z roku 2015, ktorý mesto prijalo na kapitálové výdavky mesta Rožňava 
(rekonštrukcia  ZŠ Zlatá,  Vajanského a Spojená  škola)  v  sume 485 000 €  s aktuálnou 
úrokovou sadzbou 0,80 % na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 146/2015 zo 
dňa 25.6.2015 so splatnosťou 5/2023,
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 dodávateľský úver z roku 2015 prijatý na rekonštrukciu ZŠ Zlatá v sume 240 000,00 €, 
postúpený  dodávateľom na  bankový  subjekt  Slovenskú  sporiteľňu  so  splatnosťou  do 
9/2019 s aktuálnou úrokovou sadzbou 0,00 %.

popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru 

podľa splatnosti /krátkodobý, 
dlhodobý/

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru 
alebo krátkodobého bankového úveru

Dlhodobý Notárska zápisnica
Dlhodobý Notárska zápisnica
Dlhodobý Ručiteľská listina
Dlhodobý Blankozmenka

Časové rozlíšenie na strane pasív 
Významné položky časového rozlíšenia  výdavkov budúcich období a výnosov budúcich 
období podľa jednotlivých položiek súvahy  :

Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok 
k 31.12.2016

Zostatok 
k 31.12.2017

Výnosy budúcich období spolu z toho: 13 341 371,04 € 12 885 011,48 €
Hmotný majetok - ŠR 9 156 235,34 € 11 213 960,27 €
Hmotný majetok - EU 2 449 339,61 € 0,00 €
Hmotný majetok - OS 1 399 829,58 € 1 323 695,99 €
Hmotný majetok – novozistený 134 833,50 € 129 804,30 €
Nájomné uhradené dopredu 0,00 € 23 007,63 €
Ročné poplatky VHP 19 500,00 € 7 500,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných rozvodov 
kúrenia – ZŠ Pionierov 146 405,00 € 143 913,00 €
Poplatky platené vopred za prenájom hrobových miest 21 440,23 € 23 368,53 €

Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok
  12 010 399,70 € 

Založenie nehnuteľnosti - Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech MDVaRR SR 699 561,84 € 
Založenie nehnuteľnosti - Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech ŠFRB 2 041 426,01 € 
Založenie nehnuteľnosti - OKC v prospech  VUB a.s. 1 549 779,00 € 
Založenie nehnuteľnosti  - Nájomné byty Čučmianska  22 v prospech  MVaRR SR 95 616,95 € 
Založenie nehnuteľnosti - Sobášna sieň v prospech ŠFRB 87 631,95 € 
Založenie nehnuteľnosti - Nájomné byty R. Baňa v prospech MVaRR SR 92 942,98 € 
Založenie nehnuteľnosti - Nájomné byty Čučmianska 44 v prospech  MVaRR SR 85 288,45 € 
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty 6BJ Nadabula  v prospech  MDVaRR SR 79 330,00 € 
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty 6BJ Nadabula  v prospech  ŠFRB 237 999,00 € 
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech ŠFRB 3 281 238,00 € 
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech MDVaRR SR 1 135 750,00 € 
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Družba II. v prospech MDVaRR SR 372 701,32 € 
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Družba II.  v prospech ŠFRB 846 013,41 € 
Založenie nehnuteľnosti - Nájomné byty Družba I. v prospech MDVaRR SR 365 773,75 € 
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Družba I. v prospech ŠFRB 858 959,04 € 
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Šafárikova 101 v prospech ŠFRB 180 388,00 €

38



8. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení hodnoteného  
účtovného obdobia
Po 31. decembri  2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo 

vykázanie  v konsolidovanej  účtovnej  závierke  za  rok  2017.  K 31.12.2017  bola  zrušená 
rozpočtová  organizácia  mesta  –  Centrum  voľného  času,  čím  došlo  k prevzatiu  majetku, 
záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov zriaďovateľom k 1.1.2018.

9. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky
Mesto v budúcom období naďalej uvažuje s prípadným predajom prebytočného majetku 

mesta,ktorý bude postupne schválený mestským zastupiteľstvom. Finančné prostriedky získané 
predajom budú použité  v plnom rozsahuna zhodnotenie  majetku  mesta,  ďalšiu modernizáciu, 
príp. rekonštrukciu majetku mesta.V rozpočte na rok 2018 má mesto vyčlenené 1 444  tis. € na 
kapitálové  výdavky,  z toho  v sume   712  tis.  €  na  rekonštrukciu  vlastného  majetku,  na 
novovybudovaný majetok  sumu 452 tis. €, na kúpu áut, strojov a zariadení sumu 62 tis. €. Na 
opravy a údržbu majetku  má mesto vyčlenené sumu  637 tis. €. Ide hlavne o opravy budov škôl 
a školských zariadení, chodníkov, verejného osvetlenia a bytov. Mesto chce aj v nasledujúcom 
období investovať do zveľaďovania svojho majetku.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách
Mesto a ani konsolidovaná účtovná jednotka neposkytlo žiadne záruky.

11. Údaje o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Konsolidujúca účtovná jednotka v roku 2017 nemala žiadne výdavky v oblasti výskumu 

a vývoja.

12. Údaje  o nadobúdaní  vlastných  akcií,  dočasných  listov,  obchodných 
podielov a akcií, ...
Mesto v roku 2017 nadobudlo akcie spoločnosti FIN.M.O.S.,a.s.za cenu 135 396 €.

13. Vplyv činnosti mesta na životné prostredie
Mesto  v rámci  rozpočtu  roku  2017  vynaložilo  na  ochranu  životného  prostredia 

zabezpečením  zberu  a  odvozu  odpadu,  odhaľovaním  a likvidáciou  čiernych  skládok  sumu 
829 662,53  €  a zabezpečením  odvozu  a neškodného  odstránenia  vedľajších  živočíšnych 
produktov sumu 2012,07 €.

14. Plnenie úloh v oblasti výchovy a vzdelávania za rok 2017
Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku  vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 4 plno 

organizované základné školy s právnou subjektivitou  poskytujúce  základné vzdelanie  žiakom 
v ročníkoch 1.-9. Vyučovacím jazykom v troch základných školách je slovenčina. Spojená škola 
J.A.Komenského, ktorej organizačné zložky sú základná škola s VJM a stredná odborná škola s 
VJM 
zabezpečuje vzdelávanie detí z územia mesta a okolitých obcí v maďarskom jazyku a študentom 
odbornej školy. Na strednej odbornej škole s VJM majú študenti možnosť študovať nasledovné 3 
odbory: hostinský - hostinská, kaderníčka a montér suchých stavieb. Tieto odbory sú trojročné, 
končia sa záverečnou skúškou a s výučným listom. Na škole je možné získať aj maturitu a to 
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následným dvojročným štúdiom: Podnikanie v remeslách a službách.   V roku 2017 maturitná 
trieda nebola otvorená pre nízky počet záujemcov. V priestoroch školy sú vyčlenené priestory na 
vykonávanie  odbornej  praxe  pre  kaderníčky  s  kompletne  vybaveným kaderníckym salónom, 
učebňu odborného stravovania s vybavenou kuchyňou a dve cvičné kuchyne, ktoré sú postupne 
vybavované modernejším zariadením. Organizačnou zložkou spojenej školy je od roku 2015 aj 
materská škola s VJM. 

Základné  školy  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  sa  nachádzajú  vo  vlastných 
priestoroch.  V základných  školách  máme  zriadenú  1  špeciálnu  triedu  pre  nadaných 
a talentovaných žiakov – všeobecné intelektové nadanie t.j. o 2 triedy menej ako v roku 2016, 
s počtom  žiakov  11,  čo  je   o 23  žiakov  menej  ako  v predchádzajúcom  roku.  V ZŠ  Ulica 
pionierov sú zriadené  2 športové triedy zamerané na  basketbal dievčat a chlapcov s počtom 
žiakov  45 a v  ZŠ akad.  Jura  Hronca  sú 3  skupiny  športovej  prípravy  žiakov  z 5.-9.  ročníka 
s počtom žiakov 66. .  Základná škola akad. Jura Hronca na Zakarpatskej ulici  má vytvorené 
dobré podmienky pre vozičkárov – bezbariérový prístup na jednotlivé poschodia školy. Všetky 
školy majú telocvične, ktorých súčasťou je športový areál s atletickou dráhou, v niektorých sú 
posilňovne,  herne  s biliardom  a stolnými  futbalmi.  Súčasťou  všetkých  základných  škôl  sú 
školské kluby detí a školské stravovacie zariadenia - školské jedálne.

Všetky  základné  školy  sú  zapojené  do  rôznych  projektov  ako  napr.  „Vzdelávanie 
pedagogických  zamestnancov  k inklúzii  marginalizovaných  rómskych  komunít,  Zvyšovanie 
kvality  vzdelávania  v základných  a stredných  školách  s využitím  elektronického  testovania, 
Podpora profesijnej  orientácie  žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie  a prípravu prostredníctvom 
rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností  a práca s talentami, 
Komplexný  poradenský  systém  prevencie  a ovplyvňovania  sociálno-patologických  javov 
v školskom prostredí, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 
predmety,  Rozvoj  stredného  odborného  vzdelávania,  Elektronické  vzdelávanie  systémov 
regionálneho  školstva,  Aktivujúce  metódy  vo  výchove,  Infovek  –integrovanie   IKT  do 
vyučovacieho  procesu  –  bezplatný  prístup  na  internet,  Škola  podporujúca  zdravie,  Otvorená 
škola, Učebňa komunitného vzdelávania, Vzdelávanie ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 
s Koncepciou vyučovania na základných a stredných školách, Projekt Erazmus+, Projekt V4 – 
projekt s partnerskými školami zameraný na prehlbovanie priateľstva medzi blízkymi národmi, 
V rámci  projektu  „Vzdelávaním  pedagogických  zamestnancov  k inklúzii  marginalizovaných 
rómskych komunít“ prinášajú školy systém celodennej výchovy, v ktorom majú žiaci možnosť 
využívať priestory školy v záujmových útvaroch aj mimo vyučovacieho procesu.

Školy ponúkajú okrem vlastnej profilácie široký okruh výberu krúžkovej činnosti, a to tak 
v prírodovedných,  humanitných  a telovýchovných  predmetoch,  ako  aj  spoločenských 
disciplínach.   

V  roku  2017  pracovalo  v základných  školách  177,3  (priemerný  evidenčný  počet 
zamestnancov)  prepočítaný  počet  zamestnancov,  z toho  137,8  pedagogických  (priemerný 
evidenčný počet)  a 38,67 nepedagogických  zamestnancov.   Počet  fyzických  osôb v priemere 
182,  z toho 145 žien  a prepočítaný  počet  zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka  180,17. 
V roku 2017 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 1.072,25 € čo je o 71,55 € viac 
oproti roku 2016, z toho pedagogickí zamestnanci 1.203,75 € o 81,95 € viac, a nepedagogickí 
zamestnanci 602,75 € o 55,47 € viac. Stav zamestnancov bol v hodnotenom období  v súlade 
s normatívnym spôsobom určovania počtu zamestnancov. Počet pedagogických zamestnancov 
zodpovedá počtu žiakov a na žiadnej škole neevidujeme v sledovanom období prezamestnanosť, 
nakoľko  vedenie  jednotlivých  škôl  si  uvedomovalo  vplyv  tejto  skutočnosti  na  celkové 
financovanie  škôl.  Kvalifikovanosť  učiteľov  je  v súlade  s platnou  legislatívou.  Väčšina 
pedagogických zamestnancov je na základe vekového zloženia zaradená do vyšších platových 
stupňov, čo sa odzrkadľuje na vyšších nárokoch na finančné prostriedky na osobné výdavky. 
Funkčné platy boli odvodené od kvalifikácie a neboli udelené žiadne výnimky. 
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Celkový počet žiakov v sledovanom roku vzrástol  oproti minulému školskému roku o 23 
žiakov.  Počet  tried  poklesol   o 1  triedu  čím  sa  zvýšila  celková  priemerná  naplnenosť  tried 
z 20,97 na 21,45 žiaka na triedu. Ale rozdielne sú na tom jednotlivé školy. 

V školskom roku 2016/2017 podľa EDUZBERu si  plnilo  povinnú školskú dochádzku 
1951 žiakov v 93 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 20,97 a v SŠ v zložke SOŠ  48 
žiakov v 3 triedach. V školskom roku 2017/20187 podľa EDUZBERu si plní povinnú školskú 
dochádzku   1974  žiakov  v 92  triedach  s priemerným  počtom žiakov  v triede  21,457  a v SŠ 
v zložke SOŠ 51 žiakov v 3 triedach.

Podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení  v znení  neskorších  predpisov  boli  z kapitoly  MŠVVaŠ  SR  prostredníctvo  OÚ  OŠ 
Košice pridelené normatívne finančné prostriedky základným školám  vo výške  3.572.705 €. 
V rámci špecifík t.j. dopravné, asistenti učiteľa, odchodné, vzdelávacie poukazy, príspevok pre 
žiakov  zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia,  príspevok  na  učebnice,  príspevok  na  kurz 
pohybových aktivít  v prírode – lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode a   príspevok  na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky v materských školách ako nenormatívne finančné prostriedky boli 
zaslané vo výške 342.575 €.    Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu na bežné výdavky v roku 2017 bola vo výške  3.915.280 € čo je o 206.911 viac ako 
v roku 2016  €, na kapitálové výdavky 3.190 € čo je o 131.284 € menej oproti predchádzajúcemu 
roku. 

V roku 2017 mali základné školy a školské zariadenia k dispozícii disponibilné finančné 
prostriedky vrátane kapitálových a mimorozpočtových finančných prostriedkov v celkovej sume
                                                                                                                                   3.987.240 € 
 z toho:

° finančné prostriedky na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 
   roku 2017 predstavovali                                                                          3.918.470 €

   ° finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu  roku 2016 predstavovali           53.473 €

   ° finančné prostriedky na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu  
      roku 2017     predstavovali                                                                             3.190 €

   °  mimorozpočtové prostriedky škôl                                                               12.107 €
  

Z celkových  disponibilných  zdrojov  (finančné  prostriedky  zo  ŠR a mimorozpočtové  zdroje), 
ktoré boli k dispozícii v roku 2017 sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta vyčerpali  vo výške 3.882.209 €  t.j.  97,52 % z celkového rozpočtu,  z toho: 
bežné  výdavky  3.879.019  €,   kapitálové  výdavky   3.190  €  (preklasifikované  z normatívu) 
prostriedky od iných fyzických osôb a dary 9.027 €.  V porovnaní s rokom 2016 sú celkové 
výdavky vyššie o 80.136 €. Vyššie čerpanie v roku 2017 vykázali školy v celkových bežných 
výdavkoch,  ktoré  je  oproti  roku  2016  vyššie  o 215.096  €,  v normatívnych  finančných 
prostriedkoch o 195.270 €, v nenormatívnych o 19.826 €, v kapitálových o 131.183 € bolo nižšie 
čerpanie ako v roku 2016 a v mimorozpočtových bolo znížené čerpanie o 303 €.   Nevyčerpané 
finančné prostriedky predstavujú v roku 2017 sumu 98.760, ktoré boli presunuté do roku 2018. 

Porovnanie čerpania prevádzky zo ŠR v r.2016 a 2017 podľa ekonomickej klasifikácie

Č.r. Ukazovateľ Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rozdiel %
a b 1 2 4=3-2 4=(2/1)*100
1 Cestovné náhrad 2384 1986 5080 3094 255,79
2 Energie,voda a komunikácie 174128 198149 162625 -35524 82,07
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3 Materiál 128494 131377 167676 36299 127,63
4 Dopravné 3706 6695 19670 12975 293,80
5 Údržba 65630 90223 120289 30066 133,32
6 Nájomné za prenájom 1610 1468 875 -593 59,60
7 Služby 134158 150860 140741 -10119 93,29
8 Prevádzka  spolu  súčet r.1-7 510110 580758 616956 36198 106,23

Vypracovala: H. Molnárová

15.  Plnenie úloh v oblasti sociálneho zabezpečenia za rok 2017

Mesto Rožňava zabezpečuje a poskytuje  sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 
Z.z.  o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č.455/1991  Zb.  o živnostenskom 
podnikaní  (živnostenský zákon)  v znení  neskorších predpisov  (ďalej  len  „zákon o sociálnych 
službách“). Niektoré sociálne služby vykonáva aj priamo na základe prideleného registračného 
čísla  120/2010  –  OSV/2  zo  dňa  4.3.2010  zapísaného  v Registri  poskytovateľov  sociálnych 
služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách. 

Mesto  Rožňava  (ďalej  len  „mesto“) podľa  zákona  o sociálnych  službách  a  v zmysle 
Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  o určení  postupu  a podmienok  pri  poskytovaní 
sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby (ďalej len „VZN“) v rámci svojej pôsobnosti 
poskytuje nasledovné sociálne služby:

1. sociálne  služby na riešenie  nepriaznivej  sociálnej  situácie  z  dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia,  nepriaznivého zdravotného stavu alebo z  dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 
ktorými sú :
a) domáca opatrovateľská služba (ďalej len „ opatrovateľská služba“),
b) požičiavanie pomôcok.

2.  podporné služby, ktorými sú :
a) odľahčovacia služba,
b) denné centrum,
c)  práčovňa,
d) stredisko osobnej hygieny.

1. Posudková činnosť

Mesto v mysle zákona o sociálnych službách vykonáva sociálnu posudkovú činnosť pre 
potreby posúdenia a určenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a 
zároveň  rozhoduje  o     odkázanosti  na  sociálnu  službu   u  tých  občanov  mesta,  ktorí  si  riešia 
nepriaznivú  sociálnu  situáciu  z dôvodu  ťažkého  zdravotného  postihnutia,  nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.  

Mesto rozhoduje o odkázanosti na:
a)  sociálnu  službu v zariadení pre seniorov 
b)  sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
c)  sociálnu službu v dennom stacionári
d)  opatrovateľskú službu 

Uvedené  sociálne  služby  v závislosti  od  druhu  sociálnej  služby  mesto  zabezpečuje 
prostredníctvom svojich zamestnancov alebo iných verejných a neverejných poskytovateľov na 
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základe  výberu  občana.  Medzi  neverejných  poskytovateľov  poskytujúcich  napríklad  domácu 
opatrovateľskú  službu  na  území  mesta  Rožňava  patrí  Slovenský  Červený  kríž   a  Diecézna 
Charita. 
Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vybavených v roku 2017 bol spolu 85 
Počet spracovaných sociálnych posudkov v roku 2017 bol spolu 67 
Počet spracovaných zdravotných posudkoch v roku 2017 bol spolu 67 
Počet vydaných posudkoch o odkázanosti na sociálnu službu v roku 2017 bol spolu 72
Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v roku 2017 bolo spolu 68

2. Poskytovanie finančných príspevkov

V zmysle  §  71  zákona  o sociálnych  službách  obec  uhrádza  ekonomicky  oprávnené 
náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o výšku úhrady platenú prijímateľom 
sociálnej služby. 
            V  zmysle § 75 zákona o sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný 
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej 
služby,  ktorý  neposkytuje  sociálnu  službu  s cieľom  dosiahnuť  zisk,  ak  o poskytovanie  tejto 
sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec a poskytuje:
a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je: -  nízkoprahové denné centrum 
                                                                   -  nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
b) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
c) opatrovateľskú službu
d) prepravnú službu

Mesto  v zmysle  vyššie  uvedených ustanovení  zákona o sociálnych  službách  poskytlo 
finančný príspevok pre nasledovných neverejných poskytovateľov sociálnej služby:

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov na domácu opatrovateľskú službu pre neverejných poskytovateľov v 
roku 2017

Neverejný poskytovateľ Počet  prijímateľov  soc. 
služby

Výška  finančného 
príspevku 

ADOS  Slovenský  Červený  kríž 
Rožňava 4             18 240,50 €
Diecézna charita Rožňava 5             21 241,06 €
SPOLU 9             39 481,56 €

Prehľad finančných príspevkov na prepravnú službu v roku 2017

Neverejný poskytovateľ Počet kilometrov Výška finančného príspevku 

Slovenský  Červený  kríž 
Rožňava

                 
             1250 

           
                   500  €

Prehľad finančných príspevkov na nízkoprahové denné centrum v roku 2017

Neverejný poskytovateľ Počet klientov Výška finančného príspevku 
Diecézna charita Rožňava 45 5 000 €

V zmysle  §  75,   ods.  7,8  obec  môže  poskytovať  finančný  príspevok  na  prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, sociálnej služby, ktorý neposkytuje 
sociálnu  službu s cieľom dosiahnuť zisk.  Mesto v roku 2017 finančne prispelo na prevádzku 
jedálne.
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Prehľad finančných príspevkov na jedáleň v roku 2017

Neverejný poskytovateľ Počet obedov Výška finančného príspevku 

Slovenský Červený kríž Rožňava
         
        720

           
                       1 500 €

3.  Opatrovateľská služba poskytovaná mestom 

Opatrovateľská služba je  terénna forma sociálnej služby, ktorou sa zabezpečujú  úkony 
sebaobsluhy, úkony starostlivosti  o domácnosť a základné sociálne aktivity   na určitý  čas  do 
doby trvania podmienok pre poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona o sociálnych 
službách.  Táto  sociálna  služba  je  zabezpečovaná  prostredníctvom  zamestnancov 
(opatrovateliek/opatrovateľov) mesta Rožňava. 

Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby v roku 2017 bol v počte 55 
Štruktúra prijímateľov opatrovateľskej služby podľa pohlavia:
- ženy :   43
- muži :   12

Počas celého roka 2017 v opatrovateľskej službe  pribudlo 16 prijímateľov  a  ubudlo 10 
prijímateľov  z dôvodu  umiestnenia  do  zariadenia  pre  seniorov  a  úmrtia  opatrovaných  osôb. 
Priemerný  počet  prijímateľov  opatrovateľskej  služby  v     roku  2017  bol  43  a     priemerný  počet   
opatrovateľov bol 34. 

Kontroly  v rámci  výkonu  opatrovateľskej  služby  boli  vykonané  v počte  90.  Prípadné 
sťažnosti občanov na postupy súvisiace s výkonom sociálnej služby boli riešené ihneď a ústne 
priamo na úseku opatrovateľskej služby prostredníctvom zodpovedných zamestnancov mesta.  

 Spolupráca  s jednotlivými  orgánmi  miestnej  štátnej  správy  a s  ústrednými  orgánmi 
štátnej správy pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy sa konala podľa potreby  v písomnom 
alebo telefonickom  styku. Zahraničné aktivity do oblasti opatrovateľskej služby zatiaľ neboli 
premietnuté.

Príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu boli v celkovej výške 24 913,23 € 

Na úhradu nákladov spojených s opatrovateľskou službou za celý rok 2017 spolu prispelo 
54 prijímateľov, z toho zaopatrené  plnoleté  deti  opatrovaných  osôb v počte  4 .  Z celkového 
počtu 55 prijímateľov platilo  celú úhradu 54 prijímateľov, čiastočnú úhradu 0 prijímateľ a 1 
prijímateľovi sa opatrovateľská služba poskytovala bezplatne.  

Výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v roku 2017 čerpané z mestského rozpočtu boli 
v sume: 223 689,82 €  

4.  Požičiavanie pomôcok 

Požičiavanie  pomôcok  je  sociálna  služba  poskytovaná  fyzickej  osobe  s ťažkým 
zdravotným  postihnutím  a fyzickej  osobe  s nepriaznivým  zdravotným  stavom  odkázanej  na 
zabezpečenie  pomôcky  na  základe  verejného  zdravotného  poistenia,  formou  peňažného 
príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu (Zákon č. 447/2008 Z. z.) z iných 
zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytovanie pomôcky.

V roku  2017  boli  zapožičané  pomôcky  v počte  5  z toho   skladacie  chodítko  2 
prijímateľom  opatrovateľskej  služby,  sedačky  do  sprchového  kútu  2 prijímateľom 
opatrovateľskej  služby  a   sedačka  do  vane pre  1  fyzickú  osobu  s ťažkým  zdravotným 
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postihnutím.

5. Odľahčovacia služba 

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná len fyzickej osobe, ktorá opatruje 
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá peňažný príspevok za celodenné opatrovanie 
podľa zákona č. 447/2008 Z.z., počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie vykonávať.  
        
V roku  2017 nebola podaná ani  jedna žiadosť na odľahčovaciu službu.

6. Denné centrum

Zriaďovateľom Denného centra je mesto Rožňava, ako verejný poskytovateľ sociálnej 
služby. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou v pracovných dňoch od 14:00 hod do 
18:00 hod. V zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa v dennom centre 
poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej  osobe,  ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej 
osobe  s ťažkým  zdravotným  postihnutím  alebo  nepriaznivým  zdravotným stavom, rodičovi 
s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom.
V dennom centre sa najmä:
a)  poskytuje sociálne poradenstvo
b) zabezpečuje záujmová činnosť.
Prevádzka denného centra je upravená internou smernicou mesta.
 
Počet návštevníkov v roku 2017 -  212
Počet zamestnancov -  1 (zamestnanec na polovičný úväzok)
Výdavky:  12 261  €
Príjmy:              0 €

7. Stredisko osobnej hygieny a práčovňa

Mesto  prevádzkuje  dve  strediská  osobnej  hygieny  a a práčovňu  od  roku  2004.  Tieto 
strediská  sa  nachádzajú  priamo  v  centre  rómskej  komunity.  Všetky  náklady  spojené  s 
prevádzkou  stredísk   financuje  mesto  z  vlastných  zdrojov.  Prevádzku  týchto  stredísk 
zabezpečujú pracovníci v rámci malých obecných služieb pod dohľadom terénnych sociálnych 
pracovníkov. 

Stredisko osobnej hygieny :
Počet klientov v roku 2017 -  1 322
Počet zamestnancov  -                   2 ( terénni pracovníci)
                                                       1 (aktivačné práce)
8. Poskytovanie jednorazovej dávky a pomoci v náhlej núdzi

V zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec poskytnúť jednorazovú dávku. 

Jednorazová  dávka je určená obyvateľovi na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov 
členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi najmä na: 
a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
b)  nevyhnutné  vybavenie  domácnosti  (posteľ,  stôl,  stoličky,  chladnička,  sporák,  varič, 
vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad),
c) školské potreby, 
d) mimoriadne liečebné náklady.
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Jednorazovú  dávku  možno  priznať  jednorazovo  do  výšky  preukázaných  skutočných 
výdavkov najviac  do  výšky trojnásobku sumy životného minima  pre  jednu plnoletú  fyzickú 
osobu.  Súčet  súm  opakovane  priznanej  jednorazovej  dávky  v tom  istom  kalendárnom  roku 
nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.“

Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme z rozpočtu 
mesta.  Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí mesto.

V zmysle  §  3  ods.3  Zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších 
predpisov „obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho 
náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä 
zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc“.

Prehľad počtu žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky a pomoci v roku 2017

počet žiadostí z toho kladne riešené výška pomoci v €
4 1 20 €

9.  Pochovanie  

Na základe  §30 ods. (2) a (3)  zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  v platnom znení 
(ďalej  len „zákon o pohrebníctve“) ak do 96 hodín od úmrtia  nikto nezabezpečí  pochovanie 
alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, 
na ktorej území došlo k úmrtiu;  ak nie je  známe miesto úmrtia,  pochovanie zabezpečí  obec, 
v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

Počet pochovaných osôb v roku 2017

počet pochovaných Výška nákladov  v €
2 573,61  €

10. Inštitút osobitného príjemcu

10.1 Dáávky v hmotnej núá dzi á príáspevky k dáávke v hmotnej núá dzi

V zmysle § 23 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Rožňava osobitným príjemcom dávok 
a príspevkov  v hmotnej  núdzi.  Osobitný  príjemca  zabezpečuje  dávku  a príspevky  v peňažnej 
forme alebo vo vecnej forme a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi 
a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

Prehľad dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v roku 2017

Priemerný počet 
poberateľov

výška dávok 
a príspevkov 

z toho 
uhradené nájomné + výdavky 
spojené s bývaním

vyplatené v hotovosti 

       42   89 875,22 € 6 016,86 € 83 858,36 €
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10.2 Inštitút osobitného príjemcu – Prídavok na dieťa

V zmysle §12 ods. 1 písm. a)  zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene 
a doplnení  zákona  č.  461/2003  Z.  z.  o sociálnom  poistení  v znení  neskorších  predpisov  sa 
prídavok a príplatok k prídavku poukazuje obci, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke 
poskytovanej  školou vyplynie,  že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky alebo  
spáchalo priestupok.

Prehľad prídavkov na dieťa v zmysle §12 ods. 1 písm. a)  zákona č. 600/2003 Z.z. v roku 2017

Priemerný počet 
oprávnených

Priemerný počet detí Výška prídavkov vyplatená oprávneným

27 39 11 023,48 €

Výplata  prídavkov  na  dieťa  v zmysle  §12  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  600/2003  Z.z.  bola 
realizovaná formou sociálnych kupónov. 

10.3 Inštitút osobitného príjemcu – Prídavok na dieťa 

V zmysle §12 ods. 1 písm. e)  zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene 
a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prídavok  
a príplatok  k prídavku  sa  vypláca  oprávnenej  osobe,  ktorá  je  členom domácnosti,  ktorej  sa  
vypláca  pomoc  v hmotnej  núdzi  prostredníctvom  osobitného  príjemcu  s účinnosťou  od 
01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014).

Prehľad prídavkov na dieťa v zmysle §12 ods. 1 písm. e) zákona č. 600/2003 Z.z. v roku 2017 

Priemerný počet 
oprávnených

Priemerný počet detí
Výška prídavkov vyplatených 

oprávneným 

37 82 23 120,16 €

10.4  Inštitút osobitného príjemcu – Rodičovský príspevok,  Príspevok pri  narodení dieťaťa 

V zmysle  §  5  ods.  8  zákona  č.  571/2009   Z.z.  o rodičovskom  príspevku  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 571/2009 Z.z.), 
ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
podľa osobitného predpisu alebo je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne 
posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob 
výplaty rodičovského príspevku určí platiteľ.

V zmysle  §5  ods.  9  písm.  a)  zákona  č.  571/2009   rodičovský  príspevok  sa  vypláca 
oprávnenej osobe, ak dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje 
osobitný príjemca  s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014)

Prehľad počtu oprávnených poberateľov rodičovského príspevku v roku 2017

Priemerný počet 
oprávnených

Výška príspevkov vyplatená 

Rodičovský 2 1 672,66  €
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príspevok

11. Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca sa realizuje v meste už od roku 2005 prostredníctvom projektov 
z Európskeho sociálneho fondu. V roku 2015 bolo zamestnaných 7 pracovníkov, z toho 4 terénni 
sociálni  pracovníci (ďalej  len TSP) a 3 asistenti  terénnych sociálnych pracovníkov (ďalej  len 
ATSP).  Pracovisko terénnych sociálnych  pracovníkov je   v  budove vo vlastníctve  mesta  na 
Krátkej ul. č. 30, ktorá je situovaná v  severnej časti mesta priamo v jednej z lokalít, kde žije 
väčšina sociálne odkázaných občanov mesta. V roku 2015 sa ukončil Národný projekt Terénna 
sociálna  práca  v obciach  (ďalej  len  „NP  TSP“)  k 31.10.2015.  Mesto  podalo  ďalšiu  žiadosť 
o zapojenie sa do  NP TSP, ktorý sa opätovne začal 01.04.2016. Po ukončení NP TSP bola na 
pracovisku TSP na  Krátkej  ul.  č.  30  zabezpečovaná  terénna  sociálna  práca  prostredníctvom 
zamestnanca mesta a dobrovoľníckej služby cez ÚPSVaR. 
Náplň práce TSP/ATSP:

 Návštevy v rodinách
 Šetrenia v rodinách 
 Šetrenia  v rodinách  na  podnet  SPODaSK  -  ÚPSVaR,  Okresného  súdu  a Policajného 

zboru
 Monitoring terénu /severná časť, Rožňavská Baňa, Vargovo pole/
 Monitoring  záškolákov,  ktorí  sú  zaradení  do  IOP  /Inštitút  osobitného  príjemcu/  - 

monitoring vo vybraných  lokalitách.
 Komunikácia so zástupcami ZŠ, MŠ, s detskými lekármi, obvodnými lekármi dospelých, 

s pracovníkmi na ÚPSVaR, SPODaSK a MsÚ
 Telefonická a písomná komunikácia v mene klientov
 Stretnutie organizované raz mesačne pre záškolákov a ich rodičov
 Administratíva spojená s výkonom terénnej sociálnej práce 

- vedenie terénneho denníka TSP/TP, zaznamenávanie  dennej činnosti
- vedenie spisovej agendy - spisy klientov  a ich aktualizácia – spis klienta obsahuje 

spisový obal, súhlas so spracovaním osobných údajov, intervenčnú tabuľku, sociálnu 
anamnézu klienta a dokumentáciu 

- zaznamenávanie intervencií do spisov klientov 
- vedenie zoznamu rodičov a detí zaradených do inštitútu osobitného príjemcu (IOP) 

za záškoláctvo a priestupok /priebežne + mesačná aktualizácia/
- písanie záznamov zo stretnutí s rodičmi a deťmi IOP  (raz mesačne)
- písanie  správ  zo  šetrení  v rámci  vyhľadávacej  činnosti  ale  aj  na  podnet   súdu, 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK),  polície a pod.)
- záznamy  v individuálnych  plánoch  práce  s klientom  (individuálny  plán  práce 

s klientom si vyžaduje intenzívnu prácu na riešení vybraného klientovho problému)
 Sprevádzanie klientov do rôznych inštitúcií  (  úrad práce,  soc.  poisťovňa, lekár,  školy 

a iné)
 Pomoc  klientom  pri  exekúciách  –  vyjednávanie  v záujme   a v mene  klienta,  písanie 

splátkových  kalendárov,  doprevádzanie  klientov  k exekútorom,  do  centra  právnej 
pomoci, na súdy a pod.

 Hľadanie voľných pracovných miest 
 Písanie žiadostí o prijatie do zamestnania a životopisov 
 Poskytovanie základného sociálneho poradenstva 
 Spolupráca pri prevádzke strediska osobnej hygieny a práčovne
 Pracovné porady TSP/ TP raz týždenne 
 Pracovné porady TSP/TP s koordinátorom Národného projektu TSP (raz mesačne)
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 Lokálne porady TSP/TP

Prehľad počtu intervencii TSP/ATSP v roku 2017

Intervencie podľa jednotlivých oblastí Počet intervencii
Zamestnanosť 163
Bývanie 274
Zdravie 453
Sociálno-patologické javy 891
Financie 295
Vzdelávanie 129
Sociálne zabezpečenie 340
Iné 122
SPOLU           2 667

Financovanie terénnej sociálnej práce v roku 2017: 
Celkové výdavky:  47 867 €
Celkové príjmy:     43 911,18 €
Refundácie z Implementačnej agentúry MPSVaR   vo výške 43 911,18 €, z toho:
- cena práce  43 870,25  €
- iné výdavky (cestové, telekomunikačné výdavky, materiálne náklady) 1 100,23 €.
Rozdiel medzi celkovými výdavkami a príjmami predstavujú výdavky z rozpočtu mesta (stravné, 
dezinsekcia priestorov, materiál)  vo výške 3 955,82 €   

12. Komunitné centrum

Mesto  Rožňava   01.06.2016  začalo  s  realizáciou  Národného  projektu  poskytovania 
vybraných  sociálnych  služieb  krízovej  intervencie  na  komunitnej  úrovni  /ďalej  len  NP 
PVSSKIKU/.  Primárne  zabezpečovanie  sociálnych  služieb  ambulantnou  formou  bolo  od 
10/2016  rozšírené  o terénnu  formu  poskytovania  sociálnych  služieb  zmenou  v registri 
poskytovateľov Košického samosprávneho kraja. Tak ako pilotný projekt Komunitných centier 
z roku 2015  aj   NP PVSSKIKU je realizovaný v priestoroch bývalého rómskeho klubu /dnes 
v povedomí  obyvateľov  ako  Komunitné  centrum/  na  Ulici  krátkej  30.  V budove  je  okrem 
realizácie aktivít komunitného centra aj pracovisko terénnych sociálnych pracovníkov /Národný 
projekt Terénnej sociálnej práce v obciach I/, Stredisko osobnej hygieny a práčovne /SOHaP/, 
stála ponuka zánovného šatstva a 5 bytov nižšieho štandardu. Budova je situovaná v časti  mesta, 
ktorú obývajú predovšetkým marginalizované rómske komunity a obyvatelia ohrození sociálnym 
vylúčením.  V bezprostrednom  susedstve  je budova  materskej  školy  s triedou  s vyučovacím 
jazykom slovenským a s jednou triedou s vyučovacím jazykom maďarským.

Prehľad štatistických ukazovateľov /01.01.2017 – 31.12.2017/

Celkový počet klientov za rok 2017 278
 z toho muži 111
 z toho ženy 163

Celkový počet vykonaných sociálnych poradenstiev* 366
 z toho základné poradenstvo 147
 z toho špecializované sociálne poradenstvo 66
 z toho pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov
126
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1. z toho špecifické poradenstvo tútoring/mentoring 27
Celkový počet vykonaných skupinových aktivít 647

 z toho záujmové aktivity 502
 z toho príprava na školskú dochádzku/vzdelávacie 

aktivity
110

 z toho preventívne aktivity 35
Celkový počet vykonaných komunitných aktivít 13

*vysvetlivka:  elektronický  systém  zaznamenávania  vykonaných  poradenstiev  priraďuje 
k jednému klientovi  iba jedno vykonané poradenstvo napriek tomu, že počas dňa mohlo byť 
jednému  klientovi  poskytnutých  niekoľko  základných,  špecializovaných  poradenstiev,  alebo 
pomoc...

Pracovníci v komunitnom centre realizujú aktivity s tematikou zo všetkých oblastí života, 
primárne sa zameriavajú na vzdelávanie a jeho rozvoj, elimináciu záškoláctva, zdravé a slušné 
medziľudské  vzťahy,  zdravie  a hygienu,  ale  i pomoc  v oblasti  zamestnanosti,  pomoc  s 
exekúciami, zmysluplné využívanie voľného času detí a predchádzaniu patológií.

Financovanie projektu zo strany IA v roku 2017 bolo formou refundácii v celkovej  výške 
19 110 € (cena práce zamestnancov + cestovné výdavky). Mesto spolufinancovalo projekt vo 
výške 2 003 € (stravné lístky, materiálne vybavenie, telefón, režijné náklady).

13. Bytová politika

Úsek bytovej politiky: 
 vedie evidenciu žiadateľov o prenájom obecného bytu  
 posudzuje splnenie kritérií pre zaradenie žiadateľov do poradovníka 
 vypracováva poradovník žiadateľov    
 vedie evidenciu výpovedí z nájmu bytu 
 prideľuje voľné obecné byty na základe poradovníka 
 oznamuje budúcim nájomníkom výšku finančnej  zábezpeky a vedie prehľad úhrad do 

garančného fondu 
 zabezpečuje vrátenie finančných zábezpek 
 skúma podmienky opakovaného uzatvorenia nájomných zmlúv  
 eviduje žiadosti o výmenu bytov a pripravuje podklady na rokovanie komisie 
 pripravuje  informácie  o žiadostiach,  výpovediach  z nájmu  a zmien  v poradovníku  na 

rokovanie komisie  

13.1 Byty osobitného určenia (malometrážne byty)

 Právna  úprava:  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Rožňava  o podmienkach 
prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta 

 Cieľová skupina:  byty sú určené pre obyvateľov mesta,  ktorí  sa ocitli  v nepriaznivej 
sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

 počet bytov: 72 (z toho 48 jednoizbové byty a 24 garsónky)

Tabuľka 14  Prehľad žiadostí na byty osobitného určenia v roku  2017
počet evidovaných žiadateľov k 1.1.2017 0
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počet doručených žiadostí v roku 2017 8
- z toho zaradených do poradovníka 3

počet vyradených žiadostí z dôvodu pridelenia bytov 3

počet vyradených žiadostí z iných dôvodov 0

počet evidovaných žiadateľov k 31.12.2017 0

13.2 Byty a domy s nižším štandardom  

 Právna  úprava:  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Rožňava  o podmienkach 
prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta 

 Cieľová  skupina:  byty  sú  určené  najmä  pre  obyvateľov  mesta  zo  sociálne  slabších 
vrstiev, ktorí si nevedia zabezpečiť bývanie z dôvodu nízkeho príjmu alebo sociálneho 
vylúčenia

 počet bytov: 47 (z toho 41 v bytových domoch a 6 v domoch)

Tabuľka 15 Prehľad žiadostí na byty a domy s nižším štandardom v roku 2017
počet evidovaných žiadateľov k 1.1.2017 1
počet doručených žiadostí v roku 2017 5

- z toho zaradených do poradovníka 3
počet vyradených žiadostí z dôvodu pridelenia bytov 0
počet vyradených žiadostí z iných dôvodov 1
počet evidovaných žiadateľov k 31.12.2017 3

13.3  Byty na Šafárikovej 101

 Právna  úprava:  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Rožňava  o podmienkach 
prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta 

 Cieľová skupina: byty sú určené najmä pre obyvateľov mesta, ktorí majú nezaopatrené 
deti

 počet bytov: 12 (z toho 9 dvojizbové a 3 jednoizbové)
Tabuľka 16  Prehľad žiadostí na byty na Šafárikovej 101 v roku  2017

počet evidovaných žiadateľov k 1.1.2017 1
počet doručených žiadostí v roku 2017 0

- z toho zaradených do poradovníka 0
počet vyradených žiadostí z dôvodu pridelenia bytov 0
počet vyradených žiadostí z iných dôvodov 0
počet evidovaných žiadateľov k 31.12.2017 1

13.4  Byty postavené s podporou štátu (byty Družba a Nadabula)

 Právna  úprava:  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Rožňava  o podmienkach 
prideľovania  bytov  a nakladaní  s bytovým  fondom  mesta  a Zákon  č.  443/2010  Z.z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.

 Cieľová skupina:  byty  sú  určené  najmä  pre  obyvateľov mesta  a pre  tých,  ktorí  majú 
pracovný pomer v meste alebo podnikajú na území mesta a nemôžu si obstarať bývanie 
vlastným pričinením

 počet bytov: 216 (z toho 62 trojizbové,  84 dvojizbové,  58 jednoizbové, 7 dvojizbové 
bezbariérové, 5 jednoizbové bezbariérové)

Prehľad žiadostí na byty postavené s podporou štátu v roku 2017

počet evidovaných žiadateľov k 1.1.2017 19
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počet doručených žiadostí v roku 2017 44

- z toho zaradených do poradovníka 37
počet vyradených žiadostí z dôvodu pridelenia bytov 17

- z toho pridelené bezbariérové byty 1
počet vyradených žiadostí z iných dôvodov 20
počet evidovaných žiadateľov k 31.12.2017 18

Spracovali:  Katarína  Zagibová
                    Ing. Katarína Valková
                    Mgr. Ľudmila Černická

16. Plnenie úloh v oblasti kultúry za rok 2017

Mesto  Rožňava  v roku 2017 v rámci  oblasti  kultúry  investovalo  finančné  prostriedky 
z rozpočtu v sume 161 152 €.  Mesto zabezpečovalo  akcie  v meste  ako novoročný výstup na 
Volovec, , deň učiteľov, stavanie mája,  deň detí, kultúrne leto na kúpalisku, dni mesta, stretnutie 
s partnerskými mestami, stretnutie s dôchodcami v rámci mesiaca úcty k starším až po ohňostroj 
pri príležitosti Nového roka.

Mesto  má  zriadenú  príspevkovú  organizáciu  –  Mestské  divadlo  „Actores“.  Divadlo 
v rámci svojej činnosti uviedlo 142 predstavení (vlastné inscenácie vrátane hosťovania v inom 
meste),  z toho  pre  deti  bolo  136  predstavení.  V roku  2017  boli  boli  pripravené  3  nové 
predstavenia  –  premiéry  a všetky  boli  detské  predstavenia.  MsD Actores  zabezpečilo  v roku 
2017 18 predstavení hosťujúcich súborov, z toho 8 pre deti.  Okrem toho divadlo zabezpečilo 
v roku 2017 15 koncertov.

                               Podujatie
Ohňostroj pri príležitosti Nového roka, rozlúčka so starým rokum 2017 spojená s 
prezentáciou udalostí 
Novoročný výstup na Volovec 

Privítanie prvého občana mesta narodeného v roku 2017 

Oslobodenie mesta + Hejce

Odovzdávanie najvyšších mestských ocenení

MDŽ - pre klub dôchodcov

Veľkonočné trhy - vystúpenie folklórnych skupín

Deň učiteľov - prijatie učiteľov na radnici

29. apríl - Stavanie "MÁJA"  

Pietny akt kladenie vencov 72. výročie

Vatra oslobodenia 2017

Deň matiek

Zasvätenie Rožňavskej diecézy v spolupráci s biskupstvom

Kultúrne leto  - vystúpenie hudobných skupín, tvorivé dielne, bublinová show,

Výročie SNP - pietny akt

Pamiatka zosnulých - pietny akt

Darcovia krvi - pozdravenie

Mesiac úcty k starším + veľtrh seniorov

Vianočné trhy - kultúrne pásmo k vianočným tradíciám, skupina Ščamba, Averzus A

Privítanie zimy - Mikuláš s divadlom Actores
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Pokus o zápis do knihy slovenských rekordov - Služobne najstarší Mikuláš v Rožňave

Adventný koncert v evanjelickom kostole v spolupráci s OZ Partnerstvo škôl v kultúre

Historická Rožňava - v spolupráci s Baníckym múzeom

Príprava textov do knihy Gemer z neba

Súťaž Mladých záchranárov - výmenný pobyt v Maďarsku

Stretnutie partnerov Mlyn 2017

Rok na Gemeri v spolupráci s GOS

Stretnutie s najstaršou občianskou mesta

Deň objatí 27.06. v spolupráci s Rožňavským mládežníckym parlamentom

Podujatia pre seniorov  - Klub dôchodcov, Subsídium, Jednota dôchodcov

Výroba prezentácií udalostí v meste

Nerušte ma, čítam - podujatie v spolupráci s knižnicou

Dni mesta 2017 a Rožňavský jarmok spojené s kulinárskym dvorom

Vypracovala: PaedDr. J. Mičudová 

17. Činnosť mestskej polície za rok 2017

Činnosť mestskej polície bola vykonávaná v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a úlohy boli plnené podľa Plánu činnosti Mestskej 
polície Rožňava na rok 2017.

V roku 2017 bola činnosť MsP zameraná najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku 
v meste  a v  jeho  mestskej  časti,  na   kontrolu  dodržiavania  platných  ustanovení  VZN mesta 
Rožňava,  kontrolu  dodržiavania  bezpečnosti  a  plynulosti  cestnej  premávky  v meste  a na 
objasňovanie  priestupkov  v rámci  vecnej  a miestnej  príslušnosti.  V rámci  svojej  pôsobnosti 
mestská  polícia  riešila  podnety  a požiadavky  zo  strany  občanov,  poslancov  mestského 
zastupiteľstva, primátora mesta, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta.

   
Plnenie hlavných  úloh 

V súlade s Plánom činnosti mestskej polície Rožňava na rok 2017 bolo cieľom udržať úroveň 
stavu spolupráce s príslušným útvarom Policajného zboru SR a tým spolupôsobiť pri ochrane 
majetku, života a zdravia obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Úloha je plnená priebežne a 
úroveň spolupráce mestskej polície s PZ SR možno naďalej hodnotiť vysoko pozitívne. V úzkej 
súčinnosti  s policajným zborom sú  prijímané  cielené  opatrenia  smerujúce  k zníženiu  nápadu 
v oblasti trestných činov, priestupkov a iných správnych deliktov. 

V súlade  s Uznesením MZ č.  36/2017  bol  v  hodnotenom období  prijatý  nový  príslušník 
mestskej polície, ktorý úspešne absolvoval odbornú prípravu príslušníkov mestských polícií, túto 
ukončil v decembri skúškou odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície.

V oblasti prevencie kriminality bola činnosť mestskej polície sústredená najmä na najviac 
rizikové  skupiny  obyvateľstva  a  vykonávanie  prednáškovej  činnosti  zameranej  prevažne  pre 
stredoškolskú  mládež.  Celkovo  v  roku  2017  mestská  polícia  vykonala  19  besied  spojených 
s prednáškami  a  praktickými  ukážkami. Tieto  aktivity  boli  zamerané  najmä  na  zvýšenie 
právneho  vedomia  mladistvých,  s poukázaním na  možné  riziká  pri  porušovaní  zákona  touto 
vekovou skupinou. V súčinnosti s pracovníkmi ÚPSVaR Rožňava mestská polícia tiež vykonala 
kontroly zamerané na záškoláctvo a používanie alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov.

Mestská polícia sa v súčinnosti s OR PZ SR Rožňava a CVČ spolupodieľala na zabezpečení 
okresného kola detskej dopravnej súťaže s názvom: „Na bicykli bezpečne“ a „Ja a môj bicykel“. 
Žiaci  základných  škôl  boli  počas  tohto  športového dopoludnia  príslušníkmi  mestskej  polície 
poučovaní  o rizikách,  ktoré  im  hrozia  ako  účastníkom  cestnej  premávky,  následne  boli  i 
praktickou formou preškolení, ako sa takýmto rizikám vyhnúť a ako majú v takých situáciách 
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reagovať.  Hravou  formou  boli  informovaní  aj  o práci  a poslaní  mestskej  polície,  ako  aj 
jednotlivých zložiek PZ SR.

Hliadky MsP sa tiež pravidelne zúčastňovali  pri dopravnej výchove žiakov ZŠ spojených 
s ukážkami techniky a práce príslušníkov MsP, ktoré boli vykonávané na detskom dopravnom 
ihrisku, v areáloch ZŠ a vo vojenskom útvare Rožňava.

Preventívny  charakter  plní  i samotný  výkon  hliadkovej  činnosti,  pri  ktorej  je 
motorizovaná  hliadka  vhodne  kombinovaná  s  pešou  hliadkou  a cyklohliadkou.  V tejto 
kombinácii hliadkovania vie mestská polícia efektívnejšie pokryť celé územie mesta a tým 
prispieť  k zvýšenej  bezpečnosti   jeho  obyvateľov.  Celkovo  mestská  polícia  v roku  2017 
vykonala 863 hliadok.
Odborná  úroveň  mestských  policajtov  bola  v sledovanom  období  zvyšovaná  formou 

pravidelných  školení,  praktických  výcvikov  a odborných  príprav.  V mesiaci  máj  bola 
v súčinnosti s CPPPaP v Rožňave vykonaná odborná príprava zameraná na asertívne správanie 
policajtov pri každodennom výkone činnosti.  V júni a v októbri boli vykonané zdokonaľovacie 
streľby  z ručných  zbraní.  Družstvo  mestskej  polície  sa  zúčastnilo  i  na  streleckej  súťaži 
„Metropolitan  Police  Shooting  Match  2017“,  ktorú  organizovala  Mestská  polícia  Banská 
Bystrica.  V novembri  2017 príslušníci  mestskej  polície  absolvovali  zdokonaľovaciu  prípravu 
policajtov v sebaobrane. V hodnotenom období boli všetci príslušníci mestskej polície preškolení 
z poskytovania  prvej  pomoci  v rámci  akreditovaného  kurzu  organizovaného  Slovenským 
červeným krížom. 

V rámci riadiacej práce boli vykonávané pravidelné porady, ktoré boli spájané s hodnotením 
práce príslušníkov mestskej polície, odbornou prípravou a špecializovanou odbornou prípravou.

Ďalšia činnosť mestskej polície

Okrem uvedených hlavných úloh plnila mestská polícia v sledovanom období i ďalšie úlohy 
vyplývajúce z príslušných zákonov, interných normatív a kalendárneho plánu.

Z dôvodu priblíženia mestskej polície priamo k obyvateľom mesta, zlepšenia osobnej       a 
miestnej  znalosti  policajtov  a  zvýšenia  konkrétnej  zodpovednosti  jednotlivých  príslušníkov 
mestskej polície za výkon činnosti sú naďalej v rámci územia mesta vytvorené služobné obvody. 
V služobných obvodoch bola aktualizovaná zodpovednosť policajtov za jednotlivé časti mesta. 
Touto aktivitou naďalej dochádza k zlepšeniu podrobného prehľadu policajtov o stave verejného 
poriadku vo svojom obvode a k zintenzívneniu priameho kontaktu obyvateľ – policajt, čím sa 
zvyšuje  objasnenosť  protiprávnej  činnosti,  znižuje  sa  nápad  a tým  sa  zvyšuje  samotná 
bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta. Súčasne tým mestská polícia aktívne pomáha aj 
ďalším  zamestnancom  mesta  pri  výkone  ich  právomocí  získavaním  aktuálnych  informácií 
o protiprávnom konaní na území mesta (napr. nelegálne rozkopávky, nelegálne zábery verejného 
priestranstva, nelegálne stavby a skládky) a aktuálnej situácii v meste (napr. chýbajúce dopravné 
značenie,  chýbajúce poklopy a zábrany, poškodenie majetku mesta).

V súčinnosti s Policajným zborom SR mestská polícia vykonávala pravidelné preventívno-
bezpečnostné akcie zamerané najmä na bezpečnosť detí a ich rodičov pri základných školách. 
Policajti riadením premávky pravidelne dohliadali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 
pri  najrizikovejších  miestach  v blízkosti   jednotlivých  škôl,  čím  výraznou  mierou  prispeli 
k bezpečnosti najviac ohrozených účastníkov cestnej premávky. 

Mestská  polícia  v hodnotenom  období  celkovo  riešila  2897  priestupkov,  čo  je  o 188 
priestupkov  viac  oproti  roku 2016.  K nárastu  priestupkov  došlo  najmä  v oblasti  priestupkov 
spáchaných porušením povinností ustanovených všeobecne záväznými nariadeniami mesta, kde 
bolo riešených až o 202 priestupkov viac v porovnaní s rokom 2016.

Mestská  polícia  v sledovanom  období  naďalej  intenzívne  kontrolovala  aj  povinnosti 
držiteľov psov, čoho výsledkom bolo zistených a objasnených 137 priestupkov. Počet zistených 
priestupkov v tejto oblasti bol výsledkom cielenej činnosti a efektivity hliadok v lokalitách mesta 
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so  zvýšenou  aktivitou  držiteľov  psov.  V tejto  činnosti  bude  mestská  polícia  pokračovať  aj 
v ďalšom období.
       V medziach svojej pôsobnosti mestská polícia využívala mestský monitorovací kamerový 
systém (ďalej  len  „MKS“),  ktorého využitie  sa  osvedčilo  v rámci  preventívnej  činnosti  a vo 
viacerých prípadoch odhaľovania protiprávnej činnosti. V sledovanom období mestská polícia s 
 využitím  MKS  objasnila  252 priestupkov. V roku 2017 boli  zábery MKS poskytnuté v 20 
prípadoch orgánom činným v trestnom konaní za účelom odhaľovania protiprávnej činnosti:

-    7-krát pri objasňovaní trestného činu krádeže na osobe,
-    3-krát pri objasňovaní trestného činu lúpežného prepadnutia,
-    2-krát pri objasňovaní trestného činu podvodu,
-    2-krát pri objasňovaní dopravnej nehody,
-    pri objasňovaní šírenia poplašnej správy, 
-    pri objasňovaní požiaru motorového vozidla,
-    pri objasňovaní krádeže osobného motorového vozidla,
-    pri objasňovaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu,
-    pri objasňovaní trestného činu neoprávneného použitia platobného prostriedku,
-    pri objasňovaní bitky - výtržnosti.

V roku 2017 mestská polícia pokračovala v odchyte túlavých zvierat. Vzhľadom k aktuálnej 
bezpečnostnej  situácii, kapacitným  možnostiam  karanténnej  stanice  a  útulku  mestská  polícia 
vykonávala  odchyty  najmä  individuálnym  spôsobom.  V sledovanom  období  bolo  na  území 
mesta odchytených 96 túlavých zvierat, z toho 82 bolo umiestnených do karanténnej stanice a 14 
zvierat bolo vrátených ich majiteľom.  

Činnosťou mestskej polície ako i aktívnou spoluprácou s PZ SR boli v oblasti porušovania 
verejného poriadku vyhodnotené najproblematickejšie časti mesta, medzi ktoré patrí najmä širšie 
centrum mesta, sídlisko Juh a severná časť mesta. V týchto miestach pravidelne zaznamenávame 
značný  výskyt  porušovania  verejného  poriadku  i pouličnej  kriminality  a z toho  dôvodu  je 
činnosť mestskej polície orientovaná prioritne do týchto oblastí.

Jedným  z pretrvávajúcich  problémov  mesta  je  neustále  sa  zhusťujúca  dopravná  situácia 
a stály nárast počtu motorových vozidiel v meste, čoho dôsledkom je i nedostatok parkovacích 
miest.  Z uvedeného  dôvodu aj  roku 2017 mestská  polícia  pokračovala  v  kontrolnej  činnosti 
zameranej  na neoprávnene parkujúce  vozidlá  na verejných priestranstvách (vozidlá  nad 3,5t) 
a v činnosti zameranej na odstraňovanie  nepojazdných vrakov vozidiel z parkovísk a verejných 
priestranstiev. V tomto období bolo takto  zistených 33 vrakov motorových vozidiel, čo je o 14 
viac ako v roku 2016. Systematickou prácou mestskej  polície  v úzkej  súčinnosti  s Okresným 
úradom Rožňava sa podarilo vraky motorových vozidiel z verejných priestranstiev odstrániť a 
uvoľniť tak parkovacie miesta na verejných parkoviskách.

V sledovanom období  mestská  polícia  za  účelom  zistenia  totožnosti  predviedla  na  útvar 
mestskej  polície  jedenásť  osôb  a  v súlade  so  zákonom  boli  26-krát  použité  donucovacie 
prostriedky. 

Súčinnosť s Policajným zborom SR 

V  roku 2017 bolo vykonaných celkovo 58 súčinnostných akcií  s Policajným zborom SR, 
z toho štyri  celoplošné akcie,  ktoré boli  zamerané  najmä na kontrolu záškoláctva,  podávanie 
alkoholických  nápojov  mladistvým,  kontrolu  dodržiavania  pravidiel  bezpečnosti  a plynulosti 
cestnej  premávky  a dodržiavanie  ustanovení  zákona  prevádzkovateľmi  a vodičmi  vozidiel 
taxislužby. 

Súčinnostné akcie boli vykonané nasledovne:
 32-krát pri objasňovaní priestupkov spáchaných v našom meste obyvateľmi iných miest 

SR,
 5-krát pri výsluchu osôb,
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 4-krát pri šetrení trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,
 2-krát  pri  odovzdaní  zadržanej  osoby  -  vodičov  motorových  vozidiel  podozrivých 

z požitia alkoholu,
 2-krát pri šetrení trestného činu ublíženia na zdraví,
 2-krát pri šetrení výtržnosti,
 pri rekonštrukcii lúpežného prepadnutia,
 pri zabezpečení miesta dopravnej nehody,
 pri zabezpečení miesta úmrtia osoby,
 pri vypátraní a odovzdaní hľadanej mladistvej osoby,
 pri  zabezpečovaní  priebehu  okresného  kola  detskej  dopravnej  súťaže  „Na  bicykli 

bezpečne“ a „Ja a môj bicykel“,
 pri  preventívno-bezpečnostnej  akcii  zameranej  na  bezpečnosť  detí  pri  ukončení 

školského roka,
 pri preventívno-bezpečnostnej akcii zameranej na bezpečnosť detí pri zahájení školského 

roka.

Súčinnosť s inými inštitúciami a organizáciami 

a) Okresným a     krajským súdom   bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní doporučených 
zásielok v prípadoch, kedy doporučené zásielky nebolo možné doručiť iným spôsobom. 
Takto bolo mestskou políciou doručovaných 51 zásielok a u 3 osôb mestská polícia na 
základe požiadavky súdu preverovala ich trvalý pobyt.  
          

b) Exekútorským úradom   bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní písomností v prípadoch, 
kedy ich nebolo možné doručiť iným spôsobom. Takto bolo doručených 19 písomností. 

c) Technickým službám mesta Rožňava   bola poskytnutá súčinnosť pri:
           -  zdokumentovaní  poistných  udalostí,  kedy  pri  kosení  trávnatých  plôch  mesta  

pracovníkmi TS došlo k poškodeniu osobných motorových vozidiel občanov mesta, 
- odstraňovaní uhynutých zvierat z verejného priestranstva,
- zisťovaní a zdokumentovaní  škôd spôsobených klimatickými podmienkami, 
-  zabezpečovaní  bezpečnosti  a plynulosti  cestnej  premávky  počas  orezávania,  výrubu 

stromov a odstraňovaní následkov živelných udalostí,
-  zabezpečovaní  bezpečnosti  a plynulosti  cestnej  premávky  počas  opráv  a realizácie 

dopravného značenia  miestnych komunikácií,
-  objasňovaní chýbajúcich kanalizačných poklopov,
-  kontrole pravidiel predaja na mestskom trhovisku. 

d) MsÚ Rožňava   bola poskytnutá súčinnosť pri:
-  doručovaní písomností,
-  šetrení sťažností občanov,
-  kontrole herní na území mesta,
-  kontrole dodržiavania zatváracích hodín prevádzok,
-  umiestňovaní vodorovného a zvislého dopravného značenia,
-  preverovaní nepovolených stavieb,
-  šetrení nepovoleného záberu verejného priestranstva,
-  kontrole dodržiavania VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby,
-  miestnych šetreniach,
-  preverovaní nedovoleného vylepovania plagátov,
-  kontrole povolení na predaj lesných plodov na mestskom trhovisku,
- šetrení dopravnej udalosti motorového vozidla mesta,
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-  kontrole záškoláctva,
-  šetrení sťažností a podnetov od občanov.

e) RZP   bola poskytnutá súčinnosť pri:
- ošetrovaní agresívnych podnapitých osôb, ktoré utrpeli úraz,
- ošetrovaní pádom na zem na hlave zranenej osobe,
- pri zabezpečení miesta úmrtia osoby.

f) HaZZ   bola poskytnutá  súčinnosť pri:
- odstraňovaní následkov búrok a čistení upchatých kanalizačných vpustí,
- zabezpečení premávky počas záchrany mačky zo strechy domu v centre mesta.

g) VVS,  a.s.   bola  poskytnutá   súčinnosť  pri  objasňovaní  chýbajúcich  kanalizačných 
poklopov a zabezpečovaní miest technických havárií.

h) Veterinárnemu lekárovi   bola poskytnutá súčinnosť pri ošetrovaní,  očkovaní a čipovaní 
psov v karanténnej stanici a útulku pre opustené zvieratá.

Ostatné činnosti vykonávané MsP v hodnotenom období

 zabezpečovanie  verejného  poriadku  a  cestnej  uzávierky  počas  slávnostných  aktov 
kladenia vencov, 

 zabezpečovanie  verejného  poriadku a  cestnej  uzávierky  počas  zahájenia  motorkárskej 
sezóny,

 prezentácia  techniky  MsP vo vojenskom útvare  počas  Dňa  otvorených  dverí  veliteľa 
posádky,

 zabezpečovanie  verejného  poriadku  a  cestnej  uzávierky  počas  konania  športového 
podujatia Gemerské olympijské hry,

 zabezpečovanie  verejného poriadku a cestnej  uzávierky počas  konania Veľkonočného 
trhu, Rožňavského jarmoku a Vianočného trhu,

 zabezpečovanie verejného poriadku počas športovo zábavného podujatia pre najmenšie 
deti, osláv narodenín Materského centra Meduška,

 prezentácia  techniky  MsP,  zabezpečovanie  verejného  poriadku  počas  športovo 
kultúrneho podujatia Indiánske leto,

 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania podujatia Vatra slobody, 
 zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania osláv  MDD,
 zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania akcie:  Stavanie 

mája, 
 zabezpečovanie  verejného  poriadku  počas  konania  akcie:  Junior  Run  –  1.  ročník 

prekážkového behu,  
 zabezpečovanie verejného poriadku počas programu Mikuláš na námestí,
 opakované riešenie a vykázanie osôb z verejne prístupných miest,  ktoré v podnapitom 

stave hrubým správaním vzbudzovali verejné pohoršenie (najmä v okolí objektu Družba 
a  MŠ  na  Vargovom  poli, priestranstva  v okolí  HM  Tesco,  AS  Eurobusu,      Ul. 
normovej, Námestia baníkov a nádvoria Radnice),

 pravidelné  kontroly  a  vykazovanie  osôb  (bezdomovcov)  neoprávnene  prespávajúcich 
v spoločných priestoroch bytových domov,

 opakované vyhľadanie majiteľov motorových vozidiel,  ktorí  svoje OMV na verejnom 
priestranstve nezabezpečili,
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 opakované poskytnutie prvej pomoci a následný odvoz na ošetrenie  osôb zranených v 
dôsledku nadmerného požitia alkoholu,

 zabezpečenie miesta poškodeného elektrického vedenia pod napätím,
 pravidelný odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice.

V rámci výkonu hliadkovej činnosti boli nájdené i rôzne stratené predmety (mobilný telefón, 
peňaženka  s osobnými dokladmi,  osobné doklady,  kľúče  a  iné).  Mestská polícia  neodkladne 
prijala  adekvátne opatrenia na zistenie ich majiteľov a nájdené veci boli  majiteľom následne 
vrátené.

Úlohy  určené  pre  Mestskú  políciu  Rožňava  na  rok  2017  boli  splnené.  V priebehu 
hodnoteného obdobia bol naďalej vylepšovaný systém hliadkovania mestskej polície, do ktorého 
vhodne  zapadá  konkrétna  zodpovednosť  jednotlivých  príslušníkov  za  pridelené  služobné 
obvody. S podporou projektu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality bol čiastočne obnovený 
a zrekonštruovaný  mestský  monitorovací  kamerový  systém.  Priebežne  sa  zvyšovala  odborná 
úroveň a profesionalita mestských policajtov, čo veľkou mierou prispelo  k naplneniu hlavných 
úloh a stanovených cieľov. 

V ďalšom období bude činnosť mestskej polície pokračovať podľa Plánu činnosti MsP na 
rok 2018. Činnosť MsP bude zameraná najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku, 
kontrolu  dodržiavania  platných  ustanovení  VZN  mesta  Rožňava,  kontrolu  dodržiavania 
bezpečnosti  a  plynulosti  cestnej  premávky  a na  objasňovanie  priestupkov  v rámci  vecnej 
a miestnej  príslušnosti.  V rámci  svojej  pôsobnosti  bude  mestská  polícia  riešiť  podnety 
a požiadavky zo strany občanov, poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta, inštitúcií 
a organizácií  nachádzajúcich  sa  na  území  mesta.  K tejto  činnosti  bude  mestská  polícia  už 
využívať aj nový technický prostriedok, ktorým je služobné motorové vozidlo Dacia Duster 4x4, 
čím sa zvýši možnosť zásahu policajtov aj na ťažko prístupných miestach.

Vypracoval:     Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník Mestskej polície Rožňava

18. Zdravotníctvo
Mesto nie je zriaďovateľom žiadneho zdravotníckeho zariadenia.
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19. Hospodársky výsledok  konsolidovanej účtovnej jednotky

 rok 
2013

  rok 
2014

  rok 
2015

  rok 
2016

  rok 
2017

  

v € hlavná 
činnosť

podnikat. 
činnosť

spolu hlavná 
činnosť

podnikat
. činnosť

spolu hlavná 
činnosť

podnikat. 
činnosť

spolu hlavná 
činnosť

podnikat. 
činnosť

spolu hlavná 
činnosť

podnikat. 
činnosť

spolu 

výsledok 
hospod. 
pred 
zdanením

396974 -11252 385722 -1 128 
731

22458 -1 106 
273

-751749 -19190 -770939 323498 -41864 281634 -169839 -154236 -324075

splatná 
daň z 
príjmov + 
dodatočn
e platená 
daň

42 14586 14629 6078 14220 20298 58 17644 17702 58 8175 8233 33 6933 6966

výsledok 
hospod. 
po 
zdanení

396932 -25838 371093 -
1134809

8238 -
1126571

-751807 -36834 -788641 323440 -50039 273401 -169872 -161169 -331041



Vývoj hospodárskeho výsledku konsolidovanej účtovnej jednotky je ovplyvnený oproti 
predchádzajúcemu  obdobiu  hlavnou  činnosťou  organizácií,  predovšetkým  hospodárskym 
výsledkom mesta. Oproti roku 2016 došlo k negatívnemu  vývoju hlavne preto, že v roku 2017
záporný hospodársky výsledok bol ovplyvnený hlavne tvorbou straty z hlavnej činnosti  mesta, 
keď boli  prehodnotené lehoty používania majetku mesta  a tým aj  doby odpisovania majetku 
a zároveň bola zvýšená tvorba opravných položiek vo výške 100% ku všetkým pohľadávkam po 
lehote splatnosti na základe usmernenia audítora ako aj tvorba opravnej položky vo výške 100 % 
ku vkladu základného imania spoločnosti MTVŠ, s.r.o.. Zároveň boli v roku 2017 vyššie mzdové 
náklady z dôvodu schváleného nárastu miezd hlavne u pedagogických zamestnancov. Na strane 
druhej zase boli nižšie výnosy hlavne z podnikateľskej činnosti - z dôvodu poklesu vyrúbu dreva 
a tým aj predaja drevnej hmoty.

20.  Záver
Mesto Rožňava chce v doterajšom vývoji pokračovať aj v budúcnosti. Hlavnou prioritou 

je plnenie úloh v rámci „Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020“, ktoré sú premietnuté 
do rozpočtu mesta podľa finančných možností. 

Rožňava, 27.6.2018
Vypracovala: Ing. Klára Leskovjanská

           Ing. Erika Leskovjanská

Pavol Burdiga
primátor mesta

21. Prílohy
1. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke
2. Individuálna účtovná závierka Mesta Rožňava k 31.12.2017
3. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 
4. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2017
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DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  

pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta Rožňava 

k výročnej správe 

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom 
audite“) 

 

I. Overili sme konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Rožňava k 31. decembru 2017, ktorá je  
priložená k výročnej správe, ku ktorej sme dňa  20. Júna 2017 vydali správu nezávislého audítora 
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky v nasledujúcej znení: 
 
Názor 
Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za 
konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka Mesto Rožňava (ďalej aj  „mesto“, 
„konsolidovaný celok“), ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k 31. decembru 2017, konsolidovaný 
výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn 
významných účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa nášho názoru, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2017 a konsolidovaného 

výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).   

Základ pre názor    
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 
audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky. Od konsolidovaného celku sme nezávislí podľa 
ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich 
sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit konsolidovanej účtovnej 
závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme 
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre 
náš názor. 
 
Iná skutočnosť 
Ku konsolidovanej  účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2016 sme vydali podmienený názor. 
Skutočnosti, ktoré nás viedli k modifikácii názoru boli v účtovnej závierke za bežné obdobie 
vyriešené. 
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto konsolidovanej účtovnej závierky tak, aby 
poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré 
považuje za potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  
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Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie 
schopností konsolidovaného celku nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie 
skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie 
predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve. 
 
Zodpovednosť audítora za audit  konsolidovanej účtovnej závierky 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či konsolidovaná účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu 
audítora vrátane názoru.  
Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa 
medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. 
Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, 
ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické 
rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.  
 
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:  

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti konsolidovanej účtovnej 
závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské 
postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné 
a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej 
nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože 
podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé 
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na 
efektívnosť interných kontrol konsolidovaného celku. 

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov, a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom. 

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver 
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by 
mohli významne spochybniť schopnosť konsolidovaného celku nepretržite pokračovať 
v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť 
v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v konsolidovanej účtovnej 
závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery 
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.  

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej závierky 
vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka zachytáva 
uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

 Získavame dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o finančných údajoch účtovných 
jednotiek alebo ich obchodných aktivitách v rámci konsolidovaného celku pre účely 
vyjadrenia názoru na konsolidovanú účtovnú závierku. Zodpovedáme za vedenie, kontrolu 
a realizáciu auditu konsolidovaného celku. Ostávame výhradne zodpovedný za náš názor 
audítora. 
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II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe – dodatok 
správy nezávislého audítora 

 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe 
zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na konsolidovanú 
účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie v konsolidovanej výročnej správe.  

V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie 
sa s informáciami uvedenými v konsolidovanej výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie 
sú vo významnom nesúlade s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou alebo našimi 
poznatkami, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú 
byť významne nesprávne.  

Posúdili sme, či konsolidovaná výročná správa Mesta Rožňava obsahuje informácie, ktorých 
uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade 
s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,  

- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali 
počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné 
nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy 
audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 

 

 
 
Prešov 29.6.2018 
 
AUDANA AUDIT, s.r.o.                                                                              
Svätoplukova 12, Prešov                                                                           
Licencia  SKAU  265                                                                                  
 
Ing. Daniela Bernátová, CA, v.r. 
kľúčový štatutárny audítor 
Licencia SKAU 336        
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INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
 

k 31.12.2017
 

Priložené súčasti:

X Súvaha Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

X Poznámky - tab. Poznámky - tabuľková časť

Účtovná závierka:

X riadna

mimoriadna

Za obdobie:

Mesiac Rok Mesiac Rok

od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7

IČO

0 0 3 2 8 7 5 8

Názov účtovnej jednotky

R o ž ň a v a

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

Š a f á r i k o v a 2 9

PSČ Názov obce

0 4 8 1 2 R o ž ň a v a

Telefónne číslo Faxové číslo

0 5 8 / 7 3 2 3 2 1 5 7 8 8 1 2 9 1

Emailová adresa

Zostavená dňa: 2 8 0 3 2 0 1 8

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:



Súvaha

Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2017 2016

Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4

SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114) 001 63 925 791,53 8 975 436,88 54 950 354,65 56 612 015,06

A. Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024 002 48 218 897,11 7 822 742,93 40 396 154,18 45 531 992,04

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 003 229 583,50 149 669,70 79 913,80 69 630,46

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj  (012) - (072+091AÚ) 004 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 215 817,91 138 093,85 77 724,06 66 276,72

3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006 5 971,59 5 383,85 587,74 1 091,74

4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) -
(078+091AÚ) 007 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) -
(079+091AÚ) 008 7 794,00 6 192,00 1 602,00 2 262,00

6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) -
(093) 009 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051) - (095AÚ) 010 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 011 42 704 103,80 7 600 735,23 35 103 368,57 40 294 884,77

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 012 15 787 089,71 0,00 15 787 089,71 15 772 735,96

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 378 412,41 0,00 378 412,41 378 412,41

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 014 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 015 24 936 270,87 6 670 723,85 18 265 547,02 23 867 827,61

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) - (082+092AÚ) 016 505 925,85 335 383,53 170 542,32 104 971,99

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 017 99 016,99 52 568,68 46 448,31 38 438,35

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) -
(085+092AÚ) 018 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 019 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 020 3 934,99 3 156,00 778,99 1 397,99

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 021 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) -
(094) 022 993 452,98 538 903,17 454 549,81 131 100,46

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) - (095AÚ) 023 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 024 5 285 209,81 72 338,00 5 212 871,81 5 167 476,81

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej
jednotke (061) - (096AÚ) 025 114 130,00 72 338,00 41 792,00 131 793,00

2. Podielové cenné papiere a podiely v  spoločnosti s
podstatným vplyvom  (062) - (096AÚ) 026 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) -
(096AÚ) 027 5 171 079,81 0,00 5 171 079,81 5 035 683,81

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) -
(096AÚ) 028 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
(066) - (096AÚ) 029 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 030 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 031 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) -
(096AÚ) 032 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r.
085+ r. 098 + r. 104 033 15 703 113,69 1 152 693,95 14 550 419,74 10 434 290,71

B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 034 16 554,43 0,00 16 554,43 12 888,17

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 035 14 577,79 0,00 14 577,79 10 731,68

2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 +
193) 036 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Výrobky (123) - (194) 037 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zvieratá  (124) - (195) 038 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 039 1 976,64 0,00 1 976,64 2 156,49

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047) 040 12 667 139,44 0,00 12 667 139,44 8 590 513,58

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií
do rozpočtu zriaďovateľa  (351) 041 415,40 0,00 415,40 2 974,90
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2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 042 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (355) 043 12 666 724,04 0,00 12 666 724,04 8 587 538,68

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci
konsolidovaného celku (356) 044 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (357) 045 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným
subjektom (358) 046 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej
správy  a iné zúčtovania (359) 047 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 048 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 050 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) -
(391AÚ) 051 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 052 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 053 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
(373AÚ) - (391AÚ) 055 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 056 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 057 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 058 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 059 0,00 0,00 0,00 0,00

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) 060 1 528 854,20 1 152 693,95 376 160,25 303 945,77

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 061 663,13 663,13 0,00 1,80

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 062 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) -
(391AÚ) 063 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314) - (391AÚ) 064 0,00 0,00 0,00 2 326,30

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 065 82 892,36 74 301,98 8 590,38 23 382,35

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov  (316)
- (391AÚ) 066 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových
príjmov  (317) - (391AÚ) 067 0,00 0,00 0,00 0,00

8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších
územných celkov a rozpočtových organizácií
zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)

068 768 469,49 582 231,67 186 237,82 174 422,54

9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších
územných celkov (319) - (391AÚ) 069 412 030,38 281 159,44 130 870,94 60 345,72

10. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 070 3 130,27 0,00 3 130,27 2 814,97

11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a
zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 071 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 072 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 073 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Ostatné dane a poplatky  (345) - (391AÚ) 075 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 076 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných
operácií  (373AÚ) - (391AÚ) 077 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 078 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 079 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 080 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 081 261 668,57 214 337,73 47 330,84 40 652,09

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 082 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 083 0,00 0,00 0,00 0,00
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24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo
verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) 084 0,00 0,00 0,00 0,00

B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 085 1 490 565,62 0,00 1 490 565,62 1 526 943,19

B.V.1. Pokladnica (211) 086 3 106,49 0,00 3 106,49 462,03

2. Ceniny (213) 087 133,00 0,00 133,00 17,50

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 088 1 487 326,13 0,00 1 487 326,13 1 526 463,66

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok (221AÚ) 089 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 090 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 091 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) -
(291AÚ) 092 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) -
(291AÚ) 093 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti (256) - (291AÚ) 094 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 095 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) -
(291AÚ) 096 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 097 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé
súčet (r. 099 až r. 103) 098 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v
rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 099 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 100 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci
podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 101 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 102 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým
osobám (277AÚ) - (291AÚ) 103 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé
súčet (r. 105 až r. 109) 104 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v
rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 105 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 106 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci
podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 107 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 108 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým
osobám (277AÚ) - (291AÚ) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) 110 3 780,73 0,00 3 780,73 645 732,31

C.1. Náklady budúcich období (381) 111 3 780,73 0,00 3 780,73 645 732,31

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová
skupina 20) 114 0,00 0,00 0,00 0,00
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VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 54 950 354,65 56 612 015,06

A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 34 492 962,13 34 759 659,37

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117 5 987,26 23 650,26

A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/–  414) 118 0,00 0,00

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/–  415) 119 5 987,26 23 650,26

A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120 0,00 0,00

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0,00 0,00

2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 0,00

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 34 486 974,87 34 736 009,11

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/–  428) 124 34 817 392,66 34 441 970,82

2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  (+/–) r. 001 - (r. 117 +
r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 -330 417,79 294 038,29

B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 8 008 223,82 8 949 431,26

B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 532 500,16 456 143,80

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 410 000,00 410 000,00

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0,00 0,00

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 122 500,16 46 143,80

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až
r. 139) 132 127 533,99 93 861,63

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa (351) 133 0,00 0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355) 135 0,00 0,00

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci
konsolidovaného celku (356) 136 0,00 0,00

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357) 137 125 432,79 93 472,83

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138 0,00 0,00

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné
zúčtovania (359) 139 2 101,20 388,80

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 5 463 523,87 6 229 670,84

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 5 434 856,63 6 210 585,89

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 0,00

4. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 144 28 667,24 18 939,55

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 145,40

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 147 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00

9. Iné záväzky  (379AÚ) 149 0,00 0,00

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 150 0,00 0,00

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 808 609,83 778 536,82

B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 109 484,82 98 279,98

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,00

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 41 507,57 45 249,65

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 372 029,31 354 498,84

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 244,80 0,00

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 50,00 36 592,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 158 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,00

9. Iné záväzky  (379AÚ) 160 7 878,58 10 602,34

10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367) 161 0,00 0,00
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11. Záväzky voči združeniu (368) 162 0,00 0,00

12. Zamestnanci (331) 163 151 617,22 129 865,54

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 4,50 0,00

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
poistenia (336) 165 99 766,73 85 954,18

15. Daň z príjmov (341) 166 0,00 0,00

16. Ostatné priame dane (342) 167 19 138,68 15 494,29

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 0,00 0,00

18. Ostatné dane a poplatky  (345) 169 0,00 0,00

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0,00 0,00

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171 0,00 0,00

21. Transfery a ostatné zúčtovanie so  subjektami mimo verejnej
správy (372AÚ) 172 6 887,62 2 000,00

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 1 076 055,97 1 391 218,17

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 746 347,13 1 034 156,97

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 329 708,84 357 061,20

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176 0,00 0,00

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0,00

5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy
dlhodobé (273AÚ) 178 0,00 0,00

6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy
krátkodobé (273AÚ) 179 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 12 449 168,70 12 902 924,43

C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 494,47 742,70

2. Výnosy budúcich období (384) 182 12 448 674,23 12 902 181,73

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina
20) 183 0,00 0,00
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VZaS

Číslo účtu
alebo

skupiny
Náklady Číslo riadku

2017
2016

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 631 508,08 0,00 631 508,08 648 609,60

501 Spotreba materiálu 002 271 428,58 0,00 271 428,58 297 916,12

502 Spotreba energie 003 359 899,65 0,00 359 899,65 350 222,18

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 179,85 0,00 179,85 471,30

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 2 055 763,73 0,00 2 055 763,73 2 011 183,10

511 Opravy a udržiavanie 007 683 680,34 0,00 683 680,34 586 628,12

512 Cestovné 008 4 999,87 0,00 4 999,87 3 958,75

513 Náklady na reprezentáciu 009 11 485,90 0,00 11 485,90 10 178,85

518 Ostatné služby 010 1 355 597,62 0,00 1 355 597,62 1 410 417,38

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 3 394 526,16 0,00 3 394 526,16 3 019 760,85

521 Mzdové náklady 012 2 371 284,29 0,00 2 371 284,29 2 117 258,90

524 Zákonné sociálne poistenie 013 828 965,56 0,00 828 965,56 739 465,04

525 Ostatné sociálne poistenie 014 35 604,36 0,00 35 604,36 34 030,71

527 Zákonné sociálne náklady 015 158 671,95 0,00 158 671,95 129 006,20

528 Ostatné sociálne náklady 016 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 45 865,97 0,00 45 865,97 11 174,09

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00

532 Daň z nehnuteľnosti 019 0,00 0,00 0,00 0,00

538 Ostatné dane a poplatky 020 45 865,97 0,00 45 865,97 11 174,09

54 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť (r. 022 až
r. 028) 021 259 982,16 0,00 259 982,16 289 727,98

541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku 022 33 359,01 0,00 33 359,01 58 879,70

542 Predaný materiál 023 732,92 0,00 732,92 477,00

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 0,00 0,00 0,00 38,99

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 40,00 0,00 40,00 834,52

546 Odpis pohľadávky 026 59 569,12 0,00 59 569,12 38 730,63

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 165 883,11 0,00 165 883,11 190 638,14

549 Manká a škody 028 398,00 0,00 398,00 129,00

55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia   (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

029 1 730 731,58 0,00 1 730 731,58 1 123 465,04

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku 030 1 452 953,22 0,00 1 452 953,22 583 894,30

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035) 031 205 440,36 0,00 205 440,36 539 570,74

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 70 122,12 0,00 70 122,12 131 143,80

557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 034 0,00 0,00 0,00 0,00

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 035 135 318,24 0,00 135 318,24 408 426,94

Rezervy a opravné položky z finančnej  činnosti (r.
037+ r. 038) 036 72 338,00 0,00 72 338,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 72 338,00 0,00 72 338,00 0,00

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 040 90 619,73 0,00 90 619,73 100 319,95

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00

562 Úroky 042 64 815,59 0,00 64 815,59 72 424,19

563 Kurzové straty 043 0,00 0,00 0,00 0,00

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00
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VZaS

Číslo účtu
alebo

skupiny
Náklady Číslo riadku

2017
2016

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

568 Ostatné finančné náklady 047 25 804,14 0,00 25 804,14 27 895,76

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Škody 050 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00

578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.
055 až r. 063) 054 3 383 691,40 0,00 3 383 691,40 2 877 245,18

581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 055 0,00 0,00 0,00 0,00

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy 056 0,00 0,00 0,00 0,00

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mimo verejnej správy 057 0,00 0,00 0,00 0,00

584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo
vyšším územným celkom

058 2 911 688,08 0,00 2 911 688,08 2 477 996,37

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej
správy

059 358,60 0,00 358,60 182,00

586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej
správy

060 331 746,93 0,00 331 746,93 302 716,81

587 Náklady na ostatné transfery 061 139 897,79 0,00 139 897,79 96 350,00

588 Náklady z odvodu príjmov 062 0,00 0,00 0,00 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtové skupiny 50 - 58
súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)

064 11 592 688,81 0,00 11 592 688,81 10 081 485,79
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VZaS

Číslo účtu
alebo

skupiny
Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku

2017
2016

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 065 224 850,69 0,00 224 850,69 248 326,73

601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z predaja služieb 067 224 670,84 0,00 224 670,84 247 855,43

604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 068 179,85 0,00 179,85 471,30

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až
r. 073) (+/-) 069 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 074 19 605,79 0,00 19 605,79 0,00

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 19 605,79 0,00 19 605,79 0,00

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080
až r. 082) 079 8 341 218,34 0,00 8 341 218,34 7 826 343,18

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Daňové výnosy samosprávy 081 7 683 378,82 0,00 7 683 378,82 7 151 808,41

633 Výnosy z poplatkov 082 657 839,52 0,00 657 839,52 674 534,77

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r.
089) 083 1 202 023,12 0,00 1 202 023,12 1 091 182,00

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 084 249 819,74 0,00 249 819,74 149 888,49

642 Tržby z predaja materiálu 085 732,92 0,00 732,92 477,00

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 0,00 0,00 0,00 51 763,43

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 106 345,64 0,00 106 345,64 23 572,66

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 17,90 0,00 17,90 0,00

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 845 106,92 0,00 845 106,92 865 480,42

65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r.
099)

090 119 939,88 0,00 119 939,88 144 552,38

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 091 119 939,88 0,00 119 939,88 144 552,38

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 092 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 27 394,28 0,00 27 394,28 103 035,20

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti 094 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti 095 92 545,60 0,00 92 545,60 41 517,18

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej
činnosti (r. 097 + r. 098) 096 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 099 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 5 744,40 0,00 5 744,40 38 320,01

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Úroky 102 13,40 0,00 13,40 100,44

663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 5 650,00 0,00 5 650,00 37 000,00

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00

667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00

668 Ostatné finančné výnosy 108 81,00 0,00 81,00 1 219,57
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VZaS

Číslo účtu
alebo

skupiny
Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku

2017
2016

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00

68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
štátnych rozpočtových organizáciách a
príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)

114 0,00 0,00 0,00 0,00

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 0,00

682 Výnosy  z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 0,00 0,00 0,00 0,00

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy 117 0,00 0,00 0,00 0,00

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov verejnej správy 118 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Výnosy z kapitálových transferov  od  Európskej únie 120 0,00 0,00 0,00 0,00

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy 121 0,00 0,00 0,00 0,00

688 Výnosy z kapitálových  transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy 122 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
obciach, vyšších územných celkoch a v
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom (r. 125 až r. 133)

124 1 348 891,27 0,00 1 348 891,27 1 026 816,50

691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

125 0,00 0,00 0,00 0,00

692

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

126 0,00 0,00 0,00 0,00

693 Výnosy samosprávy  z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 523 574,26 0,00 523 574,26 573 211,18

694 Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 529 538,37 0,00 529 538,37 154 169,59

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od
Európskej únie 129 0,00 0,00 0,00 0,00

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov  od
Európskej únie 130 0,00 0,00 0,00 48 912,28

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy 131 10 714,77 0,00 10 714,77 14 871,81

698 Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 76 133,59 0,00 76 133,59 26 378,55

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 208 930,28 0,00 208 930,28 209 273,09

Účtová trieda 6
súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 +  r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r.
109 + r. 114 + r. 124)

134 11 262 273,49 0,00 11 262 273,49 10 375 540,80

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-) 135 -330 415,32 0,00 -330 415,32 294 055,01

591 Splatná daň z príjmov 136 2,47 0,00 2,47 16,72

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanení
r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-) 138 -330 417,79 0,00 -330 417,79 294 038,29
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Pozn Tab

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku Č.r.
Obstarávacia cena Oprávky

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér 02 189 934,30 27 377,34 1 493,73 0,00 215 817,91 123 657,58 15 930,00 1 493,73 0,00 138 093,85

Oceniteľné práva 03 5 971,59 0,00 0,00 0,00 5 971,59 4 879,85 504,00 0,00 0,00 5 383,85

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 05 7 794,00 0,00 0,00 0,00 7 794,00 5 532,00 660,00 0,00 0,00 6 192,00

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 06 0,00 27 377,34 27 377,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 07) 08 203 699,89 54 754,68 28 871,07 0,00 229 583,50 134 069,43 17 094,00 1 493,73 0,00 149 669,70

Položka majetku Č.r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 2017

a b 11 12 13 14 15 16 17

Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 276,72 77 724,06

Oceniteľné práva 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091,74 587,74

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 262,00 1 602,00

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 07) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 630,46 79 913,80
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Pozn Tab

Položka majetku Č.r.
Obstarávacia cena Oprávky

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pozemky 09 15 772 735,96 138 521,16 124 167,41 0,00 15 787 089,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umelecké diela a zbierky 10 378 412,41 0,00 0,00 0,00 378 412,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predmety z drahých kovov 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby 12 33 937 732,00 196 928,01 9 198 389,14 0,00 24 936 270,87 10 069 904,39 1 420 027,25 4 819 207,79 0,00 6 670 723,85

Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí 13 473 528,08 175 986,85 143 589,08 0,00 505 925,85 368 556,09 19 108,80 52 281,36 0,00 335 383,53

Dopravné prostriedky 14 82 749,03 16 267,96 0,00 0,00 99 016,99 44 310,68 8 258,00 0,00 0,00 52 568,68

Pestovateľské celky trv.porast. 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťaž. zvieratá 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hm. majetok 17 4 929,99 0,00 995,00 0,00 3 934,99 3 532,00 619,00 995,00 0,00 3 156,00

Ostatný dlhodobý hm. majetok 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku 19 654 642,63 787 073,15 448 262,80 0,00 993 452,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný majetok 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok
spolu (súčet  r. 09 až 20) 21 51 304 730,10 1 314 777,13 9 915 403,43 0,00 42 704 103,80 10 486 303,16 1 448 013,05 4 872 484,15 0,00 7 061 832,06

Položka majetku Č.r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 2017

a b 11 12 13 14 15 16 17

Pozemky 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 772 735,96 15 787 089,71

Umelecké diela a zbierky 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 412,41 378 412,41

Predmety z drahých kovov 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 867 827,61 18 265 547,02

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 971,99 170 542,32

Dopravné prostriedky 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 438,35 46 448,31

Pestovateľské celky trv.porast. 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťaž. zvieratá 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hm. majetok 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 397,99 778,99

Ostatný dlhodobý hm. majetok 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 19 523 542,17 16 441,00 1 080,00 0,00 538 903,17 131 100,46 454 549,81

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet  r. 09 až 20) 21 523 542,17 16 441,00 1 080,00 0,00 538 903,17 40 294 884,77 35 103 368,57
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Pozn Tab

Položka majetku Č.r.
Obstarávacia cena Oprávky

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej účtovnej
jednotke

22 131 793,00 0,00 17 663,00 0,00 114 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizovateľné cenné papiere
a podiely 24 5 035 683,81 135 396,00 0,00 0,00 5 171 079,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhové cenné papiere držané
do splatnosti 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pôžičky účtovnej jednotke v
konsolidovanom celku 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné pôžičky 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný
majetok 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý finančný majetok
spolu (súčet  r. 22 až 29) 30 5 167 476,81 135 396,00 17 663,00 0,00 5 285 209,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neobežný majetok spolu (r.
08 + r.  21 + r. 30) 31 56 675 906,80 1 504 927,81 9 961 937,50 0,00 48 218 897,11 10 620 372,59 1 465 107,05 4 873 977,88 0,00 7 211 501,76

Položka majetku Č.r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 2017

a b 11 12 13 14 15 16 17

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 22 0,00 72 338,00 0,00 0,00 72 338,00 131 793,00 41 792,00

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným
vplyvom 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizovateľné cenné papiere a podiely 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035 683,81 5 171 079,81

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné pôžičky 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný majetok 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet  r. 22 až 29) 30 0,00 72 338,00 0,00 0,00 72 338,00 5 167 476,81 5 212 871,81

Neobežný majetok spolu (r. 08 + r.  21 + r. 30) 31 523 542,17 88 779,00 1 080,00 0,00 611 241,17 45 531 992,04 40 396 154,18

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám
Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky 2016 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky 2017

a b 1 2 3 4 5

žiaden záznam

Spolu x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00328758 Rožňava

14  / 27



Pozn Tab

Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky
2016 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky

2017

a b 1 2 3 4 5

Odberatelia 717,34 1,24 0,00 55,45 663,13

Ostatné
pohľadávky 75 962,65 642,75 2 029,54 273,88 74 301,98

Pohľadávky z
nedaňových
príjmov obcí a
vyšších
územných
celkov a
rozpočtových
organizácií
zriadených
obcou a
vyšším
územným
celkom

529 380,25 59 643,17 0,00 6 791,75 582 231,67

Pohľadávky z
daňových
príjmov obcí a
vyšších
územných
celkov

334 988,56 4 319,31 0,00 58 148,43 281 159,44

Iné
pohľadávky 184 233,51 54 270,77 4 847,30 19 319,25 214 337,73

Spolu x 1 125 282,31 118 877,24 6 876,84 84 588,76 1 152 693,95

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti
Pohľadávky podľa doby splatnosti Číslo riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Pohľadávky v lehote splatnosti v tom: 01 74 325,97 66 463,50

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 74 325,97 66 463,50

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 0,00 0,00

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 0,00 0,00

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 1 454 528,23 1 362 764,58

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 1 528 854,20 1 429 228,08

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie

Názov položky Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín Zákonný rezervný fond Ostatné fondy Nevysporiadaný výsledok

hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia

a 1 2 3 4 5 6

Zostatok 2016 0,00 23 650,26 0,00 0,00 34 441 970,82 294 038,29

Prírastky 0,00 0,00 0,00 0,00 82 202,11 0,00

Úbytky 0,00 17 663,00 0,00 0,00 818,56 330 417,79

Presuny 0,00 0,00 0,00 0,00 294 038,29 -294 038,29

Zostatok 2017 0,00 5 987,26 0,00 0,00 34 817 392,66 -330 417,79

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2016 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2017

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy zákonné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov
a obalov 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy zákonné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 03) 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov
a obalov 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 05 až  r. 07) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2016 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2017

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy ostatné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov
a obalov 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00

Iné 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy ostatné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 05) 06 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00

Rezervy ostatné krátkodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 08 42 400,00 0,00 46 900,00 23 650,48 0,00 65 649,52

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov
a obalov 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nevyfakturované dodávky a služby 10 0,00 0,00 55 801,06 0,00 0,00 55 801,06

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej
správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia 11 3 743,80 0,00 1 049,58 3 094,78 649,02 1 049,58

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet  r. 7 až  r. 13) 14 46 143,80 0,00 103 750,64 26 745,26 649,02 122 500,16

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky podľa doby splatnosti Číslo riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Záväzky v lehote splatnosti
v tom: 01 6 268 402,32 7 003 963,27

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 804 834,05 1 164 686,38

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 1 533 908,42 1 163 760,14

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 3 929 659,85 4 675 516,75

Záväzky po lehote splatnosti 05 3 731,38 4 244,39

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 6 272 133,70 7 008 207,66

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter
bankového úveru

Poskytovateľ
bankového úveru Mena Úroková sadzba v

% Dátum splatnosti
Krátkodobá časť Dlhodobá časť

Výška istiny 2017 Nákladový úrok za
rok 2017Zostatok 2017 Zostatok 2016 Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I SKK 30.09.2024 90 000,00 90 000,00 513 246,36 603 246,36 603 246,36 134,77

I SKK 31.01.2018 5 708,84 33 061,20 0,00 5 708,84 5 708,84 0,00

I EUR 31.03.2020 108 000,00 108 000,00 113 077,76 221 077,76 221 077,76 6 275,92

I EUR 25.05.2023 66 000,00 66 000,00 75 023,01 99 124,01 141 023,01 196,25

I EUR 25.09.2019 60 000,00 60 000,00 45 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00

Spolu x x x x 329 708,84 357 061,20 746 347,13 1 034 156,97 1 076 055,97 6 606,94

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Iné aktíva a iné pasíva Číslo riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01 0,00 0,00

Aktívne súdne spory 02 4 455,00 5 543,50

Ostatné iné aktíva 03 46 541,00 16 628,98

Záväzky z poskytnutých záruk 04 0,00 0,00

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05 0,00 2 155,28

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06 0,00 0,00

Záväzky z ručenia 07 0,00 0,00

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08 0,00 0,00

Ostatné iné pasíva 09 0,00 0,00

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10 0,00 0,00

Povinnosti z opčných obchodov 11 0,00 0,00

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv 12 31 824,00 0,00

Povinnosti  z  nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv 13 0,00 0,00

Iné povinnosti 14 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve
účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka Hodnota 2017

a 1

Morový stĺp 0,00

Mramorový pomník 0,00

Radnica 389 735,17

Mestská veža 0,00

Vežové hodiny 0,00

Slnečné hodiny 0,00

Náhrobník Colinassy J. 0,00

Náhrobník Póschovej I. 0,00

Prachárenská veža 0,00

Múr hradbový - Jiskrová pevnosť 0,00

Spolu 389 735,17

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 12: k čl. IX  - Príjmy rozpočtu
Kategória

ekonomickej
klasifikácie

Názov ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť 2017 Skutočnosť 2016

a b 1 2 3 4

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 6 561 652,00 6 669 700,00 6 690 117,92 6 186 350,29

120 Dane z majetku 900 000,00 900 000,00 922 013,14 895 189,12

130 Dane za tovary a služby 666 531,00 667 622,00 674 143,84 666 442,93

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 612 050,00 492 700,00 496 950,81 677 754,96

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 307 000,00 287 024,00 283 536,03 460 289,29

230 Kapitálové príjmy 550 000,00 359 870,00 274 863,42 169 454,41

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 115,00 20,00 13,40 100,57

290 Iné nedaňové príjmy 185 000,00 121 024,00 211 341,12 201 141,36

310 Tuzemské bežné granty a transfery 4 432 037,00 4 689 897,00 4 571 306,61 4 177 777,65

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 10 000,00 133 190,00 133 190,00 394 608,89

Spolu x 14 224 385,00 14 321 047,00 14 257 476,29 13 829 109,47

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 13: k čl. IX  - Výdavky rozpočtu
Kategória

ekonomickej
klasifikácie

Názov ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť 2017 Skutočnosť 2016

a b 1 2 3 4

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 439 738,00 2 455 025,00 2 303 190,91 2 060 675,42

620 Poistné a príspevok do poisťovní 920 493,00 928 878,00 853 683,56 771 658,88

630 Tovary a služby 3 017 266,00 3 148 847,00 2 866 759,57 2 964 174,09

640 Bežné transfery 1 558 790,00 1 614 004,00 1 513 993,20 1 368 212,32

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom 84 720,00 69 720,00 64 015,72 71 572,23

710 Obstarávanie kapitálových aktív 829 366,00 793 957,00 750 398,86 808 053,24

720 Kapitálové transfery 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00

Spolu x 8 850 373,00 9 020 931,00 8 362 541,82 8 044 346,18

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie
Finančné operácie Číslo riadku Skutočnosť 2017 Skutočnosť 2016

a b 1 2

Príjmové finančné operácie
v tom: 01 1 033 975,90 1 241 421,76

Zostatok prostriedkov finančných aktív 02 201 649,35 189 232,29

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 03 178 250,44 377 639,64

Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 04 0,00 0,00

Príjmy z predaja majetkových účastí 05 0,00 0,00

Ostatné príjmy 06 654 076,11 674 549,83

Výdavkové finančné operácie
v tom: 07 900 691,08 837 252,46

Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 08 0,00 0,00

Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 09 659 476,97 623 228,85

Výdavky na obstaranie majetkových účastí 10 212 398,90 180 177,16

Ostatné výdavky 11 28 815,21 33 846,45

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku
Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania Číslo riadku Skutočnosť 2017 Skutočnosť 2016

a b 1 2

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.  v znení zákona č. 426/2013 Z.z.
z toho: 01 1 203 295,22 1 577 116,42

suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania 02 1 076 055,97 1 391 218,17

suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov 03 127 239,25 185 898,25

suma záväzkov z ručiteľských záväzkov 04 0,00 0,00

Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo
vyššieho územného celku
z toho

05 5 396 844,53 6 134 560,81

suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu 06 0,00 0,00

suma záväzkov  z  úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru,
ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty 07 5 396 844,53 6 134 560,81

suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej
republiky a Európskej únie,  operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na
základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného
finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného
predpisu

08 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Mesto Rožňava 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017 

 

 1

Poznámky k 31.12.2017  
 
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

 
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  
a)  
Názov účtovnej jednotky Mesto Rožňava 
Sídlo účtovnej jednotky Šafárikova 29 
IČO 00328758 
Dátum zriadenia  Mesto bolo založené v roku 1990 zákonom 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Spôsob zriadenia zo zákona č.369/1990 Zb. 
Názov zriaďovateľ a  
Sídlo zriaďovateľ a  
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 
závierky  

x    riadna 
    mimoriadna  

c) Účtovná jednotka je súčasťou 
konsolidovaného celku 

x    áno 
    nie 

d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 
celku verejnej správy 

x   áno 
    nie 
 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  
Hlavná činnosť účtovnej jednotky Podľ a zákona č.369/1990 Zb. je základnou 

úlohou obce pri výkone samosprávy 
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o 
potreby jej obyvateľ ov 

 
3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 
Funkcia 

Pavol Burdiga 
primátor mesta 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 
Funkcia  

Mgr. Dionýz Kemény 
zástupca primátora 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

256 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 
z toho:   
- počet vedúcich zamestnancov  

256 
 
 
19 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  
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Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017 
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- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  

6 
 Základná škola, Zlatá 291/2, Rožňava 
 Spojená škola J.A.Komenského, 
J.A.Komenského 1806/5, Rožňava 
 Základná    akad.  Jura  Hronca,  Zakarpatská 
1818/12, Rožňava 
 Základná škola Ul.pionierov, Pionierov 
642/1, Rožňava 
 Centrum  voľ ného času,  Akademika  Hronca 
100/9A, Rožňava 
 Základná umelecká škola, Akademika 
Hronca 3490/9B, Rožňava 

- príspevkové  organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  

2 
 Mestské divadlo Actores, Šafárikova 
3640/20, Rožňava 
 Technické  služby  mesta  Rožňava,  Štítnická 
257/21, Rožňava 

- neziskové organizácie založené/zriadené  
účtovnou jednotkou  

1 
 Regionálne poradenské a informačné 
centrum Rožňava, Zakarpatská 19, Rožňava 

- právnické osoby založené účtovnou jednotkou 2 
 Mestské lesy Rožňava, s.r.o., Huta 2243/1, 
Rožňava 
 Mestské televízne štúdio s.r.o, Šafárikova 
499/29, Rožňava 

- cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach  

2 
 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s, Komenského 50, Košice 
 FIN.M.O.S., a.s. Bratislava, Pekná cesta 19, 
Bratislava 

 
 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania 

účtovnej jednotky vo svojej činnosti                                                             x  áno              nie 
 
Účtovná  závierka  je  zostavená  za  ú čtovné  obdobie  od  1.1.2017  do  31.12.2017  pod ľ a 

slovenských  právnych  predpisov:  v súlade  so  zákonom č.  431/2002  Z.  z.  o  účtovníctve  v  znení 
neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 o rozpo čtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo d ňa 8. 
augusta  2007 č.  MF/16786/2007-31,  ktorým  sa  ustanovujú  podrobnosti  o  postupoch  účtovania  a 
rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a 
vyššie územné celky.  

 
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému 
obdobiu                                                                                                            áno            x  nie 

 
Účtovníctvo sa vedie v mene euro a účtovná závierka je zostavená v mene euro. 
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3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 
Položky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi  
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

získaný bezodplatne alebo zámenou 
reálnou hodnotou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 
g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 
i) zásoby získané bezodplatne reálnou hodnotou 
j) pohľ adávky  menovitou hodnotou 
k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 
l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a 

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

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  
rezervy 

menovitou hodnotou 
oceňujú sa v očakávanej 
výške záväzku 

n) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky  budúcich  období  a 
výnosy  budúcich  období  sa 
vykazujú  vo  výške,  ktorá  je 
potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej 
súvislosti s účtovným 
obdobím. 

o) deriváty pri nadobudnutí  reálnou hodnotou 
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi reálnou hodnotou 

 
 

4. Spôsob  zostavenia  odpisového  plánu  pre  dlhodobý  majetok,  doba  odpisovania,  sadzby 
odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov 

Účtovná jednotka odpisuje majetok podľ a predpokladanej doby používania majetku 
zodpovedajúcej  spotrebe  budúcich  ekonomických  úžitkov  z majetku  s prihliadnutím  na  všetky 
okolnosti  používania  majetku.  Účtovná  jednotka  u   konkrétneho  majetku  individuálne  prehodnotí 
odpisový  plán  podľ a  špecifických  podmienok  používania  a individuálne  určí  dobu  odpisovania 
v rokoch.  

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo 
prostredníctvom účtovných odpisov, metódou rovnomerného odpisovania. Účtovné odpisy sa 
zaokrúhľ ujú na celé eurá nahor. Majetok sa za čne odpisovať prvým d ňom mesiaca, v ktorom bol 
dlhodobý majetok uvedený do používania. 
 Účtovná  jednotka  odpisuje  drobný  dlhodobý  hmotný  majetok  podľ a  predpokladanej  doby 
používania od 2 rokov do 6 rokov. 
 Účtovná jednotka odpisuje drobný dlhodobý nehmotný majetok pod ľ a predpokladanej doby 
používania od 3 rokov do 6 rokov. 
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Drobný nehmotný majetok od 350 € do 1700 €, ktorý pod ľ a rozhodnutia ú čtovnej jednotky 
nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa ú čtuje pri obstaraní do nákladov na ú čet 518 - Ostatné 
služby. 

Drobný hmotný majetok od 34 € do 850 €, ktorý pod ľ a rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.  
 
 
5. Zásady pre zohľ adnenie zníženia hodnoty majetku. 
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k  

- odpisovanému dlhodobému majetku                                                        áno            x  nie 
- neodpisovanému dlhodobému majetku                                                    áno            x  nie 
- nedokončeným investíciám                                 x  áno            nie 
- dlhodobému finančnému majetku                                 áno            x  nie 
- zásobám                                                                   áno            x  nie 
- pohľ adávkam                                                                         x  áno        nie 

 
Účtovná  jednotka  tvorila  opravné  položky  k nedokon čeným  investíciám  a poh ľ adávkam 

v rámci hlavnej činnosti podľ a „Internej smernice pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek“. 
Tvorba opravnej položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 

sa posudzuje individuálne pod ľ a nevyužiteľ nosti dlhodobého majetku. Nevyužite ľ nosť dlhodobého 
majetku sa určuje v %. V prípade čakajúcich investícií na zdroje financovania je stanovená na 50% 
a v prípade umrtvených na 100%. 

K pohľ adávkam  v rámci  hlavnej činnosti,  pri  ktorej  je  riziko,  že  ich  dlžník  úplne  alebo 
čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti poh ľ adávky uplynula doba dlhšia ako 12 mesiacov obec bude 
vytvárať opravnú položku vo výške 100%.  
 Opravné položky k pohľ adávkam sa vytvoria v 100 % výške menovitej hodnoty 
pohľ adávok, resp. vo výške rovnajúcej sa čiastke úhrnu akýchko ľ vek pochybných alebo sporných 
pohľ adávok voči dlžníkovi, ak ide o pohľ adávky voči dlžníkovi, ktorý:  
• vstúpil do likvidácie,  
• je v konkurznom konaní 
• je v reštrukturalizačnom konaní,  
• alebo ide o pohľ adávky, ktoré sú súdne alebo exekučne vymáhané.  

 
6. Zásady pre vykazovanie transferov. 

O nároku na dotácie zo štátneho rozpo čtu sa ú čtuje, 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 zriaďovateľ a - 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).  

- prijatý od zria ďovateľ a - sa  zú čtuje 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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- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.  
- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zú čtuje do nákladov vo vecnej  a časovej súvislosti s  

nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľ skej 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 de ň  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 ú čtu sa na prepočet cudzej 
meny na eurá použije referen čný výmenný kurz ur čený 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 ur čeným 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 ú čtu 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 ú čet zriadený v eurách a z ú čtu 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 

 
Účtovná  jednotka  považuje  za  nevýznamné  sumy  nákladov  a nevýznamné  sumy  výnosov 

podľ a vnútorného predpisu IS-1/2016-FO „Vedenie účtovníctva“:  
- 0,08 % z nákladov minulých účtovných období, čo pre rok 2017 predstavuje suma 8 065,- € 
- 0,08 % z výnosov minulých účtovných období, čo pre rok 2017 predstavuje suma 8 300,- € 

 
A Neobežný majetok 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
a) prehľ ad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľ ka č.1) 

Prírastok  na  položke  majetku  „softvér“  predstavuje  súbor  programov  firmy  CoraGeo  – 
informačný systém samosprávy, ktorý je pravidelne rozširovaný o nové funkcionality jednotlivých 
modulov  podľ a  zmeny  zákonov,  poprípade  nové  moduly  potrebné  pre činnosť  samosprávy  na 
základe zmluvy č. 284/2008 a jej jednotlivých dodatkov. 

 
Prírastok na položke majetku „pozemky“ predstavuje postupné vykupovanie pozemkov pod 

miestnymi komunikáciami. Najvýznamnejší prírastok je na základe Zápisnice o udelení príklepu na 
dražbe nehnute ľ ností zo d ňa 28.3.2017 v sume 20 500,- €. Išlo o pozemky potrebné pre mesto na 
vjazd  do  priemyselného  parku. Ďalší  významný  prírastok  predstavuje  zaradenie  pozemkov  do 
majetku  mesta  na  základe  uznesenia  MZ č.  57/2017  a ocenené  komisiou  na  oceňovanie  majetku. 
Išlo  o pozemky  vedené  na  LV  mesta  ale  neevidované  v majetku  mesta.  Oce ňovacia  komisia 
stanovila hodnotu pozemkov spolu na sumu 80 521,15 €.  
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Úbytky  predstavujú  predaj  pozemkov  na  základe  KZ  fyzickým  a právnickým  osobám  na 
výstavbe, resp. vysporiadanie pozemkov pod svojimi nehnute ľ nosťami. Najvýznamnejší úbytok je 
v sume  9 065,54  €  na  základe  KZ č.  389/2017  a v sume  69 205,18  €  na  základe  protokolu č. 
11/2017 o odovzdaní majetku mesta do správy príspevkovej organizácii. 

 
Prírastok na položke majetku „stavby“ predstavuje „Obnova a rekonštrukcia MŠ Štítnická“ 

v hodnote 166 536,00 €, ktorá bola realizovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu 
(120 000,00 €) a vlastných zdrojov. Ďalej je to „technické zhodnotenie monitorovacie systému" v 
hodnote  26 205,90  €  realizované  z prostriedkov  ministerstva  vnútra  (10 000,00  €)  a vlastných 
zdrojov.  

Úbytky na položke majetku „stavby“ predstavuje predaj budovy na základe KZ č. 4/2017, 
vyradenie v sume 13 940,- € a odovzdanie do správy príspevkovej organizácie na základe protokolu 
č. 11/2017 zo d ňa 10.10.2017 v sume 627 239,63 €; protokolu č. 9/2017 v sume 51 603,00 € a na 
základe protokolu č. 5/2017 zo dňa 25.7.2017 v sume 8 502 711,811 € . 
 

Významný  prírastok  na  položke  „samostatne  hnute ľ né  veci  a súbory  hnute ľ ných  vecí“ 
predstavuje zaradenie: Elektrický konvektomat s príslušenstvom pre Spojenú školu J. A. 
Komenského v sume 9 999,00 €; pojazdný kompresor PDP20 s búracími kladivami a vzduchovými 
hadicami  v sume  15 500,00  €;  pojazdný  kompresor  PDP20  s  búracími  kladivami  a  vzduchovými 
hadicami pre malé obecné služby v sume 17 880,00 €; traktorová kosa čka Kubota GZD 21 DH + 
sada nožov v sume 19 308,90 € a šmykom riadený nakladač bočný – BOBCAT v sume 41 899,00 €.  

Významným úbytkom je odovzdanie do správy na základe protokolu č. 3/2017 pre 
príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rož ňava pojazdný kompresor PDP20 s búracími 
kladivami a vzduchovými hadicami v sume 15 500,00 €; vyradenie a likvidácia neupotrebite ľ ného 
majetku na základe Zápisnice UIK v sume 51 944,09 € a odovzdanie do správy na základe 
protokolu č.  9/2017  pre  príspevkovú  organizáciu  Technické  služby  mesta  Rožňava    traktorová 
kosačka Kubota GZD 21 DH + sada nožov v sume 19 308,90 € a šmykom riadený naklada č bočný 
– BOBCAT v sume 41 899,00 €.  

 
Položka  majetku  „dopravné  prostriedky“  predstavuje  významný  prírastok  kúpa  motorové 

vozidlo Dacia Duster 1,5 dCi pre mestskú políciu v sume 16 267,96 €.  
 V roku  2017  na  účte  042  -  Obstaranie  DHM  vykazuje  účtovná  jednotka  prírastok  v sume 
787 073,15  €.  Uvedený  prírastok  predstavuje  FD-  2017001  120170263  Aproving  Slovakia  s.r.o.  
vypracovanie PD - "Vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt MsÚ v Rož ňave zameranej 
na  zníženie  energetickej  náročnosti  budovy  -  rozšírenie  rozsahu"  v sume  8  300,00  €;  FD-  72017 
120170592 Helena Gyüréková - projektantka projektová dokumentácia - "MŠ E. Rotha - zníženie 
energetickej náročnosti budov" v sume 9 040,00 €; FD- 170028 120171479 GASTROTECHNIKA, 
s.r.o.  elektrický konvektomat s príslušenstvom - ŠJ pri SŠ Komenského v sume 9 999,00 €; kúpa 
pozemku v dražbe na základe Zápisnice o udelení príklepu na dražbe nehnuteľ ností zo dňa 
28.3.2017 v sume 20 500,- €; FD- 0482017 120171703 ROCHMEX, s.r.o., Rož ňava  kancelársky 
kontajner 6x3x2,85 - 2ks - Technické služby RV v sume 11 880,00 €; FD- 20171201 120171629 
WOONERF, spol. s r.o.  vypracovanie projektovej dokumentácie - "Vjazd do priemyselného parku" 
v sume  13 719,00  €;  FD-  100170289  120170629  OPAL  Multimedia  s.r.o.    technika  na  výrobu  a 
odvysielanie  televíznych  programov  v  HD  kvalite  –  MTVŠ  v sume  14 995,20  €;  Údržba  budovy 
OZ Otvor dvor vo Františkánskom kláštore - vnútorná kanalizácia a potrubie, odstránenie ma ľ oviek 
na  základe  dodatku č.  1  k nájomnej  zmluve  v sume  15 008,12  €;  FD-  3170152  120170495  AIR 
kompresory,  s.r.o.    pojazdny  kompresor  PDP20,  búracie  kladivo  P13,  BB32,  vzduchová  hadica 
v sume  15 500,00  €;  FD-  1217047  120171645  Tempus  -  Car  s.r.o.    osobné  motorové  vozidla  - 
Dacia  Duster  1,5  dCi  –  MP  v sume  16 267,96  €;  FD-  20170377  120170494  INGOCLEAR  s.r.o.  
vysávač komunálny batériový Vorax 240 v sume 17 880,00 €; FD- 617083 120170710 ALRC, s.r.o.  
traktorová  kosačka  Kubota    GZD  21  HD  +  sada  nožov  v sume  19 308,90  €;  FD-  2017029 
120171423 Cybernet s.r.o.  " Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Rož ňava - 
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III.etapa"  v sume  19 460,90  €;  Stavebné  práce  -  "Obnova  bytového  domu  zameraná  na  zníženie 
energetickej  náročnosti  budov"  -  Šafárikova  101  –  ŠFRB  v sume  182 609,72  €;  stavebné  práce  -
"Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ulici v sume 165 576,00 €; FD- 61740711 120170858 
HYDREX,  s.r.o.    šmykom  riadený  nakladač  bočný  -  BOBCAT  S530  v sume  41 899,00  €  a  FD- 
5701700031  120171620  STEFE  Rožňava,  s.r.o.  stavebné  práce  -  "Všešportový  areál  Rožňava, 
rekonštrukcia kotolne" v sume 68 500,64 €.  

Úbytok  predstavujú  tie  isté  investičné  akcie  bez  zaradenia  stavebných  prác  -  "Obnova 
bytového  domu  zameraná  na  zníženie  energetickej  náročnosti  budov"  -  Šafárikova  101  –  ŠFRB; 
"Všešportový areál Rož ňava, rekonštrukcia kotolne"; OZ Otvor dvor vo Františkánskom kláštore - 
vnútorná  kanalizácia  a  potrubie,  odstránenie  maľ oviek;  vypracovanie  projektovej  dokumentácie  - 
"Vjazd do priemyselného parku" a projektová dokumentácia - "MŠ E. Rotha - zníženie energetickej 
náročnosti budov". 
 
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  

Druh poisteného 
majetku 

Spôsob poistenia Výška poistenia Ročné poistenie 

Poistná zmluva č. 6592216100 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 
Majetok podľ a 
účtovnej evidencie  

Nehnuteľ ný majetok 54 440 893,98 € 12 175,06 € 
Hnuteľ ný majetok 1 238 473,63 € 
Zásoby 9 000,00 € 
Cudzí prevzatý majetok 7 000,00 € 
Obstaranie hmot.invens. 1 229 000,00 € 
Veci zamestnancov 7 000,00 € 
Peniaze, ceniny, cennosti 5 000,00 € 
Odpratávacie, demolačné náklady 120 000,00 € 
Poistenie proti odcudzeniu 162 000,00 € 
Poistenie strojov 37 000,00 € 
Poistenie skla 4 000,00 € 
Poistenie zodpovednosti za škodu 70 000,00 € 

    
Poistná zmluva č. 6592219811 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 

Kia Soul 

Havarijné poistenie 

16 100,00 € 289,80 € 
Škoda Octávia 16 100,00 € 475,79 € 
Opel Astra 13 475,00 € 242,55 € 
Citroen Berlingo 15 200,00 € 273,60 € 
Škoda SuperB 35 530,00 € 639,54 € 
Kovoflex príves 2 000,00 € 26,00 € 
Škoda Pick-UP 9 517,00 € 171,31 € 
Prac.stroj Bobcat 41 899,00 € 544,69 € 
Dacia Duster 16 268,00 € 292,82 € 
Citroen Jumper 32 200,00 € 579,60 € 
    

Poistná zmluva č. 6592229817 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 
Kia Soul 

Povinné zmluvné poistenie 

 86,10 € 
Škoda Octávia  86,10 € 
Opel Astra  86,10 € 
Citroen Berlingo  86,10 € 
Škoda SuperB  111,30 € 
Kovoflex príves  18,90 € 
Škoda Pick-UP  60,90 € 
Prac.stroj Bobcat  411,60 € 
Dacia Duster  86,10 € 
Citroen Jumper  111,32 € 
AVIA DVS12  411,60 € 
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Poistná zmluva č. 6592216848 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 

Skupinové úrazové 
poistenie pre 57 
pracovníkov 

Smrť následkom úrazu 16 000,00 € 1 067,52 € 
Trvalé následky úrazu 16 000,00 € 1 494,10 € 
Čas nevyhnutného liečenia 2 750,00 € 56,30 € 
   

Poistná zmluva č. 6596559581 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 
Zodpovednosť správcu bytového fondu 50 000,00 € 267,00 € 

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo 
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom 

   12 010 399,70 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech MDVaRR SR 699 561,84 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech ŠFRB 2 041 426,01 €  
Založenie nehnuteľ nosti - OKC v prospech  VUB a.s. 1 549 779,00 €  
Založenie nehnuteľ nosti  - Nájomné byty Čučmianska  22 v prospech  MVaRR SR 95 616,95 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Sobášna sieň v prospech ŠFRB 87 631,95 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Nájomné byty R. Baňa v prospech MVaRR SR 92 942,98 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Nájomné byty Čučmianska 44 v prospech  MVaRR SR 85 288,45 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty 6BJ Nadabula  v prospech  MDVaRR SR 79 330,00 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty 6BJ Nadabula  v prospech  ŠFRB 237 999,00 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech ŠFRB 3 281 238,00 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech MDVaRR SR 1 135 750,00 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Družba II. v prospech MDVaRR SR 372 701,32 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Družba II.  v prospech ŠFRB 846 013,41 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Nájomné byty Družba I. v prospech MDVaRR SR 365 773,75 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Družba I. v prospech ŠFRB  858 959,04 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Šafárikova 101 v prospech ŠFRB 180 388,00 € 

 
 
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe 

účtovnej jednotky  
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma  

Softvér 215 817,91 € 
Oceniteľ né práva  5 971,59 €  
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  7 794,00 € 
Budovy, stavby 24 936 270,87 € 
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 505 925,85 € 
Dopravné prostriedky   99 016,99 € 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 3 934,99 € 
Pozemky 15 787 089,71 € 
Umelecké diela a zbierky 378 412,41 € 
Majetok v správe mestských podnikov (RO,PO,OS) 25 296 427,94 € 

 
 

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo 
  Majetok,  

ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma  kusy 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke č. 
KRHZ-KE-972/2015 (int.č. zml. 758/2015) Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, platnosť zmluvy do 21.12.2020  

- súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky: kategória 
O2, značka KOVOFLEX, obchodný názov KF-T-2, verzia 
K2/03H/1000TB, EČ RV-325YE, rok výroby 2015 

 
 

14 359,00 € 

 
 

1 ks 
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Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke č. SNM-
BET-ZOV-2016/179 (int.č.zml. 42/2017) Slovenské národné múzeum – zbierkové 
predmety fondu SNM-Múzeum Betliar v počte 20 ks, platnosť zmluvy do 
31.12.2017 

- Misa prílohová oválna dvojuchá, cínová  
- Kanvica cínová zdobená, s vrchnákom a uchom, 1827 
- Písacia súprava, striebro 
- Vázička, červené sklo 
- Váza baňatého tvaru so širokým hrdlom, červené sklo 
- Miska štvorboká, sklo s červeným nádychom 
- Misa prílohová kruhová, s rytým erbom, striebro 
- Svietnik jednosviečkový stolový, striebro 
- Šálka a podšálka, fajansa, modrý stužkový dekór 
- Tanier plytký dezertný, stužkový dekór 
- Misa plytká prílohová 

 
 
 
 

 
 
 

1 ks 
2 ks 
1 ks 
2 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 
4 ks 
4 ks 
1 ks 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke 
zbierkových predmetov č.2/2017 (int.č. zml. 727/2016) Banícke múzeum 
Rožňava, platnosť zmluvy do 31.12.2017, poistná hodnota 1 000,00 €/kus 

- Emblém keramický – Cnosti  
- Emblém keramický – Veda  
- Emblém keramický – Hudba  
- Emblém keramický - Tanec 
- Emblém keramický - Literatúra 
- Emblém keramický – Písomníctvo 
- Emblém keramický – Obchod a doprava 

 
 
 
 

 
 
 

1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke 
zbierkových predmetov č.12/2017 (int.č. zml. 428/2017) Banícke múzeum 
Rožňava, platnosť zmluvy do 26.07.2018 

- Likérová fľ aša z Rákossyho liehovaru, poistná hodnota 50,00 € 
- Likérová fľ aša „Liquere Rakosi“, poistná hodnota 50,00 € 
- Odznak Rožňavského spevokolu, poistná hodnota 50,00 € 
- Odznak  k znovupostaveniu  sochy  Lajosa  Kossutha  v Rožňave,  poistná 

hodnota 50,00 € 
- Album pohľ adníc „Rozsnyói Emlék“, poistná hodnota 100,00 € 
- Domová tabuľ ka s názvom ulice Forrás utca 10, poistná hodnota 30,00 € 
- Domová tabuľ ka poisťovacej spoločnosti ADRIAI, poistná hodnota 

100,00 € 
- Pohľ adnica z obsadenia Rož ňavy  maďarským vojskom, poistná hodnota 

30,00 € 
- Fľ aša „Hangya“, poistná hodnota 50,00 € 
- Fľ aša sklenená, poistná hodnota 50,00 € 
- Pohľ adnica Bordácsova villa v Rožňave, poistná hodnota 30,00 € 
- Likérová  fľ aša  „Gemerská  továreň  na  rum  a likéry“,  poistná  hodnota 

50,00 € 

  
 
 

1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 

 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

 
 
f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému 

majetku a dlhodobému hmotnému majetku. 
 
V roku  2017  bola  vytvorená  opravná  položka  k nevyužitej  projektovej  dokumentácii  vo 

výške  50%  v sume  16 441,00  €  pod ľ a  „Internej  smernice  pre  tvorbu  a zú čtovanie  opravných 
položiek“. Zrušená bola  opravná položka v 100% výške v sume 1 080,00 € k odpísanej zmarenej 
investície  "PD  Rekonštrukcia  železničnej  ulice"  -  realizácia  VVS  po  rozsiahlych  výkopových 
prácach. 
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Druh DM, ku 
ktorému bola tvorená 

opravná položka 

Zostatok  
OP k 

 31.12.2016 

Zvýšenie  
OP 

Zníže
nie  
OP 

Zrušenie 
OP 

Zostatok  
OP 

k 31.12.2017 

Dôvod zvýšenie, zníženia 
a zrušenia OP 

042 - Projektová 
dokumentácia - 
Elektroinštalácia MŠ 
E.Rótha Rožňava - 
hospodársky pavilón. 

0,00 € 
 

400,00 €   400,00 € V riešení. Po vyhlásení 
vhodnej  výzvy  na  dotáciu 
bude projekt podaný. 

042 - Projektová 
dokumentácia  -  MŠ  E. 
Rótha – zateplenie - 
zníženie energetickej 
náročnosti buddovy 

0,00 € 7 645,00 €   7 645,00 € V riešení. Po vyhlásení 
vhodnej  výzvy  na  dotáciu 
bude projekt podaný. 

042 - Projektová 
dokumentácia -  
"Rekonštrukcia 
objektov Spojenej 
školy 
J.A.Komenského, 
Rožňava" 

0,00 € 
 

2 550,00 €   2 550,00 € Realizácia čiastočná, 
kompletná  výmena  okien. 
V  prípade  vhodnej  výzvy 
bude podaná žiadosť na 
dokončenie predmetu 
projektu - zateplenie 
objektov. 

042 - Projektová 
dokumentácia - 
"Rekonštrukcia 
Komunitného  centra  v 
Rožňave". 

0,00 € 2 450,00 €   2 450,00 € V riešení. V prípade 
vhodnej výzvy bude 
podaná žiadosť o dotácie z 
EÚ. 

042 - Projektová 
dokumentácia -
rekonštrukcie striech 
na objekte MŠ E.Rótha 

0,00 € 996,00 €   996,00 € Vypracovaná PD, 
doručená mestu v 
8.12.2016, doplnenie PD 
pre možnosť podania 
žiadosti o čerpanie EU 
fondov 

042 - Projektová 
dokumentácia "Zimný 
štadión v Rožňave" 

0,00 € 2 400,00 €   2 400,00 € V riešení. V prípade 
vhodnej výzvy bude 
podaná žiadosť o dotáciu. 

042 - Projektová 
dokumentácia – 
rekonštrukcia 
železničnej ulice 

1 080,00 €   1 080,00 € 0,00 € Zrušenie: Odpísanie 
zmarenej investície "PD 
Rekonštrukcia železničnej 
ulice" - realizácia VVS po 
rozsiahlych výkopových 
prácach. Zmarená PD 
schválená uznesením 
zastupiteľ stva č.181/2017 
zo dňa 28.9.2017 

 
 

2. Dlhodobý finančný majetok  
a) prehľ ad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľ ka č.1 

Prírastok za rok 2017 v sume 135 396,00 € predstavoval nákup cenných papierov na základe 
zmluvy o prevode akcií (zmluvy o kúpe cenných papierov) od 1. Slovenskej úsporovej a.s. 
Bratislava. Ide o kúpu kme ňových akcií spolo čnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe 
a znejúce na meno v postupnosti a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy 
za roky 2006 – 2021.  

Úbytok  podielu  v dcérskej  účtovnej  jednotke  je  na  základe  uznesenia  MZ č.  147/2016  zo 
dňa  23.6.2016,  na  základe  ktorého  došlo  k zníženiu  základného  imania  Mestského  televízneho 
štúdia s.r.o. o sumu 17 663,00 €. Zníženie základného imania bolo vykonané v obchodnom registri 
dňa 3.10.2017. 
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b) opis  dôvodov  zvýšenia,  zníženia  a zrušenia  opravných  položiek  k dlhodobému  finančnému  
majetku  
 

Druh DFM  Suma OP  Dôvod zvýšenie OP 
100 % vklad do základného 
imania obchodnej spoločnosti 

72 338,00 € Záporné vlastné imania 

 
Účtovná  jednotka  v roku  2017  tvorila  opravnú  položku  v sume  72 338,00  €  ku vkladu  do 

základného  imania  obchodnej  spoločnosti  Mestské  televízne  štúdio  s.r.o.  I ČO:  36172529  a to 
v zmysle  internej  smernice  pre  tvorbu  a zúčtovanie  opravných  položiek,  z dôvodu  vykázaného 
záporného vlastného imania  tejto obchodnej spolo čnosti dve po sebe idúce ú čtovné obdobia. Pri 
tvorbe  vychádzala  zo  zaslaných  predbežných  podkladov,  nako ľ ko  obchodné  spoločnosti  majú 
povinnosť uzatvorenia ú čtovného obdobia do 31.3. nasledujúceho po ú čtovnom období. Následne 
zaslala  obchodná  spoločnosť  účtovnú  uzávierku  v ktorej  už  mala  kladné  vlastné  imanie,  takže 
nebolo potrebné tvoriť opravnú položku.  
 
 
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach  
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má ú čtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 
súvahy):  

 Názov 
spoločnosti 

Právna 
forma 

Základné 
imanie (ZI) 
spoločnosti 
v peňažných 
jednotkách  

 

Podiel ÚJ 
na 

základnom 
imaní (ZI) 
spoločnosti 

v % 

Podiel  
ÚJ na 

hlasovacích 
právach 

v % 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti 

v eurách  
k 31.12. 

2017 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti  

v eurách  
k 31.12. 

2016 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe ÚJ 

k 31.12. 
2017 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe ÚJ 

k 31.12. 
2016 

Mestské lesy  s.r.o. 41 792,00 € 100 100 316 104,47 € 303 170,50 € 41 792,00 € 41 792,00 € 

Mestské 
televízne štúdio 

s.r.o. 72 338,00 € 100 100 5 402,02 € -1 121,28 €  72 338,00 € 90 001,00 € 

Spolu x  131 793,00 € x x 321 506,49 € 302 049,78 € 114 130,00 € 131 793,00 € 

 
 

4. Dlhové cenné papiere a realizovate ľ né cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý 
finančný majetok  

dlhové  cenné  papiere  držané  do  splatnosti  a realizovate ľ né  cenné  papiere  (riadky  027  až  028 
súvahy):   

Názov emitenta Druh 
cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Výnos v % Dátum 
splatnosti 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12. 2017 

Účtovná hodnota 
vykázaná 

v súvahe účtovnej 
jednotky  

k 31.12. 2016 
1.slovenská úsporová, a.s. akcia € x x 1 293 326,16 € 1 157 930,16 € 

Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

akcia € x x 3 877 753,65 € 3 877 753,65 € 

Spolu x x x x 5 171 079,81 € 5 035 683,81 € 
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B  Obežný majetok  
1. Pohľ adávky 
a) opis významných pohľ adávok podľ a jednotlivých položiek súvahy  

Pohľ adávky Riadok 
súvahy 

Hodnota 
pohľ adávok 

brutto 

Hodnota 
pohľ adávok 

netto 

Opis 

Ostatné pohľ adávky 065 82 892,36 € 8 590,38 €  
z toho:  73 610,22 € 0,00 € Exekučné pohľ adávky prevzaté po 

zaniknutej dcérskej spoločnosti 
1.Rožňavská a.s. – pohľ adávku tvoria 
jednotlivé  dlhy  fyzických  aj  právnických 
osôb za nájom nebytových priestorov, 
prenájom  predajného  miesta  na  trhovisku, 
vodu. Najstaršia exekúcia je z roku 2001. 

Pohľ . z nedaňových príjmov 
obcí 

068 768 469,49 € 186 237,82 €  

z toho:  715 930,94 € 140 059,93 € Pohľ adávky za komunálny odpad voči 
fyzickým aj právnickým osobám  

  33 628,52 € 33 628,52 € 
 

OZ Otvor dvor – dodatok č. 1 k nájomnej 
zmluve splatný v 1/2018 

Pohľ . z daňových príjmov 
obcí 

069      412 030,38 € 130 870,94 €  

z toho:   14 933,29 € 0,00 € AgroGemProdukt, s.r.o. - DzN 
  9 552,20 € 0,00 € Agrostroj a.s. - DzN 
  33 960,00 € 0,00 € BEFANA s.r.o. - DzN 
  9 045,85 € 0,00 € BANE SNV, štátny podnik v likvidácii - 

DzN 
  33 801,71 € 0,00 € BERIX Zdroj s.r.o. - DzN 
  21 706,07 € 0,00 € EKOLÍNIA s.r.o. v reštrukturalizácii - 

DzN 
  15 584,86 € 0,00 € Ekoplastika s.r.o. v reštrukturalizácii - 

DzN 
  20 657,17 € 0,00 € Šfefánia Hadušovská - alkoholické nápoje 

a tabak 
  10 308,02 € 0,00 € Ing. Peter Jakobej - DzN 
  10 764,18 € 0,00 € Ing. Ladislav Makovník - DzN 
  13 447,06 € 0,00 € Gabriel Oravec - DzN 
  9 451,73 € 0,00 € Ing. Róbert Podracky - DzN 
  11 408,68 € 0,00 € Levente Remiás - DzN 
  12 420,63 € 0,00 € Reštaurácie š.p. v likvidácii 
  8 421,08 € 0,00 € ROCHMEX, s.r.o. - DzN 
Iné pohľ adávky  081 261 668,57 € 47 330,84 €  
z toho:   208 894,59 € 24 938,11 € Nájom obecných bytov  
  14 426,55 € 14 426,55 € Pohľ adávky voči poisťovni z poistných 

udalostí 
  35 970,87 € 5 589,62 € Pohľ adávky voči fyzickej a právnickej 

osobe za škodu spôsobenú mestu 

 
 
b) vývoj opravnej položky k pohľ adávkam - tabuľ ka č.3 

V roku  2017  boli  pri  vykonaní  inventúry  prehodnotené  všetky  poh ľ adávky  a v zmysle 
internej  smernice  na  tvorbu  a zú čtovanie  opravných  položiek  boli  tvorené  alebo  zrušené  OP 
k jednotlivým  pohľ adávkam.  K zrušeniu  OP  dochádzalo  aj  v prípade  odpísania  nevymožite ľ nej 
pohľ adávky. Zníženie OP bolo v prípade úhrady pohľ adávky.  

Ostatné pohľ adávky sú tvorené prevažne exekučnými pohľ adávkami prevzatými po zrušenej 
dcérskej obchodnej spoločnosti (Zostatok OP k 31.12.2017 v sume 73 610,22 €).   
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Pohľ adávky z nedaňových príjmov obcí tvoria prevažne poplatky za komunálny odpad, ale 
aj pohľ adávky vyplývajúce z nájomných zmlúv uzatvorených mestom s fyzickou, resp. právnickou 
osobou.  

Pohľ adávky z daňových príjmov sú tvorené pohľ adávkami z miestnych daní (daň 
z nehnuteľ nosti zostatok OP vo výške 213 404,48 €;  za psa, nevýherné prístroje, predajné 
automaty, ubytovanie, verejné priestranstvo, alkohol, reklamu – spolu zostatok OP v sume 
67 754,96 €).  

Iná poh ľ adávka je tvorená hlavne poh ľ adávkami z nájmu obecných bytov (zostatok OP vo 
výške  183 956,48  €), ďalej  pohľ adávkami  z poistných  udalostí,  a pohľ adávkami  voči  fyzickým 
a právnickým osobám za škodu spôsobenú mestu (zostatok OP vo výške 30 381,25 €).  
 
 
c) pohľ adávky podľ a doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľ ka č.4 

Pohľ adávky  v lehote  splatnosti  v sume  74 325,97  €  tvoria:  neuhradené  faktúry  za  služby 
v nájomných bytoch za obdobie 12/2017 splatné v 1/2018, pohľ adávky za pohrebné služby 
prihlásené  do  dedičského  konania,  istina  vyplatená  Slovenskej  pošte  na  poštovné,  príspevok  so 
sociálneho  fondu  na  stravné  za  12/2017,  pohľ adávky  voči  zamestnancom  za  stravné  12/2017, 
odberateľ ské faktúry za prenájom pozemkov a krátkodobý prenájom priestorov, za predaný tovar, 
za zriadenie vecného bremena i za poskytnutie finan čných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 
detí  v centre  voľ ného času  so  splatnosťou  v roku  2018,  pohľ adávky  voči  poisťovni  z poistných 
udalostí a voči fyzickým osobám za škodu spôsobenú mestu. 
 Najvýznamnejšími pohľ adávkami po splatnosti sú jednotlivé pohľ adávky za nedaňové 
príjmy  obcí  (komunálny  odpad)  v sume  715 930,94  €,  pohľ adávky  za  daňové  príjmy  obcí  (DzN, 
ubytovanie ...) v sume 412 030,38 € a pohľ adávky za nájomné v nájomných bytoch v sume 
208 894,59  €,  väčšina  prevzatá  po  zrušenej  obchodnej  spoločnosti  1.Rožňavskej  a.s.  v likvidácii. 
73 610,22 € sú exeku čné pohľ adávky prevzaté po zaniknutej dcérskej spolo čnosti 1.Rožňavská a.s. 
– pohľ adávku tvoria jednotlivé dlhy fyzických aj právnických osôb za nájom nebytových 
priestorov, prenájom predajného miesta na trhovisku, vodu. Najstaršia exekúcia je z roku 2001. 

   
 

Pohľ adávky        Zostatok 
k 31.12.2016  

brutto   

Zostatok 
k 31.12.2017   

brutto  

Z toho 
pohľ adávky 

po lehote 
splatnosti 

k 31.12.2016  

Z toho 
pohľ adávky po 

lehote 
splatnosti 

k 31.12.2017 
Dlhodobé pohľ adávky z toho:  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

     
Krátkodobé pohľ adávky z toho:  1 429 228,08 € 1 528 854,20 € 1 362 764,58 € 1 490 636,04 € 
- ostatné pohľ adávky – exekučné – prevzaté 75 611,23 € 73 610,22 € 75 611,23 € 73 610,22 € 
- pohľ adávky za KO a DSO 646 626,22 € 715 930,94 € 646 626,22 € 715 930,94 € 
- pohľ adávky za nájom pozemku 

a nebyt.priestorov 
57 176,57 € 52 121,05 € 20 445,40 € 42 239,74 € 

- pohľ adávky na dani z nehnuteľ nosti 325 336,84 € 338 347,48 € 325 336,84 € 338 347,48 € 
- pohľ adávky za psa 11 650,42 € 12 710,44 € 11 650,42 € 12 710,44 € 
- pohľ adávky za verejné priestranstvo 7 144,96 € 9 649,93 € 7 144,96 € 9 649,93 € 
- pohľ adávky za alkohol 44 154,60 € 43 914,60 € 44 154,60 € 43 914,60 € 
- pohľ adávky za nájom obecných bytov 213 417,81 € 208 894,59 € 213 417,81 € 208 894,59 € 
- pohľ adávky voči poisťovni z poistných 

udalostí  
1 314,23 € 14 426,55 € 0,00 € 0,00 € 

- pohľ adávky voči fyzickým a právnickým 
osobám za škodu spôsobenú mestu 

4 927,41 € 35 970,87 € 4 927,41 € 35 584,17 € 

 
 

d) pohľ adávky podľ a zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľ ka č.4 
Všetky pohľ adávky v lehote splatnosti sú so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane. 
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e) pohľ adávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    
Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu Hodnota pohľ adávky  

Pohľ adávky  kryté  garančnou  zábezpekou  vo  výške  3-6 
mesačného nájomného vyplývajúca zo zákona č. 
443/2010 

234 794,69 € 208 894,59 € 

 
 
2. Finančný majetok  
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku  

Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2016 Zostatok k 31.12.2017 
Bankové účty 1 509 330,33 € 1 486 868,50 € 
základný účet mesta 618 484,29 € 358 736,83 € 
garančný účet nájomné byty 232 985,16 €  232 850,73 € 
komunálny odpad 16 151,85 € 535,19 € 
projekt – cestný vysávač 10 036,65 € 7 510,95 € 
malé obecné služby 8 923,04 € 3 201,65 € 
kapitálový účet 137 792,55 € 43,60 € 
fond rozvoja bývania 37 889,26 € 408 860,43 € 
sociálny fond mesta 9 774,83 € 16 059,61 € 
depozitný účet 8 781,41 € 7 090,35 
projekt – vjazd do priemyselnej zóny 31 137,14 € 18 676,14 € 
Projekt – obnova mestskej veže 18 721,00 € 89,20 € 
bytový účet nájomné byty 89 017,90 € 51 732,90 € 
účet fond opráv - byty 156 719,81 € 214 701,45 € 
štátne dotácie-prenesené kompetencie - školstvo 53 497,95 € 98 804,04 € 
originálne kompetencie – školstvo 14 382,31 € 16 123,96 € 
základný účet MŠ 55 330,86 € 12 699,63 € 
sociálny fond MŠ 9 704,32 € 13 433,90 € 

 
Zostatok na základnom účte tvoria podielové dane, na garančnom účte sú garančné 

zábezpeky vo výške 1 až 3 mesiacov na nájomné v nájomných bytoch mesta, komunálny odpad sú 
príjmy od obyvateľ ov za drobný a stavebný odpad slúžiace na ich úhradu spoločnosti 
zabezpečujúcej odvoz odpadu, účty projekt tvoria zostatky jednotlivé projekty, do ktorých sa mesto 
prihlásilo  a získalo  finančné  prostriedky.  Účet  MOS  je  účet  určený  na  príjem  a výdaj  finančných 
prostriedkov  za  pracovníkov  MOS,  kapitálový  ú čet  slúži  na  príjem  z predaja  majetku  mesta 
a následne na úhradu kapitálových výdavkov, fond rozvoja bývania je fondový ú čet tvoriaci fond 
rozvoja  bývania  (75 648  €)  a rezervný  fond  (333 147  €).  Na    účte  sociálneho  fondu  je  zostatok 
povinného prídelu z miezd zamestnancov, ktoré neboli do konca roka 2017 vy čerpané. Najväčšiu 
časť čerpania zo sociálneho fondu tvoril príspevok na stravu zamestnancov. Zostatok na 
depozitnom  účte  tvoria  mzdy  a odvody  zamestnancov  za  december  2017,  ktoré  boli  vyplatené 
a odvedené v januári 2018 a tiež da ň z miezd. Bytový účet je určený na príjem za nájomné a služby 
v obecných  bytoch  a na  úhradu  služieb  spojených  s bývaním.  Fond  opráv  je  spojený  s bývaním. 
Účet  prenesené  a originálne  kompetencie  sa  týka  školstva,  tak  ako  to  vyplýva  z názvu,  zostatok 
tvoria finančné prostriedky nevyčerpané jednotlivými ZŠ a MŠ. 

 
3. Časové rozlíšenie  
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2016 Zostatok k 31.12.2017 
Náklady budúcich období  spolu z toho: 645 732,31 € 3 780,73 € 
Úroky ŠFRB - 808/1110/2006 59 777,24 € 0,00 € 
Úroky ŠFRB - 808/1111/2006 59 911,30 € 0,00 € 
Úroky ŠFRB - 808/59/2008 163 713,70 € 0,00 € 
Úroky ŠFRB - 808/215/2009 303 038,64 € 0,00 € 
Úroky ŠFRB - 808/640/2010 20 046,63 € 0,00 € 
Úroky ŠFRB - 808/2083/01 23 823,44 € 0,00 € 
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 Úroky voči ŠFRB zúčtované súvzťažne s účtom 479. Na účte 479 boli zaúčtované na základe 
zmluvy  so  ŠFRB,  kde  v tom čase  ešte  neboli  odčlenené  (vykazované  samostatne).  Úroky  boli 
vykazované  na  účte  479  aj  na  účte  384,   čím  boli  navýšené  aktíva  aj  pasíva.  Po  odúčtovaní  je 
evidencia úrokov na podsúvahovom účte.  

 
 

Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A  Vlastné imanie - tabuľ ka č.5 

Oceňovacie  rozdiely  z kapitálových  účastín  –  Úbytok  je  na  základe  uznesenia  MZ č. 
147/2016  zo  dňa  23.6.2016,  na  základe  ktorého  došlo  k zníženiu  základného  imania  (majetkový 
vklad do spoločnosti) Mestského televízneho štúdia s.r.o. o sumu 17 663,00 €. Zníženie základného 
imania  (ďalej  len  ZI)  bolo  vykonané  v obchodnom  registri  dňa  3.10.2017.  Oceňovací  rozdiel  bol 
zaúčtovaný  na  základe  znaleckého  posudku č.  17/2008  vyhotoveného  Ing.  J.  Godočikom.  Pri 
znížení ZI bol zaúčtovaný úbytok oceňovacieho rozdielu.  
 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov – Prírastok predstavuje hodnotu 
pozemkov zaúčtovaných na základe ocenenia komisiou na oce ňovanie majetku. Išlo o pozemky vo 
vlastníctve mesta zapísaných na LV mesta ale neevidovaných v majetku mesta, čo bolo zistené na 
základe inventarizácie majetku.  

Úbytok predstavuje doúčtovanie rozdielu v preddavkoch - stravné a réžia (preplatky 
stravníkov) - rozdiel vznikol za rok 2017 zosúlaďovaním kontroly okruhu stravného a 
predkladaných mesačných uzávierok (opakovane menených) vedúcich Šj. 

Presun predstavuje preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016. 
 
Výsledok hospodárenia - Úbytok predstavuje výsledok hospodárenia za rok 2017. Presun 

je výsledok hospodárenia za rok 2016. 
 
B  Záväzky 
1. Rezervy - tabuľ ka č.7 

Rezervy  vytvorené za rok 2016 boli v roku 2017 všetky  použité, okrem  zamestnaneckých 
pôžitkov v sume 18 749,52 €, ktoré neboli čerpané. Zrušené boli rezervy na vedenie ú čtu cenných 
papierov a na doplatok za služby MHD. 

Mesto Rožňava tvorilo rezervy v zmysle zákona krátkodobé na audit, zamestnanecké 
pôžitky a nevyfakturované služby. Dlhodobé rezervy sú na prebiehajúce a hroziace súdne spory na 
základe odborného odhadu právneho zástupcu. 

 
 Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv 

Názov položky / Suma v €             Predpokladaný 
rok použitia  

Mesto vykazuje rezervu na audit za rok 2016 vykonaný spolo čnosťou AUDANA AUDIT s.r.o. 
v zmysle zmluvy o poskytnutí audítorských služieb v sume 1 049,58 €. 

2018 

Mesto vykazuje rezervu na zamestnanecké pôžitky v sume 65 649,52 €. Vytvorila ju na základe 
odhadu pracovníka personalistiky, ktorý ju naplánoval v súlade s kolektívnou zmluvou 
a v zmysle § 20 bod 1c zákona č. 553/2003 Z.z.  

2018 

Mesto vykazuje rezervy na dodané ale nevyfakturované služby – výkon BOZP v sume 600,00 
€; dodanú elektrickú energiu pre kamerový systém v sume 725,04 €. Zárove ň vykazuje rezervu 
zo  zmluvy č.423/2017  Vjazd  do  priemyselného  parku-vypracovanie  PD  v sume  20 847,50  € 
a na  údržbu  budovy  OZ  Otvor  dvor  vo  Františkánskom  kláštore  -  vnútorná  kanalizácia  a 
potrubie, odstránenie maľ oviek vyplývajúcu zo zmluvy č. 561/2016 v sume 33 628,52 €. 

2018 
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            Mesto vykazuje rezervu na súdny spor s A.Kozsár a spol verzus Ministerstvo DVaRR 
SR, kde je predpoklad plnenia zo strany mesta v sume 300 000,- €. Celková výška o ktorú sa 
vedie súdny spor je 1 075 917,10 €. Dátum vzniku súdneho sporu je 17.4.2012 a momentálne 
prebieha konanie na I. stupni.  
            Mesto  vykazuje  rezervu  na  súdny  spor  s Ing.  Šima  S&S,  kde  si  spoločnosť  nárokuje 
čiastku 77 000,- €, predpokladané náklady zo strany  mesta by boli 25 000,- €. Dátum  vzniku 
súdneho  sporu  je  26.1.2012  a momentálne  prebieha  odvolacie  konanie  voči  medzitýmnemu 
rozsudku. 
           Mesto  vykazuje  rezervu  na  súdny  spor  Združenie  „IS  –  J.P.Stav“,  kde  si  spoločnosť 
nárokuje čiastku 79 000,- €, predpokladané náklady zo strany mesta by boli 85 000,- €. Dátum 
vzniku súdneho sporu je 3.9.2014 a momentálne prebieha konanie na I.stupni. 

2020 
 
 
 

2020 
 
 

2020 
 

 
 

2. Záväzky podľ a doby splatnosti  
a) záväzky podľ a doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľ ka č.8 

 
Mesto Rožňava má záväzky po lehote splatnosti v sume 3 731,38 €, ktoré z poh ľ adu mesta 

nepredstavujú významnú položku.  
Ostatné  záväzky  sú  v lehote  splatnosti,  ide  predovšetkým  o úvery  zo ŠFRB  použité  na 

výstavbu nájomných bytov, ktoré predstavujú výšku 5 396 844,53 € so splatnos ťou v rozhraní od 
15.6.2019  do  15.10.2040.  Ide  celkovo  o  7  úverov.  Potom  sú  to  záväzky  z garančnej  zábezpeky 
nájomných bytov voči nájomníkom vo výške 234 794,69 €, ktorú nájomníci splácajú vo výške 3 – 6 
mesačného  nájomné  podľ a  druhu  nájomného  bytu.  Dodávateľ ský  úver  v sume  127 239,25  €  voči 
spoločnosti  Stefe  Rožňava  s.r.o.  na  základe  zmluvy  o dielo  „Rekonštrukcia  objektov  školy  za 
účelom  zníženia  energetickej  náročnosti  budov  -  Spojená  škola  Rožňava  Komenského.  Sociálny 
fond v sume 28 667,24  €. Ďalej sú to záväzky z miezd za 12/2017 v sume 151 617,22 €, odvody 
z miezd za 12/2017 v sume 99 766,73 € a dane z príjmov FO z miezd za 12/2017 v sume 19 138,68 
€.  Záväzky  z prijatých  preddavkov  od  nájomníkov  obecných  bytov  za  služby  spojené  s užívaním 
bytov  v sume  28 915,57  €  a prijaté  preddavky  na  stravné  v zariadeniach  školského  stravovania 
v sume  12 592,00  €.  Záväzok  zo  zmluvy č.  369/2017  vo  voči  Stredoslovenskej  energetike  za 
výmenu LED svietidiel v sume 44 424,50 € a z dodávateľ ských faktúr za 12/2017 prijatých 
v 1/2018  v sume  109 276,03  €,  z ktorých  najvýznamnejšími  záväzkami  sú:  Brantner  Gemer  s.r.o. 
v sume 20 927,10 € za komunálny odpad, FIN.M.O.S. a.s. v sume 17 086,68 € za elektrickú energiu 
verejného osvetlenia, Rochmex s.r.o. v sume 11 880,00 € za 2 ks kancelárskych kontajnerov, Stefe 
Rožňava s.r.o. v sume 8 414,98 € za dodávku tepla do jednotlivých objektov mesta 
a Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v sume 10 570,19 € za dodávku vody. 

Záväzky  sa  delia  na  bežné  výdavky  v sume  733 833,42  €  a kapitálové  výdavky  v sume 
5 538 300,28 €. 
 

Záväzky           Zostatok 
k 31.12.2016    

Zostatok 
k 31.12.2017    

Dlhodobé záväzky z toho:  6 229 670,84 € 5 463 523,87 € 
- záväzky zo sociálne ho fondu 18 939,55 € 28 667,24 € 
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB 5 839 131,49 € 5 094 477,17 € 
- záväzky z investičného dodávateľ ského úveru 137 015,75 € 78 356,75 € 
- ostatné záväzky 0,00 € 27 228,02 € 
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB 234 438,65 € 234 794,69 € 

   
Krátkodobé záväzky z toho:  778 536,82 € 808 609,83 € 

- záväzky voči dodávateľ om 98 279,98 € 109 484,82 € 
- záväzky voči zamestnancom 129 865,54 € 151 617,22 € 
- záväzky voči poisťovniam  85 954,18 € 99 766,73 € 
- záväzky voči daňovému úradu 15 494,29 € 19 138,68 € 
- ostatné záväzky  0,00 € 17 196,48 € 
- prijaté preddavky za služby spojené s bývaním 34 582,56 € 28 915,57 € 
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- prijaté preddavky na stravné 10 667,09 € 12 595,00 € 
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB 295 429,32 € 302 367,36 € 

záväzky z investičného dodávateľ ského úveru 48 882,50 € 48 882,50 € 

 
 
b)  záväzky podľ a zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľ ka č.8 

 
Záväzky sú rozdelené podľ a zostatkovej doby splatnosti na základe dohodnutých podmienok 

v jednotlivých  zmluvách  so  ŠFRB,  v zmluve  so  Stredoslovenskou  energetikou  a so  spoločnosťou 
Stefe Rožňava s.r.o. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov tvoria 
záväzky  voči  ŠFRB,  Stredoslovenskej  energetike  a Stefe  Rožňava  s.r.o.  Záväzky  so  zostatkovou 
dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov tvoria záväzky voči ŠFRB. Ostatné záväzky sú so 
zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane.  
 

Záväzky           Zostatok 
k 31.12.2016    

Zostatok 
k 31.12.2017    

Záväzky z toho:    
a) so zostatkovou dobou splatnosti  do 1 roka  1 164 686,38 € 804 834,05 € 

záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB 295 429,32 € 302 367,36 € 
záväzky z investičného dodávateľ ského úveru 185 898,25 € 48 882,50 € 
záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB 234 438,65 € - 
ostaté záväzky (479) 0,00 € 17 196,48 € 
záväzky zo sociálne ho fondu 18 939,55 € - 

- záväzky voči dodávateľ om 98 279,98 € 109 484,82 € 
- záväzky voči zamestnancom 129 865,54 € 151 617,22 € 
- záväzky voči poisťovniam  85 954,18 € 99 766,73 € 
- záväzky voči daňovému úradu 15 494,29 € 19 138,68 € 

b) so zostatkovou dobou splatnosti  od 1 roka do 5 rokov 1 163 760,14 € 1 533 908,42 € 
záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB 1 163  614,74 € 1 164 817,32 € 
záväzky z investičného dodávateľ ského úveru - 78 356,75 € 
záväzky zo sociálne ho fondu - 28 667,24 € 
záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB - 234 794,69 € 
ostatné záväzky (479) 0,00 € 27 228,02 € 

c) so zostatkovou dobou splatnosti  nad 5 rokov 4 675 516,75 € 3 929 659,85 € 
záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB 4 675 516,75 € 3 929 659,85 € 

 
c) popis významných položiek záväzkov  

Záväzok Hodnota záväzku 
k 31.12.2016 v € 

Hodnota záväzku 
k 31.12.2017 v € 

Opis 

ŠFRB – 808/2083/2001 
nájomné byty R. Baňa 

55 697,46 € 22 209,84 € Úver bol prijatý na výstavbu 26-bj 
v sume  857 632,00  €  so  splatnosťou  do 
roku 2019.  

ŠFRB - 808/1110/2006 
nájomné byty Družba I 

651 139,73 € 563 838,99 € Úver bol prijatý na výstavbu 30-bj 
v sume  858 959,00  €  so  splatnosťou  do 
roku 2036.  

ŠFRB - 808/1111/2006 
nájomné byty Družba II 

644 899,23 € 558 141,40 € Úver bol prijatý na výstavbu 30-bj 
v sume  846 013,00  €  so  splatnosťou  do 
roku 2036.  

ŠFRB - 808/59/2008 
nájomné byty Družba III.-IV 

1 694 043,48 € 1 466 759,37 € Úver bol prijatý na výstavbu 2x30-bj 
v sume 2 041 426,00 € so splatnos ťou do 
roku 2038.  

ŠFRB - 808/215/2009 
nájomné byty Družba V.-VII 

2 870 621,96 € 2 466 503,93 € Úver bol prijatý na výstavbu 3x30-bj 
v sume 3 281 238,00 € so splatnos ťou do 
roku 2039.  

ŠFRB - 808/640/2010 
nájomné byty 6BJ Nadabula 

218 158,95 € 187 086,75 € Úver bol prijatý na výstavbu 6-bj v sume 
237 991,00 € so splatnosťou do roku 
2040.  
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ŠFRB – 808/959/2016 – nájomné 
byty Šafárikova 101 

0,00 € 132 304,25 € Úver bol prijatý na rekonštrukciu 
bytového  domu  Šafárikova  101  v sume 
136 351,44 € so splatnosťou do 
13.5.2037 

Garančný fond nájomných bytov 234 438,65 € 234 794,69 € Garančná zábezpeka vo výške 3 
mesačného nájomného 

Dodávateľ ský úver 185 898,25 € 127 239,25 € FD 20151795 na rekonštrukciu objektov 
Spojenej školy za účelom zníženia 
energetickej náročnosti budov v sume 
234 636,00 € so splatnosťou do roku 
2/2020. Mesačný úrok je vo výške 0 €. 

Stredoslovenská energetika 0,00 € 44 424,50   Zmluva č. 369/2017 - výmenu LED 
svietidiel 

Sociálny fond 18 939,55 € 28 667,24 €  
Leasingová zmluva č. 
13/80437 

23 981,96 € 0,00 € Leasing  bol  prijatý  v  12/2013  na  nákup 
kolesového traktora v sume 112 337,75 € 
so splatnosťou do 11/2017 

Leasingová zmluva č. LZF 
21104522 

12 755,44 € 50,00 € Leasing  bol  prijatý  v 8/2014  na  nákup 
asfaltového recyklátora v sume 
61 868,68 € so splatnosťou do 4/2018 

Daň z príjmov FO z miezd 15 494,29 € 19 138,68 € Odvod 12/2017 uhradený 1/2018 
Sociálne zabezpečenie  85 954,18 € 99 766,73 € Odvod 12/2017 uhradený 1/2018 
Mzdy 129 865,54 € 151 617,22 € Mzdy zamestnancov za 12/2017 

uhradené 1/2018 

  
 
3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci  
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľ ka č.9 

Bankové  úvery  sú  splácané  mesačne  vrátane  úrokov,  v stanovenom  termíne  dohodnutom 
zmluvne a v stanovenej výške na základe inkasa banky. Ide o úvery: 

• z  roku  2004,  keď  mesto  prijalo  bankový  úver  na  dostavbu  obchodno-kultúrneho  centra 
v sume 1 780 746,36 € s aktuálnou úrokovou sadzbou 0,033 % na základe uznesenia 
mestského zastupiteľ stva č. 180/2004  z 24.08.2004 prefinancovanie zostatku úveru z 
Kremskej banky úverom z VÚB a OTP, uznesenie č. 205/2004  z 12.10.2004 je doplnením 
uznesenia č. 180/2004, so splatnosťou do 11/2024, 

• z roku 2008, keď mesto prijalo  bankový úver na kúpu pozemkov na výstavbu 
priemyselného parku v sume 325 300,41 € (9 800 000,00 SKK) s aktuálnou úrokovou 
sadzbou 0,00 % na základe uznesenia mestského zastupite ľ stva č. 33/2008 zo dňa 14.2.2008 
so splatnosťou do 1/2018, 

• investičný úver z roku 2010, ktorý mesto prijalo na kapitálové výdavky  mesta Rož ňava v 
sume 968 077,76 € s aktuálnou úrokovou sadzbou 2,071 % na základe uznesenia mestského 
zastupiteľ stva č. 103/2010 zo dňa 29.9.2010 so splatnosťou 2020,  

• kapitálový  úver  z roku  2015,  ktorý  mesto  prijalo  na  kapitálové  výdavky  mesta  Rožňava 
(rekonštrukcia ZŠ Zlatá, Vajanského a Spojená škola) v sume 485 000 € s aktuálnou 
úrokovou  sadzbou  0,80  %  na  základe  uznesenia  mestského  zastupiteľ stva č.  146/2015 zo 
dňa 25.6.2015 so splatnosťou 5/2023, 

• dodávateľ ský  úver  z roku  2015  prijatý  na  rekonštrukciu  ZŠ  Zlatá  v  sume  240 000,00  €, 
postúpený dodávateľ om na bankový subjekt Slovenskú sporite ľň u so splatnosťou do 9/2019 
s aktuálnou úrokovou sadzbou 0,00 %. 
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b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru 
 

Druh bankového úveru  
podľ a splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ 

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  
alebo krátkodobého bankového úveru 

Dlhodobý  Notárska zápisnica 
Dlhodobý  Notárska zápisnica 
Dlhodobý  Ručiteľ ská listina 
Dlhodobý Blankozmenka 

 
 
4. Časové rozlíšenie  
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov 

budúcich období  
 

Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok  k 31.12.2016 Zostatok  k 31.12.2017 
Výnosy budúcich období spolu z toho: 12 902 181,73 € 12 448 674,23 € 

Hmotný majetok - ŠR 8 890 052,23 € 10 949 853,47 € 

Hmotný majetok - EU 2 449 339,61 € 0,00 € 

Hmotný majetok - OS 1 399 829,58 € 1 323 695,99 € 
Hmotný majetok – novozistený 134 833,50 € 129 804,30 € 
Nájomné uhradené dopredu 0,00 € 23 007,63 € 
Ročné poplatky VHP 19 500,00 € 7 500,00 € 

Výdavky budúcich období spolu z toho: 742,70  € 494,47 € 

 
Hmotný majetok – ŠR bol zlú čený s analytickou evidenciou hmotný majetok – EU. Išlo síce 

o finančné  prostriedky  z EU,  ale  poskytnuté  boli  prostredníctvom  MF  SR  a nie  priamo  z EU. 
Výdavky tvoria úroky z bankových úverov za mesiac december. 

 
 

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384  
Kapitálový transfer na:  Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

Vypracovanie projektovej dokumentácie  „Vjazd do 
priemyselného parku“, finančné prostriedky poskytlo dňa 
23.12.2016 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

0,00 € 11 432,50 € 

Rozšírenie a modernizácia mestského monitorovacieho 
kamerového  systému  –  finančné  prostriedky  poskytnuté  dňa 
31.3.2017 Ministerstvom vnútra SR 

0,00 € 10 000,00 € 

Kruhový objazd I/67 a II/526 + chodník a vegeta čné úpravy – 
bezodplatné nadobudnutie od Slovenskej správy ciest 5/2016  

 
86 993,00 € 

0,00 € 

Rekonštrukcia Nám.baníkov – posledná refundácie 
oprávnených výdavkov EU+ŠR dňa 14.4.2016 

48 986,51 € 0,00 € 

Obnova a rekonštrukcia MŠ Štítnická – finan čné prostriedky 
poskytol environmentálny fond dňa 6.10.2016 a 28.11.2017 

171 148,38 € 120 000,00 € 

Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zlatá – finančné 
prostriedky poskytlo Ministerstvo vnútra SR dňa 2.6.2016 

55 000,00 € 0,00 € 

Komunálny vysávač batériový Vorax 240 – finančné 
prostriedky poskytlo 30.12.2016 Ministerstvo vnútra SR 

0,00 € 10 000,00 € 
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Čl. V 
Informácie o výnosoch a nákladoch  

 
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 

Popis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2016 Suma k 31.12.2017 
a)  tržby za vlastné výkony  a tovar    
602 - Tržby z predaja služieb z toho: 

- strava 
- školné  

247 855,43 € 
103 067,78 € 
122 750,84 € 

224 670,84 € 
98 719,78 € 
87 749,30 € 

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob   
c)  aktivácia   
622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb – stravné 55% MŠ bez 
právnej subjektivity 

0,00 € 19 605,79 € 

d)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov   
632 - Daňové výnosy samosprávy z toho: 

- podielové dane 
- daň z nehnuteľ ností  
- daň za psa 
- ubytovanie 
- užívanie verejného priestranstva  

7 151 808,41 € 
6 186 350,29 € 

883 169,91 € 
24 546,25 € 
18 412,03 € 
32 602,30 € 

7 683 378,82 € 
6 690 117,92 € 

909 699,37 € 
24 325,15 € 
15 735,97 € 
37 593,88 € 

633 - Výnosy z poplatkov z toho: 
- správne poplatky  
- KO a DSO  

682 078,71 € 
82 584,98 € 

599 493,73 € 

657 839,52 € 
50 649,37 € 

607 190,15 € 
e)  finančné výnosy   
f) mimoriadne výnosy   
g)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      
  

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR z toho: 
- bežný transfer – projekty UPSVaR 
- prenesený výkon správy na úseku Matrík 
- prenesený výkon správy na úseku ŠFRB 
- prenesený výkon správy – SoUC – stavebný poriadok 
- prenesený výkon správy – školský úrad 
- bežný transfer na MŠ z KŠU 
- bežný transfer podpory 
- bežný transfer PnD 
- voľ by 
- recyklačný fond 
- oprava zimného štadióna 
- oprava mestskej veže  
- environmentálny fond – odstránenie inváznych rastlín 

573 211,18 € 
165 295,40 € 

33 111,37 € 
13 455,68 € 
28 789,30 € 
26 982,00 € 
29 354,05 € 

109 912,27 € 
34 033,44 € 
17 170,64 € 
46 241,19 € 
40 000,00 € 
15 000,00 € 

523 574,26 € 
184 246,41 € 

35 259,30 € 
13 417,59 € 
28 710,31 € 
28 229,00 € 
37 659,18 € 
93 574,90 € 
35 792,78 € 
13 679,13 € 

 
 
 

25 145,20 € 
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 
154 169,59 € 529 538,37 € 

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ 
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ 

48 912,28 € 0,00 € 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy  

14 871,81 € 10 714,77 € 

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy 

26 378,55 € 76 133,59 € 

699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov z toho: 
- zinkasované príjmy RO ZŠ Zlatá 
- zinkasované príjmy RO Spojená škola  
- zinkasované príjmy RO ZŠ Zakarpatská 
- zinkasované príjmy RO ZŠ Pionierov 
- zinkasované príjmy RO ZUŠ  
- zinkasované príjmy RO CVČ 

209 273,09 € 
41 809,79 € 
31 308,94 € 
33 370,06 € 
33 784,35 € 
54 112,90 € 
14 887,05 € 

208 930,28 € 
43 708,16 € 
28 318,49 € 
34 761,86 € 
32 113,34 € 
57 017,68 € 
13 010,75 € 

h)  ostatné výnosy   
641 – Tržby z predaja DNM a DHM 

- KZ č.120/2016 kúpa pozemku 
- KZ č. 662/2016 kúpa transformačnej stanice 

149 888,49 € 
10 300,00 € 
10 700,00 € 

249 819,74 € 
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- KZ č. 205/2016 kúpa pozemku 
- KZ č. 14/2016 kúpa pozemku 
- KZ č. 380/2016 kúpa pozemku 
- KZ č. 107/2017 kúpa pozemku  
- KZ č. 224/2017 kúpa nehnuteľ nosti (bytu) 
- KZ č. 212/2017 kúpa pozemku 
- KZ č. 38/2017 kúpa pozemku 

18 800,00 € 
21 231,20 € 
42 048,00 € 

 

 
 
 

8 300,00 € 
9 200,00 € 

71 900,00 € 
142 214,76 € 

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania - úroky 
z omeškania miestne dane a poplatky, nájomné zmluvy byty 

51 763,43 € 0,00 € 

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 
- Blokové pokuty a pokuty v správnom konaní 
- úroky z omeškania miestne dane a poplatky, nájomné 

zmluvy byty 

23 572,66 € 
23 572,66 € 

106 345,64 € 
20 647,54 € 
85 998,10 € 

648 - Ostatné výnosy z toho: 
- Nájomné z bytov 
- Usporiadanie jarmokov 
- Bezplatné nadobudnutie pozemkov, novozistené 
- Videohry + výťažky 
- Nájom pozemkov a krátkodobý prenájom miestností 
- Poistné udalosti 
- Škoda spôsobená FO a PO 
- Dobropisy 
- Preplatok zdravotné poisťovne 

865 480,42 € 
340 921,33 € 

48 913,70 € 
21 062,20 € 

135 216,56 € 
255 384,56 € 

8 527,32 € 
4 920,63 € 

10 742,33 € 
24 853,71 € 

845 106,92 € 
354 270,67 € 

51 431,17 € 
4 792,41 € 

99 518,61 € 
169 701,84 € 

14 762,76 € 
34 536,12 € 

9 324,69 € 
16 789,54 € 

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia   
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  

- Brantner Gemer s.r.o.  odvoz a uloženie  
- Zrušenie nepoužitej rezervy na zamestnanecké pôžitky    
- Zúčtovanie rezerv na zamestnanecké pôžitky  

103 035,20 € 
67 716,60 € 
13 038,00 € 

27 394,28 € 
 
 

23 650,48 € 
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej 
činnosti 

- Odpis nedobytných pohľ adávok 
- Zúčtovanie rezervy po úhrade pohľ adávok 

41 517,18 € 
32 218,53 € 

8 978,65 € 

92 545,60 € 
15 186,59 € 
76 279,01 € 

 
 

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 
Popis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2016 Suma k 31.12.2017 

a)  spotrebované nákupy   
501 - Spotreba materiálu  297 916,12 € 271 428,58 € 
502 - Spotreba energie 

- elektrická energia 
- voda 
- plyn 
- teplo  

350 222,18 € 
143 485,84 € 

13 862,43 € 
40 321,00 € 

150 238,44 € 

359 899,65 € 
154 488,23 € 

15 633,93 € 
47 159,19 € 

142 618,30 € 
b)  služby   
511 - Opravy a udržiavanie 

- Oprava RO, MŠ 
- Oprava dopravné značenia, chodníkov 
- Oprava bytov 
- Oprava verejného osvetlenia 
- Opravy budov a zariadení 
- Opravy dopravných prostriedkov 
- Opravy kanalizácie 

586 628,12 € 
220 138,20 € 
127 913,11 € 

49 853,98 € 
40 059,56 € 

148 663,27 € 

683 680,34 € 
120 178,89 € 
175 359,58 € 

40 661,68 € 
41 490,00 € 

264 112,39 € 
8 165,98 € 

33 711,82 € 
512 - Cestovné   
513 - Náklady na reprezentáciu  10 178,85 € 11 485,90 € 



Mesto Rožňava 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017 

 

 22

518 - Ostatné služby  
- Kultúrne podujatia 
- Odvoz KO 
- ASW update 
- Náklady multifunkčnej telocvične 
- TV vysielanie 
- Opatrovateľ ská služba 
- Poplatok za KO 
- Služby TIK 
- Služby spojené s bytmi 
- Služby spojené s MŠ 
- Stočné a zrážková voda 
- Poštové služby 
- Poplatok VO – spoločnosť FIN.M.O.S 
- Prenájom kopírok 
- Telefónne poplatky  
- Odstránenie inváznych rastlín 

1 410 417,38 € 
37 452,07 € 

858 792,56 € 
35 474,87 € 
14 336,13 € 
31 152,62 € 
37 618,22 € 
37 766,13 € 
21 899,04 € 
10 965,73 € 
18 282,62 € 
84 700,53 € 
27 080,05 € 
41 659,56 € 
19 167,89 € 
15 747,14 € 

1 355 597,62 € 
43 935,40 € 

777 551,79 € 
35 769,10 € 
20 051,66 € 
51 888,00 € 
39 481,56 € 

6 210,61 € 
23 497,04 € 
13 503,88 € 
20 557,58 € 
90 841,40 € 
29 314,75 € 
42 006,60 € 
12 971,90 € 
20 491,44 € 
26 468,64 € 

c)  osobné náklady   
521 - Mzdové náklady  2 117 258,90 € 2 371 284,29 € 
524 - Zákonné sociálne náklady 

- VšZP 
- Sociálna poisťovňa 
- Union, Dôvera 

739 465,04 € 
147 159,46 € 
526 573,36 € 
65 732,22  € 

828 965,56 € 
161 616,54 € 
590 531,06 € 

76 817,96 € 
525 – Ostatné sociálne poistenie 34 030,71 € 35 604,36 € 
527 - Zákonné sociálne náklady  

- MŠ (tvorba, odchodné, stravné.....) 
- Odchodné a odstupné 
- DPN 
- Tvorba SF 
- Stravné 
- ochranné pomôcky + ošatné 

129 006,20 € 
38 824,29 € 

8 260,00 € 
7 048,80 € 

15 899,91 € 
54 405,08 € 

158 671,95 € 
53 463,43 € 

6 798,48 € 
11 39,17 € 

17 784,66 € 
54 615,73 € 
14 532,90 € 

d)  dane a poplatky   
538 - Ostatné dane a poplatky 

- Poplatok za KO 
- Komunálny odpad mesto 

11 174,09 € 
 

9 120,72 € 

45 865,97 € 
33 878,55 € 

8 968,05 € 
e)  odpisy, rezervy a opravné položky    
551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 
- odpisy z cudzích zdrojov  

583 894,30 € 
400 405,03 € 
183 489,27 € 

1 452 953,22 € 
940 134,88 € 
512 818,34 € 

553 - Tvorba ostatných rezerv  
- nevyfakturované dodávky služieb 
- odstupné, odchodné, životné jubileá 
- súdne a exekučné konania  

131 143,80 € 
3 743,80 € 

42 400,00 € 
85 000,00 € 

70 122,12 € 
2 374,62 €  

46 900,00 € 
0,00 € 

558 - Tvorba ostatných opravných položiek 
- k daňovým pohľ adávkam 
- k nedaňovým pohľ adávkam 
- k rozostavaným investíciám 

408 426,94 € 
90 900,57 € 
18 018,79 € 

299 507,58 € 

135 318,24 € 
61 030,04 € 
57 847,20 € 
16 441,00 € 

559 – Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti  72 338,00 € 

f) finančné náklady   
562 – Úroky  

- z úverov v banke 
- z úverov ŠFRB 

72 424,19 € 
13 679,87 € 
58 744,32 € 

64 815,59 € 
7 016,78 € 

55 719,74 € 
568 - Ostatné finančné náklady 

- poistenie 
27 895,76 € 
21 469,80 € 

25 804,14 € 
20 594,00 € 

g)  mimoriadne náklady   
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h)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov   
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

- bežný transfer Mestské divadlo Actores 
- bežný transfer Technické služby mesta 
- bežný transfer - vlastné príjmy - ZŠ Zlatá 
- bežný transfer – vlastné prímy – Spojená škola 
- bežný transfer - vlastné príjmy – ZŠ Zakarpatská 
- bežný transfer - vlastné príjmy – ZŠ Pionierov 
- bežný transfer - vlastné príjmy – ZUŠ 
- bežný transfer - vlastné príjmy – CVČ 
- Bežný transfer zriaďovateľ a – ZŠ Zlatá 
- Bežný transfer zriaďovateľ a – Spojená škola 
- Bežný transfer zriaďovateľ a – ZŠ Zakarpatská 
- Bežný transfer zriaďovateľ a – ZŠ Pionierov 
- Bežný transfer zriaďovateľ a – ZUŠ 
- Bežný transfer zriaďovateľ a – CVČ 
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľ a 

2 477 996,37 € 
 

84 270,00 € 
702 000,00 € 

39 783,70 € 
28 466,11 € 
31 215,80 € 
31 789,32 € 
39 947,77 € 
11 428,00 € 

193 940,90 € 
143 132,00 € 
128 432,75 € 
160 621,00 € 
467 343,00 € 
142 605,00 € 
273 134,48 € 

2 911 688,08 € 
 

86 000,00 € 
790 773,00 € 

36 597,32 € 
25 877,62 € 
33 594,48 € 
31 094,95 € 
52 600,50 € 
14 284,44 € 

225 112,00 € 
173 057,34 € 
145 110,00 € 
175 707,00 € 
511 214,00 € 
133 980,00 € 
476 867,79 € 

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo 
verejnej správy 

- bežný transfer CŠZ katolícke 
- bežný transfer CŠZ reformované 
- bežný transfer CMŠ evanjelická 
- bežný transfer SCŠPP 
- JAS-MEDIA PLUS, s.r.o. 

302 716,81 € 
 

25 740,33 € 
31 058,58 € 

105 902,82 € 
50 054,00 € 
89 961,08 € 

331 746,93 € 
 

29 715,84 € 
35 611,84 € 

116 071,50 € 
55 385,19 € 
94 962,56 € 

587 - Náklady na ostatné transfery 
- bežný transfer MHD 
- bežný transfer pre športové a kultúrne organizácie 

96 350,00 € 
59 950,00 € 
36 400,00 € 

139 897,79 € 
74 512,00 € 
65 385,79 € 

i) ostatné náklady   
541 - ZC predaného DNM a DHM 

- osobný automobil Citroen C5 
- osobný automobil Citroen C4 
- Transformačná stanica s.č.4253 
- KZ č. 4/2017 - kúpa budovy - skladu  
- KZ č. 389/2017 - kúpa pozemku 

58 879,70 € 
28 347,27 € 
16 633,14 € 
10 700,00 € 

33 359,01 € 
 
 
 

12 153,80 € 
9 065,54 € 

546 - Odpis pohľ adávky - z toho: 
- daňové pohľ adávky 
- nedoplatky za nájomné a služby spojené s bývaním  
- nedaňové pohľ adávky 

38 730,63 € 
2 807,62 € 

31 575,94 € 
4 347,07 € 

59 569,12 € 
5 437,83 € 

42 476,98 € 
11 654,31 € 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  
- výplata dávok PnD 
- výplata dávok HN 
- dotácia na stravu z UPSVaR 
- odmeny poslancov 
- prevzatie dlhu 
- DPH  

190 638,14 € 
34 033,44 € 

108 445,73 € 
7 331,00 € 

18 793,50 € 
7 350,00 € 
7 459,80 € 

165 883,11 € 
35 792,78 € 
91 644,32 € 

5 505,00 € 
16 087,50 € 

 
7 714,45 € 

j) dane z príjmov   

 
 

Čl. VI 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

1.  Ďalšie informácie  
Významné položky  Hodnota Účet 

Drobný hmotný majetok 898 643,17 € 771 

Založené nehnuteľ nosti 12 010 399,70 € 776 

Zmluvy o výpožičke 37 044,20 € 776 

Majetok v správe 25 296 427,94 € 781 

Záväzok zo zmluvy 372 468,00 € 785 

Úroky ŠFRB 575 589,47 € 785 
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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 ú čtovnej 
jednotky. 

 
Tabuľ ke č.10 - riadok 03  
Obsahuje údaje o budúcom práve účtovnej jednotky zo zmlúv o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku.   
 

Názov 
poskytovateľ a  
nenávratného 

finančného 
príspevku 

 
 

Číslo zmluvy  
Predmet zmluvy 

 
Hodnota zmluvy 

Platnosť  
zmluvy 

Hodnota prefinancovaných 
nákladov z vlastných 
prostriedkov alebo 

z úverových zdrojov 
neuhradených/ 

nerefundovaných  
poskytovateľ om NFP 

k 31.12.2017 
Implementačná 
agentúra  pre 
Operačný 
program 
Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia                       

172/2016 Implementácia 
národného 
projektu Podpora 
vybraných 
sociálnych 
služieb krízovej 
intervencie na 
komunitnej 
úrovni 

108 428,40 € 
JC za výkon zamestnancov  
je nasledovná: 
- odborný garant 1115,87 € 
mesačne, (1040,70 € CCP + 
37,54 € stravné +2,83 € 
cestovné + 9,30 € kancelár. 
potreby + 25, 50 € 
administratíva); 
- odborný pracovník 980,40 
€ mesačne, (905,23 € CCP 
+ 37,54 € stravné +2,83 € 
cestovné + 9,30 € kancelár. 
potreby + 25, 50 € 
administratíva); 
- pracovník 773,79 € mes., 
(698,62 € CCP + 37,54 € 
stravné +2,83 € cestovné + 
9,30 € kancelárske potreby 
+ 25, 50 € administratíva). 
Materiál pre prácu s cieľ ov. 
skupinou je stanovený na 
úrovni 62,50 € za mesiac 

14.6.2016 -
30.6.2019 

6 023,80 € 

Implementačná 
agentúra 
Ministerstva 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 

N201601270
66 - 

15/2016 

Implementácia 
národného 
projektu Terénna 
sociálna práca v 
obciach 

137 175,48 € 
- výkon terénnej sociálnej 
práce pracovníka 999,41 € 
mesačne 
-Výkon terénnej práce 
pracovníka 704,90 € 
mesačne 

01.6.2016 -
30.6.2019 

11 431,29 € 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny 

17/43/052/44
3 

Aktivačná 
činnosť formou 
menších 
obecných služieb 

22 638,00 € 
Výkon aktivačnej činnosti 
v sume 12 936,00 € 
CCP 9 702,00 € 

1.12.2017 – 
31.5.2018 

3 332,35 € 

Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny Rožňava 

312031A057 
- 

4/§56/2009/1
1-2 

Chránené 
pracovisko 

2 pracovníci  
Do 70% zdravotnej miery 
postihnutia suma 748,65 € 
CCP mesačne 
Nad 70% zdravotnej miery 
postihnutia suma 1 497,31 € 
CCP mesačne 

29.4.2009 – 
predĺženie 

na rok 

2 245,96 € 

Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny Rožňava 

312031J413 Chránená dielňa 5 pracovníkov 
Do 70% zdravotnej miery 
postihnutia suma 748,65 € 
CCP mesačne 
Nad 70% zdravotnej miery 
postihnutia suma 1 497,31 € 
CCP mesačne 

7.4.2014 – 
predĺženie 

na rok 

4 541,66 € 
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Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny Rožňava 

312031J484 - 
17/43/054/36

3 

Reštart – 
príležitosť pre 
dlhodobo 
nezamestnaných 
vrátiť sa na trh 
práce 

7% z celkovej ceny práce 
(CCP) na pracovníka – 13 
dlhodobo nezamestnaných 
osôb 

1.12.2017 – 
31.5.2018 

1 006,80 € 

Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny Rožňava 

36/2017§54 – 
CnTP – A3 

Cesta na trh 
práce – Aktivita 
č. 3 

95 % celkovej ceny práce 
pre 17 pracovníkov 

1.5.2017 – 
31.10. 2021 

17 959,16 € 

b) opis  a hodnota  iných  pasív,  vyplývajúcich  zo  súdnych  rozhodnutí,  z poskytnutých  záruk,  zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľ a 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 spoľ ahlivo oceniť  

 
aktívne súdne spory - tabuľ ka č.10 – riadok č.2  
       Mesto vedie súdny spor so spolo čnosťou Ayr Fair s. r. o. z dôvodu, že uvedená spolo čnosť 
užíva pozemky mesta bez právneho titulu. V súdnom spore žiada mesto zaplatiť 4 455,- eur s prísl. 
 
c) zoznam nehnuteľ ných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve ú čtovnej jednotky - 

tabuľ ka č.11 
Obec  uviedla  údaje  o nehnute ľ ných  kultúrnych  pamiatkach  v tabu ľ kovej časti,  hodnotu 

Radnice  vyčíslila  len  na  základe  jej  technického  zhodnotenie.  Pri  ostatných  pamiatkach  hodnota 
stanovená nie je.  
 
2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľ ka č.10 
Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.  
Tabuľ ke č.10 – r.12 

 Zmluvná povinnosť odobrať moduly informačného systému na spracovanie agendy 
ekonomiky  rozpočtových  a príspevkových  organizácií  mesta  na  základe  zmluvy  o poskytovaní 
služieb č. Z201757468_Z od dodávateľ a CORA GEO s.r.o. zo dňa 6.11.2017. 

 
 

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)  
Na  základe  usmernenia  MF  SR:  Ako  informácie  o spriaznených  osobách  sa  uvádzajú 

obchody a transakcie medzi ú čtovnou jednotkou a inými právnickými osoby, ktoré sú vo vz ťahu k 
účtovnej  jednotke  dcérskou  ú čtovnou  jednotkou  alebo  materskou  ú čtovnou  jednotkou.  Nie  je 
potrebné  uvádzať  transferové  vzťahy  medzi  obcou  resp.  VÚC    a rozpo čtovými  organizáciami 
a príspevkovými  organizáciami  v ich  zriaďovateľ skej  pôsobnosti.  Uvádzajú  sa  tu  najmä  transfery 
a iné vzťahy voči obchodným spoločnostiam v rámci konsolidovaného celku. 

 
 



Mesto Rožňava 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017 

 

 26

 
 

Čl. IX 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľ ka č.12-14 

Rozpočet  mesta na rok 2017 bol schválený uznesením MZ č. 9/2017 zo dňa 23.2.2017. 
V priebehu roku 2017 bolo vykonaných 5 zmien rozpo čtu, z toho 2 zmeny boli schválené 

mestským zastupiteľ stvom a rozpočtovým opatrením primátora 3 zmeny. 
Tieto rozpo čtové opatrenia boli vykonané v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990  Zb. 
o obecnom  zriadení  v z.  n.  p.  a na  základe  ods.  2  písmena  a)  §  14  zákona č.  583/2004  Z.  z. 
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  v z.  n.  p.  a na  základe ods.  2  písmenom  a)  §  14 
zákona č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov. Potreba zmien rozpo čtu vyplynula predovšetkým z vyššieho plnenia príjmov 
a následne prerozdelenia výdavkov a z potreby prehodnotenia schválených výdavkov rozpočtom. 

Schválenie zmien rozpo čtu primátorom mesta vyššie uvedenými rozpo čtovými opatreniami 
bolo v zmysle internej smernice IS 3-2015-FO „Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta 
Rožňava“ čl. 14 bodu 8 . 
 
P. č. rozp. 
opatrenia 

Dátum 
zmeny 

Rozpočtové opatrenie 
V súlade s § 14 písm. 

a) / b) / c) 

Zmena 
v príjmoch 

v € 

Zmena vo 
výdavkoch 

v € 

Schválené 

1/2017 14.6.2017 a/ 
b/ 

 
3 200 

19 780 
3 200 

primátor 
mesta 

2/2017 29.6.2017 b/ 6 644 6 644 primátor 
mesta 

3/2017 28.9.2017 a/, b/ 302 031 302 031 MZ uzn. 
č. 

155/2017 
4/2017 30.11.2017 a/, b/  38 627 38 627 MZ uzn. 

č. 
204/2017 

5/2017 29.12.2017 a/,  
b/ 

 
32 822 

34 336 
26 022 

primátor 
mesta 

 Limit podľ a 
smernice 

Schválené zmeny 
primátorom mesta 

   

a 200 000 € 54 116 €    
b 200 000 € 32 822 €    

 

 
 
 

Spriaznená osoba 

 
 
 

Druh obchodu/ 
druh transakcie 

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  

Mestské lesy s.r.o. Poskytnutie služby 9 261,17 €   
 Dividendy 5 650,00 €   
 Prijaté služby  3 431,97 €   
Mestské televízne štúdio 
s.r.o. 

Prijatie služby  51 188,00 € 4 432,00 €  

 Poskytnutie služby 3 910,58 €   
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Výška  dlhu  podľ a  §  17  ods.  7  -8  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 - tabuľ ka č.15. 
 
Plnenie rozpočtu mesta za rok 2017 

Mesto Rožňava je v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov 
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú 
na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami predovšetkým v zmysle zákona 
o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy č.  523/2004  Z.z.  v znení  zmien  a doplnkov,  zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov, zákona 
o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov. 

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2017 možno hodnoti ť oproti predchádzajúcemu obdobiu ako 
aj oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 priaznivo.  

Príjmová časť rozpočtu bola celkom splnená na 103%, na schválený rozpo čet a na poslednú 
zmenu  rozpočtu  na  100,5%.  Bežné  príjmy  boli  splnené  na  101,6%  na  schválený  rozpočet  a na 
100,1% na poslednú zmenu rozpočtu. Bežné príjmy boli prekročené o 12 177 €, na poslednú zmenu 
rozpočtu. Bežné príjmy mesta bez preneseného školstva boli na schválený rozpo čet nižšie o 41 178 
€. Nižšie plnenie bolo spôsobené nižšími príjmami z majetku mesta – nájom pozemkov, kedy došlo 
k predaju  pozemkov  mesta  a z nižšieho  odvodu  zo  zisku  Mestských  lesov,  s.r.o.  Použitie  zisku 
Mestských lesov s.r.o. bolo schválené valnou hromadou na obnovu majetku spoločnosti.  

Pozitívne  možno  hodnotiť  napĺňanie  predpisu  daní  a poplatkov.  Výber  bol  splnený  na 
100,6%.  

Predpis dane z nehnute ľ nosti bol v roku 2017 v sume 935 024 €, spolu s predchádzajúcimi 
rokmi  v sume  1 260  361  €.  Z tejto čiastky  bola  v roku  2017  uhradená  suma  922  013  €.  Predpis 
poplatku za KO a DsO bol v roku 2017 v sume 660 657 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi 1 307 
283 €. Uhradené bolo v roku 2017 591 352 €. Plnenie da ňových príjmov ako aj poplatku za KO je 
ovplyvnené  aj  výkonom  exekúcií  ako  aj  dobrovoľ ným  plnením  zo  strany  občanov,  pre  ktorých 
mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok. 

V rámci nedaňových príjmov je plnenie oproti pôvodne schválenému rozpo čtu nižšie o 83 
423  €, čo  bolo  ovplyvnené  hlavne  zníženín  príjmu  z nájmu  majetku  mesta,  pozemkov,  u ktorých 
došlo k odpredaju. Plnenie administratívnych a iných poplatkov je viac menej ovplyvnené po čtom 
správnych úkonov. Z dôvodu správneho načasovania realizácie jarmokov sa podarilo naplniť príjmy 
na 125,4%. Vyzbieralo sa menej správnych poplatkov za zábavné hracie automaty, znížil sa záujem 
o umiestnenie z dôvodu zmeny zákonov. V roku 2017 mesto obdržalo z recyklačného fondu 
prostriedky za separovaný zber odpadu v sume 2 824 €. Tieto prostriedky boli použité na úhradu 
zberu, odvozu separovaného odpadu ako aj na kúpu odpadových nádob.  

Plnenie  iných  nedaňových  príjmov  bolo  ovplyvnené  hlavne  platbami  z minulých  období  - 
predovšetkým z vyúčtovania energií za rok 2016, z poistného plnenia, z vratiek z ročného 
zúčtovania  zdravotných  poisťovní  a aj  úhradou  odvodov  z výťažkov  lotérií,  ktoré  boli  uhradené 
v mesiaci december 2017. 

Mesto  v roku  2017  dostalo  dotácie  predovšetkým  na  prenesený  výkon  štátnej  správy  a na 
účelové akcie. Okrem prostriedkov zo štátneho rozpo čtu to boli aj finan čné prostriedky zo štátnych 
fondov, krajských úradov a úradu práce, soc. vecí a rodiny, Európskeho sociálneho fondu. Mesto je 
osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi. V roku 2017 bolo takto vyplatených na dávkach pre 
rodiny a detských prídavkoch 35 793 € a na dávkach 81 155 €. Mesto v rámci projektov 
financovaných cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny dostalo 108 967 € a rozpo čtové organizácie 
13 408 €, čím podporilo zamestnanie pre cca 400 osôb. V rámci podpory a rozvoja rodín pri riešení 
zlej sociálnej, ekonomickej situácii mesto dostalo dotácie v sume 75 281 €. 

V roku 2017 mesto obdržalo aj dotáciu na odstránenie inváznych rastlín v sume 25 145 € 
a na opravy komunikácií po povodniach v sume 8 419 €. Koncom roku 2017 dostalo mesto dotáciu 
na základe schváleného projektu - „Bezpečný domov“ v sume 5 000 €. 
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Položka kapitálové príjmy bola splnená len na 73%, oproti pôvodnému rozpo čtu a na 83% 
na  zmenu  rozpočtu.  V rozpočte  sa  uvažovalo  s predajom  prebyto čného  majetku  mesta,  výnos 
ktorého  mal  byť  použitý  predovšetkým  na  zveľ aďovanie  majetku  mesta.  Z dôvodu  nezáujmu  sa 
majetok mesta nepredal v očakávanej výške.  

Okrem vlastných prostriedkov mesto dostalo aj účelovo určené dotácie na čiastočnú 
rekonštrukciu budovy materskej škôlky na Ul. Štítnickej, ako aj dotáciu na kamerový systém a na 
kamerový systém budovy „Spojenej školy“.   

Finančné  príjmy  pozostávajú  predovšetkým  z nevyčerpaných  dotácií  z predchádzajúceho 
obdobia,  z vlastných príjmov z predchádzajúceho obdobia a z čerpania  úveru zo ŠFRB na 
rekonštrukciu  bytovky  na  Šafárikovej  ulici  a bankového  úveru  na  kúpu  nákladného  auta  pre 
Technické služby. 

Podľ a usmernenia MF SR došlo k zmene účtovania prijatej a vrátenej akejkoľ vek 
zábezpeky. Táto položka bola premietnutá do finančných operácií v príjmoch a aj vo výdavkoch. 

Výdavky  mesta  celkom  boli  splnené  na  97,9  %  na  pôvodný  rozpo čet  a na  95,6%  na 
poslednú zmenu rozpočtu. 
Bežné výdavky boli splnené na 97,9%  na pôvodný rozpočet a na 95% na poslednú zmenu rozpočtu.  
 Plnenie výdavkov sa odvíjalo od plnenia príjmov. Počas celého roku mesto prijalo zásadu 
úspornosti, čo  sa  prejavilo  predovšetkým  v nedo čerpaní  mzdových  a následne  aj  odvodových 
výdavkov.  Finančné  prostriedky  boli  použité  na  úhradu  záväzkov  ako  aj  na  opravu  a údržbu 
majetku mesta. 

Bežné  výdavky  pozostávajú  predovšetkým  z výdavkov  zabezpe čujúcich  výkon  verejnej 
správy a prenesený výkon štátnej správy. Najväčší podiel z bežných výdavkov predstavujú výdavky 
na oblasť školstva – na materské škôlky, základné školy a školské zariadenia – v celkovej sume 6 
805 519 €, čo z bežných výdavkov predstavuje 52%.  
 Mzdy a odvody celkom boli splnené na úrovni 95% z poslednej zmeny rozpočtu, vyššie oproti roku 
2016  o 459  198  €,  z toho  mzdy  a odvody  škôl  (originálne  kompetencie)  predstavujú  navýšenie 
o 236 750 €.  

V časti  tovary  a služby  došlo  k celkovému  plneniu  na  91%,  pri  hodnotení  na  pôvodný 
rozpočet, boli tovary a služby splnené na 96%. 
Položka cestovné zah ŕňa výdavky na cestovné zamestnancov, ktorí sa zú častňovali hlavne školení, 
oproti roku 2016 bolo vyššie z dôvodu väčšieho počtu služobných ciest – hlavne účasť na 
školeniach . 

Zásobovanie  energiami  prebehlo  bez  problémov,  mesto  uhrádzalo  svoje  záväzky  tak,  aby 
nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia. V roku 2017 bola na základe 
verejného obstarávania uzatvorená nová zmluva na dodávku elektrickej energie. Výber dodávate ľ a 
elektrickej energie formou verejného obstarávania znamená pre mesto vrátane rozpočtových 
a príspevkových organizácií úspory. Oproti roku 2016 sa zvýšili platby za odpadové vody. 

Položka  materiál  zahŕňa  výdavky  predovšetkým  na  kancelárske  potreby,  papier,  počítače, 
pracovné  náradie,  interiérové  vybavenie,  stroje,  nástroje,  pomôcky,  tonery,  odpadové  nádoby 
a výdavky na reprezentačné ako aj na propagáciu a zabezpečenie chodu denného centra, 
komunitného centra, opatrovateľ skej služby a iných . 

Dopravné  zahŕňa  nákup  pohonných  hmôt,  pneumatík,  servis,  poistné,  diaľ ničné  známky. 
Výdavky oproti roku 2016 sa znížili z dôvodu nižších výdavkov na opravy a údržbu (výmena áut). 
Položka  opravy  a údržba  zahŕňa  v roku  2017  najnevyhnutnejšie  opravy,  ktoré  boli  vykonané  na 
majetku mesta z dôvodu zabráneniu väčším škodám. Išlo o opravy výpočtovej techniky 
a telekomunikačnej techniky, opravy strojov a prístrojov, elektroinštalácií, údržba vodovodov, 
signalizácie, opravy výťahov, osvetlenia, strechy, fasády, opravy ústredného kúrenia, opravy bytov, 
oprava a údržba VO, údržba odlučovačov ropných látok. V rámci väčších opráv sa vykonala oprava 
chodníkov a ciest v celkovej sume 170 370 €. Na budovách škôl a školských zariadení mesto v roku 
2017  zabezpečilo  opravy:  oprava  elektroinštalácie,  vodovodných  rozvodov,  ústredného  kúrenia, 
sociálnych  zariadení,  oprava  kuchyne,  opravy  dlažieb,  opravy  omietok,  opravy  okien,  striech, 
maľ ovanie, atď. Celkovo sa uhradili opravy na majetku mesta v roku 2017 v sume 644 050 €. 
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V položke nájomné boli v roku 2017 zahrnuté úhrady za používanie kopírok za celý rok – 
nájom  kopírok,  optických  káblov  pre  potreby  kamerového  systému  v meste. Ďalej  mesto  platí 
nájom za pozemky pod cestami, za skládku odpadu.  

Najväčší podiel v tovaroch a službách predstavujú výdavky na služby – tvoria 42% z tejto 
kategórie. Ide o všetky druhy služieb, ktoré mesto kupuje na zabezpečenie svojich úloh, 
predovšetkým  –  úhrada  výdavkov  za  školenia  vrátane  ubytovania  a stravy,  propagácie  mesta, 
inzercie,  poradenských  služieb,  právnych  a exekučných  služieb,  renovácie  tonerov,  stravovanie, 
odvody do sociálneho fondu, bezpečnostné sa protipožiarne služby, za vypracovanie geometrických 
plánov, za znalecké posudky, štúdie, projekty, za poistenie majetku, za služby spojené s používaním 
ISS,  atď.  Veľ kú  položku  v rozpočte  mesta  predstavujú  výdavky  za  zber,  odvoz  a uskladnenie 
odpadu.  V položke  služby ďalej  mesto  uhrádza  za  poskytované  služby  MTVŠ,  za  využívanie 
telocvične športovcami a ob čanmi mesta. V rámci kultúry mesto v priebehu roku 2017 usporiadalo 
mnohé  kultúrne  akcie  od  uvítania  nového  roku,  cez  kultúrne  leto,  kultúrnych  podujatí  v rámci 
jarmokov a trhov. V rámci bytového hospodárstva boli uhrádzané služby spojené so správou bytov. 

Vysoký podiel na výdavkoch mesta predstavujú aj transfery, jedná sa predovšetkým 
o transfery pre príspevkové organizácie mesta ako aj transfery na zabezpe čenie úloh vo verejnom 
záujme (mestská doprava, školstvo, kultúra, šport, opatera ob čanov, atď.). Príspevkové organizácie 
príspevok použili podľ a svojho schváleného rozpočtu. Mesto poskytlo v roku 2017 dotácie 
z vlastných zdrojov pre športové, spoločenské a sociálne organizácie v celkovej sume 59 910 €. 

V položke  splácanie  bežných  úrokov,  poplatkov  mesto  splácalo  úroky  z úverov  bankám, 
ŠFRB. V roku 2017 mesto splácalo úver, ktorý vôbec nebol úro čený. Z dôvodu nízkych úrokových 
sadzieb v bankách mesto na úrokoch ušetrilo v roku 2017 skoro 17 tis. €. 

V rámci  kapitálových  výdavkov  boli  v roku  2017  uhradené  výdavky  za  nákup  licencií, 
projektovú  dokumentáciu,  boli  zakúpené  strojné  investície  pre  školské  jedálne  pri  základných 
a materských školách v celkovej hodnote 34 655 €, zrealizovala sa čiastočná rekonštrukcia budov 
škôl a materských škôl, v celkovej hodnote 165 576 €, zrealizovala sa rekonštrukcia bytového domu 
na  Šafárikovej  ul.  zo  zdrojov  ŠFRB  a zdrojov  mesta.  Zakúpili  sa  stroje  a nástroje  pre  potreby 
Technických služieb: komunálny vysávač, traktorová kosačka, vysokotlakový čistič, vibračné 
dusadlo, pojazdný kompresor, búracie kladivo, plastová čerpacia stanica, šmykom riadený naklada č 
bočný, v celkovej sume 104 324 €, vykonala sa rekonštrukcia kotla vo všešportovom areáli v sume 
68 501 €.  

Vo finančných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na splátky úverov, splátky za zrealizovanú 
rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

Bežné  výdavky  mesta  vo  výške  13 148  013  €  boli  v sume  4 593  734  €  hradené  z dotácií, 
grantov a transferov a v sume 8 554 279 € hradené z vlastných zdrojov mesta.  
 
 

Čl. X 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  

do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

Po  31.  decembri  2017  nenastali  také  udalosti,  ktoré  by  si  vyžadovali  zverejnenie  alebo 
vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017. Bola zrušená rozpočtová organizácia mesta 
k 31.12.2017, čím došlo k prevzatiu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 
zriaďovateľ om k 1.1.2018. 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta Rožňava 

 

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

 

Názor 
Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za 
konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka Mesto Rožňava (ďalej aj  „mesto“, 
„konsolidovaný celok“), ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k 31. decembru 2017, konsolidovaný 
výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn 
významných účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa nášho názoru, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2017 a konsolidovaného 

výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).   

Základ pre názor    
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 
audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky. Od konsolidovaného celku sme nezávislí podľa 
ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich 
sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit konsolidovanej účtovnej 
závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme 
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre 
náš názor. 
 
Iná skutočnosť 
Ku konsolidovanej  účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2016 sme vydali podmienený názor. 
Skutočnosti, ktoré nás viedli k modifikácii názoru boli v účtovnej závierke za bežné obdobie 
vyriešené. 
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto konsolidovanej účtovnej závierky tak, aby 
poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré 
považuje za potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  
Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie 
schopností konsolidovaného celku nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie   
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skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie 
predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve. 
 
Zodpovednosť audítora za audit  konsolidovanej účtovnej závierky 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či konsolidovaná účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu 
audítora vrátane názoru.  
Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa 
medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. 
Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, 
ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické 
rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.  
 
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:  

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti konsolidovanej účtovnej 
závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské 
postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné 
a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej 
nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože 
podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé 
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na 
efektívnosť interných kontrol konsolidovaného celku. 

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov, a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom. 

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver 
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by 
mohli významne spochybniť schopnosť konsolidovaného celku nepretržite pokračovať 
v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť 
v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v konsolidovanej účtovnej 
závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery 
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.  

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej závierky 
vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka zachytáva 
uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

 Získavame dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o finančných údajoch účtovných 
jednotiek alebo ich obchodných aktivitách v rámci konsolidovaného celku pre účely 
vyjadrenia názoru na konsolidovanú účtovnú závierku. Zodpovedáme za vedenie, kontrolu 
a realizáciu auditu konsolidovaného celku. Ostávame výhradne zodpovedný za náš názor 
audítora. 
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Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe konsolidovaného celku 
zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na konsolidovanú 
účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe konsolidovaného celku. 

V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie  
sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe konsolidovaného celku a posúdenie, či tieto 
informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou 
alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, alebo 
sa inak zdajú byť významne nesprávne.  

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.  

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Mesta Rožňava obsahuje informácie, 
ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu 
účtovnej závierky vyjadríme názor či: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou 
za daný rok,  

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich 
poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali počas auditu účtovnej závierky. 
 
 
Prešov 20.6.2018 
 
AUDANA AUDIT, s.r.o.                                                                              
Svätoplukova 12, Prešov                                                                           
Licencia  SKAU  265                                                                                  
 
Ing. Daniela Bernátová, CA, v.r. 
kľúčový štatutárny audítor 
Licencia SKAU 336        
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Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy
 

k 31.12.2017
 

Priložené súčasti:

X Súvaha Kons S UJ VS Úč 1-01

X Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ VS Úč 2-01

X Poznámky - tab. Poznámky - tabuľková časť

Za obdobie:

Mesiac Rok Mesiac Rok

od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7

IČO

0 0 3 2 8 7 5 8

Názov účtovnej jednotky

R o ž ň a v a

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

Š a f á r i k o v a 2 9

PSČ Názov obce

0 4 8 1 2 R o ž ň a v a

Telefónne číslo Faxové číslo

0 5 8 / 7 3 2 3 2 1 5 7 8 8 1 2 9 1

Emailová adresa

Zostavená dňa: 0 5 0 6 2 0 1 8

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:



Súvaha

Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2017 2016

Netto Netto

a b c 1 2

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117 001 56 341 492,68 57 921 115,61

A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 002 53 552 422,13 54 523 046,81

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) 003 79 913,80 69 630,46

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj  (012) - (072+091AÚ) 004 0,00 0,00

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 77 724,06 66 276,72

3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006 587,74 1 091,74

4. Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu
(+/-) 007 0,00 0,00

5. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 008 0,00 0,00

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 009 1 602,00 2 262,00

7. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 010 0,00 0,00

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 011 0,00 0,00

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) 012 48 301 428,52 49 417 732,54

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 013 16 717 633,68 16 634 074,75

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 014 378 412,41 378 412,41

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 015 0,00 0,00

4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 016 30 176 649,60 31 790 345,16

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 017 446 879,36 328 708,07

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 018 99 239,51 133 780,57

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 019 0,00 0,00

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 020 0,00 0,00

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 021 25 964,15 21 311,12

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 022 0,00 0,00

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 023 456 649,81 131 100,46

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 024 0,00 0,00

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.026 + r.027 + r.029 až 034) 025 5 171 079,81 5 035 683,81

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) -
(096AÚ) 026 0,00 0,00

2. Podielové cenné papiere a podiely v  spoločnosti s podstatným vplyvom  (062)
- (096AÚ) 027 0,00 0,00

z toho: goodwill 028 0,00 0,00

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 029 5 171 079,81 5 035 683,81

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 030 0,00 0,00

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 031 0,00 0,00

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 032 0,00 0,00

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 033 0,00 0,00

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 034 0,00 0,00

B. Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 035 2 779 085,39 2 741 015,00

B.I. Zásoby súčet (r. 037 až 041) 036 36 436,22 49 691,56

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 037 32 931,56 32 252,89

2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 038 0,00 0,00

3. Výrobky (123) - (194) 039 1 528,02 15 282,18

4. Zvieratá  (124) - (195) 040 0,00 0,00

5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 041 1 976,64 2 156,49

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049) 042 129,16 0,00

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa  (351) 043 0,00 0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 044 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 045 0,00 0,00

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356) 046 0,00 0,00

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 047 129,16 0,00

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 048 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Súvaha

Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2017 2016

Netto Netto

a b c 1 2

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy  a iné zúčtovania
(359) 049 0,00 0,00

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) 050 0,00 0,00

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 051 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 052 0,00 0,00

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 053 0,00 0,00

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 054 0,00 0,00

5. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 055 0,00 0,00

6. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 056 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) - (391AÚ) 057 0,00 0,00

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 058 0,00 0,00

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 059 0,00 0,00

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 060 0,00 0,00

11. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 061 0,00 0,00

z toho: odložená daňová pohľadávka 062 0,00 0,00

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) 063 484 944,73 390 589,65

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 064 89 844,04 67 587,90

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 065 0,00 0,00

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 066 0,00 0,00

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314) - (391AÚ) 067 0,01 2 326,30

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 068 10 265,60 25 719,13

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov  (316) - (391AÚ) 069 0,00 0,00

7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov  (317) - (391AÚ) 070 0,00 0,00

8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)

071 186 400,46 175 233,50

9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) -
(391AÚ) 072 130 870,94 60 345,72

10. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 073 7 080,04 4 168,36

11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) -
(391AÚ) 074 5,00 0,00

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 075 0,00 8 189,11

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 076 0,00 0,00

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 077 3 081,57 6 366,54

15. Ostatné dane a poplatky  (345) - (391AÚ) 078 1,00 1,00

16. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 079 0,00 0,00

17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií  (373AÚ) - (391AÚ) 080 0,00 0,00

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 081 0,00 0,00

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 082 0,00 0,00

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 083 0,00 0,00

21. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 084 57 396,07 40 652,09

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 085 0,00 0,00

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 086 0,00 0,00

24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ) 087 0,00 0,00

B.V. Finančné účty súčet (r. 089 až 100) 088 2 257 575,28 2 300 733,79

B.V.1. Pokladnica (211) 089 8 180,66 5 100,84

2. Ceniny (213) 090 4 576,68 2 865,99

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 091 2 244 622,58 2 292 603,50

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 092 0,00 0,00

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 093 182,36 113,46

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 094 13,00 50,00

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 095 0,00 0,00

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 096 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Súvaha

Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2017 2016

Netto Netto

a b c 1 2

9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
(256) - (291AÚ) 097 0,00 0,00

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 098 0,00 0,00

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 099 0,00 0,00

12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 100 0,00 0,00

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) 101 0,00 0,00

B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (271AÚ) - (291AÚ) 102 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) - (291AÚ) 103 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) -
(291AÚ) 104 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(291AÚ) 105 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 106 0,00 0,00

B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r.
112) 107 0,00 0,00

B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (271AÚ) - (291AÚ) 108 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) - (291AÚ) 109 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) -
(291AÚ) 110 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(291AÚ) 111 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 112 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) 113 9 985,16 657 053,80

C.1. Náklady budúcich období (381) 114 9 865,16 655 372,17

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 115 0,00 0,00

3. Príjmy budúcich období (385) 116 120,00 1 681,63

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 117 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Súvaha

Označenie STRANA PASÍV Číslo
riadku 2017 2016

a b c 3 4

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188 118 56 341 492,68 57 921 115,61

A. Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129 119 34 625 074,36 34 875 636,19

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122) 120 5 987,26 23 650,26

A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/–  414) 121 0,00 0,00

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/–  415) 122 5 987,26 23 650,26

A.II. Fondy súčet (r. 124 + r. 125) 123 0,00 0,00

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 124 0,00 0,00

2. Ostatné fondy (427) 125 0,00 0,00

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128) 126 34 619 087,10 34 851 985,93

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/–  428) 127 34 950 127,94 34 578 584,35

2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 +
r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188) 128 -331 040,84 273 401,58

A.IV. Podiely iných učtovných jednotiek 129 0,00 0,00

B. Záväzky súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178) 130 8 830 912,37 9 703 365,68

B.I. Rezervy súčet (r. 132 až 135) 131 614 221,08 581 208,98

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 132 0,00 0,00

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 133 410 000,00 410 000,00

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 134 48 359,93 89 544,16

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 135 155 861,15 81 664,82

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143) 136 127 533,99 106 742,20

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa (351) 137 0,00 0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 138 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 139 0,00 0,00

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356) 140 0,00 0,00

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 141 125 432,79 106 353,40

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 142 0,00 0,00

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 143 2 101,20 388,80

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155) 144 5 552 525,69 6 254 393,93

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 145 5 497 499,33 6 210 585,89

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 146 0,00 0,00

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 147 0,00 0,00

4. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 148 45 270,15 34 125,08

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 149 0,00 145,40

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 150 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 151 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 152 0,00 0,00

9. Iné záväzky  (379AÚ) 153 9 756,21 9 537,56

z toho: odložený daňový záväzok 154 0,00 0,00

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 155 0,00 0,00

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177) 156 1 460 575,64 1 369 802,40

B.IV.1. Dodávatelia (321) 157 197 529,88 176 594,58

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 158 0,00 0,00

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 159 69 717,91 75 743,91

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 160 387 536,82 355 033,09

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 161 10 088,57 0,00

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 162 50,00 36 592,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 163 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 164 0,00 0,00

9. Iné záväzky  (379AÚ) 165 49 477,14 25 809,89

10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 166 0,00 0,00

11. Záväzky voči združeniu (368) 167 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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a b c 3 4

12. Zamestnanci (331) 168 395 526,48 372 307,73

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 169 4,50 0,00

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 170 280 955,97 263 868,23

15. Daň z príjmov (341) 171 2 967,48 532,25

16. Ostatné priame dane (342) 172 57 795,71 53 634,26

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 173 1 234,56 3 411,84

18. Ostatné dane a poplatky  (345) 174 0,00 0,00

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 175 0,00 0,00

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 176 1 803,00 4 274,62

21. Transfery a ostatné zúčtovanie so  subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 177 5 887,62 2 000,00

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184) 178 1 076 055,97 1 391 218,17

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 179 746 347,13 1 034 156,97

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 180 329 708,84 357 061,20

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 181 0,00 0,00

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 182 0,00 0,00

5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ) 183 0,00 0,00

6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ) 184 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187) 185 12 885 505,95 13 342 113,74

C.1. Výdavky budúcich období (383) 186 494,47 742,70

2. Výnosy budúcich období (384) 187 12 885 011,48 13 341 371,04

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 188 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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VZaS

Číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

riadku

2017
2016

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 1 583 641,04 165 357,80 1 748 998,84 1 718 245,23

501 Spotreba materiálu 002 896 370,49 67 619,72 963 990,21 959 977,83

502 Spotreba energie 003 687 090,70 97 732,84 784 823,54 757 796,10

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 5,24 5,24 0,00

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 179,85 0,00 179,85 471,30

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 2 470 717,77 206 504,36 2 677 222,13 2 622 007,08

511 Opravy a udržiavanie 007 902 561,20 26 626,22 929 187,42 688 444,01

512 Cestovné 008 21 511,50 523,22 22 034,72 30 390,41

513 Náklady na reprezentáciu 009 12 086,95 1,66 12 088,61 11 109,03

518 Ostatné služby 010 1 534 558,12 179 353,26 1 713 911,38 1 892 063,63

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 8 843 395,51 290 700,71 9 134 096,22 8 289 335,13

521 Mzdové náklady 012 6 225 712,61 204 135,94 6 429 848,55 5 822 520,67

524 Zákonné sociálne poistenie 013 2 171 347,04 64 790,57 2 236 137,61 2 038 697,10

525 Ostatné sociálne poistenie 014 110 825,62 5 254,85 116 080,47 118 042,68

527 Zákonné sociálne náklady 015 331 293,71 16 391,13 347 684,84 309 271,89

528 Ostatné sociálne náklady 016 4 216,53 128,22 4 344,75 802,79

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 48 050,49 6 154,94 54 205,43 18 626,35

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 4 122,82 4 122,82 4 124,00

532 Daň z nehnuteľnosti 019 0,00 562,21 562,21 562,21

538 Ostatné dane a poplatky 020 48 050,49 1 469,91 49 520,40 13 940,14

54 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť (r. 022 až r.
028) 021 362 209,87 2 742,05 364 951,92 404 605,89

541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku 022 33 359,01 0,00 33 359,01 58 879,70

542 Predaný materiál 023 732,92 0,00 732,92 477,00

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 93,09 35,02 128,11 123,71

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 1 092,02 500,00 1 592,02 1 595,80

546 Odpis pohľadávky 026 59 569,12 0,00 59 569,12 38 730,63

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 266 965,71 2 207,03 269 172,74 304 603,66

549 Manká a škody 028 398,00 0,00 398,00 195,39

55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia   (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

029 2 099 849,56 141 811,77 2 241 661,33 1 458 701,88

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku 030 1 861 048,21 82 877,80 1 943 926,01 873 044,02

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.
032 až r. 035) 031 238 801,35 58 933,97 297 735,32 585 657,86

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 48 359,93 48 359,93 5 304,33

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 103 483,11 0,00 103 483,11 166 664,82

557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 034 0,00 10 574,04 10 574,04 5 261,77

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 035 135 318,24 0,00 135 318,24 408 426,94

Rezervy a opravné položky z finančnej  činnosti (r.
037+ r. 038) 036 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0,00

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 049) 040 105 077,33 1 008,61 106 085,94 118 981,06

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00

562 Úroky 042 64 815,59 0,00 64 815,59 72 424,19

563 Kurzové straty 043 0,00 0,00 0,00 0,00

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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VZaS

Číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

riadku

2017
2016

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

568 Ostatné finančné náklady 047 40 261,74 1 008,61 41 270,35 46 556,87

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej
správy

049 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054) 050 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Škody 051 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 052 0,00 0,00 0,00 0,00

578 Ostatné mimoriadne náklady 053 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opravných položiek 054 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.
056 až r. 064) 055 472 003,32 1 895,19 473 898,51 400 965,29

581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 056 0,00 0,00 0,00 0,00

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy 057 0,00 0,00 0,00 0,00

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mimo verejnej správy 058 0,00 0,00 0,00 0,00

584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

059 0,00 0,00 0,00 0,00

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej
správy

060 358,60 0,00 358,60 182,00

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 061 331 746,93 0,00 331 746,93 302 716,81

587 Náklady na ostatné transfery 062 139 897,79 1 895,19 141 792,98 98 066,48

588 Náklady z odvodu príjmov 063 0,00 0,00 0,00 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 064 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtové skupiny 50 - 58 celkom  súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021
+ r.029 + r.040 + r.050 + r.055) 065 15 984 944,89 816 175,43 16 801 120,32 15 031 467,91
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VZaS

Číslo účtu alebo
skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo

riadku

2017
2016

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069) 066 746 220,68 613 671,41 1 359 892,09 1 519 606,98

601 Tržby za vlastné výrobky 067 0,00 314 598,98 314 598,98 475 173,32

602 Tržby z predaja služieb 068 746 040,83 298 943,71 1 044 984,54 1 043 800,54

604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 069 179,85 128,72 308,57 633,12

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r.
074) 070 -1 352,92 -12 611,03 -13 963,95 -9 701,86

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 071 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu polotovarov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu výrobkov 073 -1 352,92 -12 611,03 -13 963,95 -9 701,86

614 Zmena stavu zvierat 074 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Aktivácia (r. 076 až r. 079) 075 19 605,79 621,30 20 227,09 616,35

621 Aktivácia materiálu a tovaru 076 0,00 334,00 334,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 077 19 605,79 287,30 19 893,09 616,35

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 079 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až
r. 083) 080 8 321 116,29 0,00 8 321 116,29 7 806 223,67

631 Daňové a colné výnosy štátu 081 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Daňové výnosy samosprávy 082 7 682 294,97 0,00 7 682 294,97 7 150 724,56

633 Výnosy z poplatkov 083 638 821,32 0,00 638 821,32 655 499,11

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r.
090) 084 1 307 558,36 32 803,10 1 340 361,46 1 109 475,83

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 085 249 819,74 0,00 249 819,74 149 888,49

642 Tržby z predaja materiálu 086 732,92 0,00 732,92 477,00

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 0,00 0,00 0,00 51 601,13

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 088 105 759,94 0,00 105 759,94 23 572,66

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 089 17,90 0,00 17,90 0,00

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 090 951 227,86 32 803,10 984 030,96 883 936,55

65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)

091 155 460,90 9 544,16 165 005,06 183 152,98

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096) 092 155 460,90 9 544,16 165 005,06 183 152,98

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 0,00 9 544,16 9 544,16 4 457,39

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 094 62 915,30 0,00 62 915,30 129 633,95

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 095 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 096 92 545,60 0,00 92 545,60 49 061,64

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej
činnosti (r. 098 + r. 099) 097 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 099 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 100 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finančné výnosy (r. 102 až r. 110) 101 115,46 79,64 195,10 38 774,67

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 102 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Úroky 103 34,46 79,64 114,10 555,10

663 Kurzové zisky 104 0,00 0,00 0,00 0,00

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 105 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 37 000,00

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 107 0,00 0,00 0,00 0,00

667 Výnosy z derivátových operácií 108 0,00 0,00 0,00 0,00

668 Ostatné finančné výnosy 109 81,00 0,00 81,00 1 219,57
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VZaS

Číslo účtu alebo
skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo

riadku

2017
2016

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej
správy

110 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115) 111 0,00 0,00 0,00 0,00

672 Náhrady škôd 112 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Zúčtovanie rezerv 113 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Ostatné mimoriadne výnosy 114 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Zúčtovanie opravných položiek 115 0,00 0,00 0,00 0,00

68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách (r. 117 až r. 125)

116 0,00 0,00 0,00 0,00

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 117 0,00 0,00 0,00 0,00

682 Výnosy  z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 118 0,00 0,00 0,00 0,00

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy 119 0,00 0,00 0,00 0,00

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
verejnej správy 120 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 121 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 122 0,00 0,00 0,00 0,00

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy 123 0,00 0,00 0,00 0,00

688 Výnosy z kapitálových  transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy 124 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 125 0,00 0,00 0,00 0,00

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.
127 až r. 135)

126 5 266 381,59 17 830,88 5 284 212,47 4 664 953,41

691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

127 0,00 0,00 0,00 0,00

692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

128 0,00 0,00 0,00 0,00

693 Výnosy samosprávy  z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 129 4 640 847,61 17 830,88 4 658 678,49 4 407 930,93

694 Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 130 537 018,97 0,00 537 018,97 161 627,71

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od  Európskej
únie 131 4 274,62 0,00 4 274,62 2 937,38

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
Európskej únie 132 0,00 0,00 0,00 48 912,28

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy 133 7 482,80 0,00 7 482,80 16 906,56

698 Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy 134 76 757,59 0,00 76 757,59 26 638,55

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 135 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtová trieda 6 celkom  súčet  (r. 066 + r. 070 + r. 075 +  r. 080 + r. 084 + r.
091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126) 136 15 815 106,15 661 939,46 16 477 045,61 15 313 102,03

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-) 137 -169 838,74 -154 235,97 -324 074,71 281 634,12

591 Splatná daň z príjmov 138 32,78 6 933,35 6 966,13 8 232,54

595 Dodatočne platená daň z príjmov 139 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-) 140 -169 871,52 -161 169,32 -331 040,84 273 401,58

z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných
jednotiek 141 0,00 0,00 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej
jednotky IČO Druh vzťahu Právna forma

Podiel na
vlastnom imaní

(%)

Podiel na
hlasovacích
právach (%)

Konsolidovaný
podiel (%)

Súčasťou súhrnného celku Sídlo

odo dňa do dňa Ulica a číslo PSČ Názov obce

00328758 M 801 100,000000 100,000000 100,000000 01.01.2009 31.12.2017 Šafárikova 499/29 04801 Rožňava

42243378 D 321 100,000000 100,000000 100,000000 01.01.2009 31.12.2017 J. A. Komenského
1806/5 04801 Rožňava

36173037 D 112 100,000000 100,000000 100,000000 01.01.2009 31.12.2017 Huta 2243/1 04801 Rožňava

36172529 D 112 100,000000 100,000000 100,000000 01.01.2009 31.12.2017 Šafárikova 499/29 04801 Rožňava

00139637 D 321 100,000000 100,000000 100,000000 01.01.2009 31.12.2017 Akademika Hronca
100/9A 04801 Rožňava

35570229 D 331 100,000000 100,000000 100,000000 01.01.2009 31.12.2017 Štítnická 257/21 04801 Rožňava

31299695 D 331 100,000000 100,000000 100,000000 01.01.2009 31.12.2017 Šafárikova 3640/20 04801 Rožňava

35543647 D 321 100,000000 100,000000 100,000000 01.01.2009 31.12.2017 Pionierov 642/1 04801 Rožňava

35543663 D 321 100,000000 100,000000 100,000000 01.01.2009 31.12.2017 Zakarpatská
1818/12 04801 Rožňava

35543582 D 321 100,000000 100,000000 100,000000 01.01.2009 31.12.2017 Akademika Hronca
3490/9B 04801 Rožňava

35543639 D 321 100,000000 100,000000 100,000000 01.01.2009 31.12.2017 Zlatá 291/2 04801 Rožňava

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér 02 189 934,30 27 377,34 1 493,73 0,00 215 817,91 123 657,58 15 930,00 1 493,73 0,00 138 093,85

Oceniteľné práva 03 40 059,08 0,00 0,00 0,00 40 059,08 38 967,34 504,00 0,00 0,00 39 471,34

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 06 7 794,00 0,00 0,00 0,00 7 794,00 5 532,00 660,00 0,00 0,00 6 192,00

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 07 0,00 27 377,34 27 377,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 08) 09 237 787,38 54 754,68 28 871,07 0,00 263 670,99 168 156,92 17 094,00 1 493,73 0,00 183 757,19

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 2017

a b 11 12 13 14 15 16 17

Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 276,72 77 724,06

Oceniteľné práva 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091,74 587,74

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 262,00 1 602,00

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 08) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 630,46 79 913,80

00328758 Rožňava

12  / 36



Pozn Tab

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pozemky 10 16 634 074,75 138 521,16 54 962,23 0,00 16 717 633,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umelecké diela a zbierky 11 378 412,41 0,00 0,00 0,00 378 412,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predmety z drahých kovov 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby 13 47 683 385,72 207 428,01 16 390,07 0,00 47 874 423,66 15 893 040,56 1 821 123,57 16 390,07 0,00 17 697 774,06

Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí 14 1 253 678,73 182 023,96 64 822,07 0,00 1 370 880,62 924 970,66 61 491,07 62 460,47 0,00 924 001,26

Dopravné prostriedky 15 474 176,71 16 267,96 0,00 0,00 490 444,67 340 396,14 50 809,02 0,00 0,00 391 205,16

Pestovateľské celky trv.porast. 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťaž.zvieratá 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hm.majetok 18 26 433,02 7 853,63 1 017,00 0,00 33 269,65 5 121,90 3 200,60 1 017,00 0,00 7 305,50

Ostatný dlhodobý hm.majetok 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku 20 654 642,63 794 963,15 454 052,80 0,00 995 552,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný majetok 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok
spolu (súčet  r. 10 až 21) 22 67 104 803,97 1 347 057,87 591 244,17 0,00 67 860 617,67 17 163 529,26 1 936 624,26 79 867,54 0,00 19 020 285,98

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 2017

a b 11 12 13 14 15 16 17

Pozemky 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 634 074,75 16 717 633,68

Umelecké diela a zbierky 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 412,41 378 412,41

Predmety z drahých kovov 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 790 345,16 30 176 649,60

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 708,07 446 879,36

Dopravné prostriedky 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 780,57 99 239,51

Pestovateľské celky trv.porast. 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťaž.zvieratá 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hm.majetok 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 311,12 25 964,15

Ostatný dlhodobý hm.majetok 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 20 523 542,17 16 441,00 1 080,00 0,00 538 903,17 131 100,46 456 649,81

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet  r. 10 až 21) 22 523 542,17 16 441,00 1 080,00 0,00 538 903,17 49 417 732,54 48 301 428,52

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej účtovnej
jednotke

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizovateľné cenné papiere
a podiely 25 5 035 683,81 135 396,00 0,00 0,00 5 171 079,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhové cenné papiere držané
do splatnosti 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pôžičky účtovnej jednotke v
konsolidovanom celku 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné pôžičky 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný
majetok 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý finančný majetok
spolu (súčet  r. 22 až 30) 31 5 035 683,81 135 396,00 0,00 0,00 5 171 079,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neobežný majetok spolu ( r.
09 + r.  22 + r. 31) 32 72 378 275,16 1 537 208,55 620 115,24 0,00 73 295 368,47 17 331 686,18 1 953 718,26 81 361,27 0,00 19 204 043,17

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 2017

a b 11 12 13 14 15 16 17

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným
vplyvom 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizovateľné cenné papiere a podiely 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035 683,81 5 171 079,81

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné pôžičky 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný majetok 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet  r. 22 až 30) 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 035 683,81 5 171 079,81

Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r.  22 + r. 31) 32 523 542,17 16 441,00 1 080,00 0,00 538 903,17 54 523 046,81 53 552 422,13

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera Názov účtovnej
jednotky Právna forma Podiel na základnom

imanií (v %) Základné imanie Podiel na hlasovacích
právach (v %)

Hodnota  podielu
2017

Hodnota  podielu
2016

Hodnota vlastného
imania 2017

Hodnota vlastného
imania 2016

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9

žiaden záznam

Spolu x x x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP
Druh cenného papiera Názov účtovnej jednotky Právna forma Hodnota  podielu 2017 Hodnota  podielu 2016

a 1 2 3 4

N 121 3 877 753,65 3 877 753,65

N 121 1 293 326,16 1 157 930,16

Spolu x x 5 171 079,81 5 035 683,81

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

Názov emitenta Druh cenného papiera Mena Výnos v % Dátum splatnosti Zostatok 2017 Zostatok 2016 Menovitá hodnota 2017 Výnosový úrok za rok
2017

a 1 2 3 4 5 6 7 8

žiaden záznam

Spolu x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky
Názov dlžníka Mena Výnos v % Dátum splatnosti Zostatok 2017 Zostatok 2016 Výška istiny 2017 Výnosový úrok za rok 2017

a 1 2 3 4 5 6 7

žiaden záznam

Spolu x x x 0,00 0,00 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky
2016 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky

2017

a b 1 2 3 4 5

žiaden záznam

Spolu x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky
2016 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky

2017

a b 1 2 3 4 5

311 Odberatelia 25 411,43 10 575,28 0,00 55,45 35 931,26

315 Ostatné pohľadávky 75 962,65 642,75 2 029,54 273,88 74 301,98

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom 529 380,25 59 643,17 0,00 6 791,75 582 231,67

319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 334 988,56 4 319,31 0,00 58 148,43 281 159,44

378 Iné pohľadávky 184 233,51 54 270,77 4 847,30 19 319,25 214 337,73

Spolu x 1 149 976,40 129 451,28 6 876,84 84 588,76 1 187 962,08

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti Číslo
riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Pohľadávky v lehote splatnosti
v tom: 01 167 250,63 131 998,19

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 167 250,63 127 138,26

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 0,00 4 859,93

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 0,00 0,00

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 1 505 656,18 1 408 567,86

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 1 672 906,81 1 540 566,05

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období
Náklady budúcich období Zostatok 2017 Zostatok 2016

Nájomné 0,00 12 189,85

Náklady z budúceho odvodu príjmov RO 0,00 0,00

Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru 0,00 0,00

Predplatné 2 500,95 5 029,42

Predplatné poistné 3 684,49 6 367,81

Ostatné 3 679,72 631 785,09

Spolu 9 865,16 655 372,17

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období
Príjmy  budúcich období Zostatok 2017 Zostatok 2016

Nájomné 120,00 0,00

Poistné plnenie 0,00 0,00

Ostatné 0,00 1 681,63

Spolu 120,00 1 681,63

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie

Názov položky
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a

záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín Zákonný rezervný fond Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých

rokov
Výsledok hospodárenia Podiely iných účtovných

jednotiek

a 1 2 3 4 5 6 7

Zostatok 2016 0,00 23 650,26 0,00 0,00 34 578 584,35 273 401,58 0,00

Prírastky 0,00 0,00 0,00 0,00 110 866,13 86 553,03 0,00

Úbytky 0,00 17 663,00 0,00 0,00 818,56 429 499,43 0,00

Presun 0,00 0,00 0,00 0,00 261 496,02 -261 496,02 0,00

Zostatok 2017 0,00 5 987,26 0,00 0,00 34 950 127,94 -331 040,84 0,00

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2016 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2017

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy zákonné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy zákonné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r.
03) 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 07 89 544,16 0,00 48 359,93 89 544,16 0,00 48 359,93

Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 05 až  r.
07) 08 89 544,16 0,00 48 359,93 89 544,16 0,00 48 359,93

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2016 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2017

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy ostatné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00

Iné 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy ostatné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 05) 06 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00

Rezervy ostatné krátkodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 08 77 421,02 0,00 79 760,99 48 096,00 10 575,50 98 510,51

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nevyfakturované dodávky a služby 10 500,00 0,00 56 301,06 0,00 500,00 56 301,06

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej
závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného
účtovného obdobia

11 3 743,80 0,00 1 049,58 3 094,78 649,02 1 049,58

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet  r. 7 až  r. 13) 14 81 664,82 0,00 137 111,63 51 190,78 11 724,52 155 861,15

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti Číslo
riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Záväzky v lehote splatnosti
v tom: 01 7 009 261,95 7 619 843,94

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 1 474 910,03 1 773 794,70

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 1 604 692,07 1 170 532,49

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 3 929 659,85 4 675 516,75

Záväzky po lehote splatnosti 05 3 839,38 4 352,39

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 7 013 101,33 7 624 196,33

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter
bankového úveru

Poskytovateľ
bankového úveru Mena Úroková sadzba v

% Dátum splatnosti
Krátkodobá časť Dlhodobá časť

Výška istiny 2017 Nákladový úrok za
rok 2017Zostatok 2017 Zostatok 2016 Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I SKK 30.09.2024 90 000,00 90 000,00 513 246,36 603 246,36 603 246,36 134,77

I SKK 31.01.2018 5 708,84 33 061,20 0,00 5 708,84 5 708,84 0,00

I EUR 31.03.2020 108 000,00 108 000,00 113 077,76 221 077,76 221 077,76 6 275,92

I EUR 25.05.2023 66 000,00 66 000,00 75 023,01 99 124,01 141 023,01 196,25

I EUR 25.09.2019 60 000,00 60 000,00 45 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00

Spolu x x x x 329 708,84 357 061,20 746 347,13 1 034 156,97 1 076 055,97 6 606,94

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období
Výdavky budúcich období číslo riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Nájomné 01 0,00 0,00

Ostatné 02 494,47 742,70

Spolu 03 494,47 742,70

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období číslo
riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Nájomné 01 49 743,50 30 067,04

Predplatné 02 685,52 385,09

Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO 03 13,00 0,00

Zaplatené paušály 04 7 500,00 19 500,00

Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami 05 0,00 0,00

Transfery 06 168 124,66 231 121,90

Ostatné 07 12 658 944,80 13 060 297,01

Spolu 08 12 885 011,48 13 341 371,04

00328758 Rožňava

30  / 36



Pozn Tab

Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby

Náklady na služby číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2017 Spolu 2016

a b 1 2 3 4

Nákup licencií a licenčné poplatky 01 4 819,21 744,60 5 563,81 2 527,92

Doprava, preprava 02 9 930,26 10 359,81 20 290,07 16 967,64

Prenájom (lízing) 03 0,00 0,00 0,00 0,00

Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti 04 20 461,80 0,21 20 462,01 18 798,45

Nájomné - dopravné prostriedky 05 1 308,70 0,00 1 308,70 0,00

Nájomné - iné 06 21 149,17 505,00 21 654,17 24 297,25

Právne, ekonomické a iné poradenstvo 07 4 911,71 1 410,00 6 321,71 24 124,93

Poradenstvo - hardware, software 08 41 880,15 377,00 42 257,15 41 620,96

Propagácia, reklama, inzercia 09 12 340,11 43,00 12 383,11 6 284,28

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 10 12 426,62 692,00 13 118,62 9 563,33

Administratívne a režijné náklady 11 10 613,60 268,01 10 881,61 7 630,02

Strážna služba 12 14 614,94 0,00 14 614,94 11 542,18

Telekomunikačné služby 13 28 545,90 2 458,23 31 004,13 32 047,18

Štúdie, expertízy, posudky 14 14 694,22 10 307,45 25 001,67 7 666,69

Konkurzy a súťaže 15 41 491,26 0,00 41 491,26 31 334,33

Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne 16 30 700,99 505,65 31 206,64 32 938,51

Ostatné poštové služby 17 362,00 0,00 362,00 1 544,33

Náklady na overenie účtovnej závierky 18 4 168,38 0,00 4 168,38 2 316,60

Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 19 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady na súvisiace audítorské služby 20 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady na  daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 21 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady na  ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 22 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné služby 23 1 260 139,10 151 682,30 1 411 821,40 1 620 859,03

Spolu 24 1 534 558,12 179 353,26 1 713 911,38 1 892 063,63

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2017 Spolu 2016

a b 1 2 3 4

Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody 01 2 215,28 0,00 2 215,28 0,00

Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom 02 29 469,67 0,00 29 469,67 21 907,39

Náhrada mzdy a platov  iným než vlastným zamestnancom 03 0,00 0,00 0,00 0,00

Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) 04 19 063,50 0,00 19 063,50 18 793,50

Členské príspevky 05 5 168,83 0,00 5 168,83 5 592,65

Iné 06 211 048,43 2 207,03 213 255,46 258 310,12

Spolu 07 266 965,71 2 207,03 269 172,74 304 603,66

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2017 Spolu 2016

a b 1 2 3 4

Poistenie nehnuteľností 01 19 199,67 17,22 19 216,89 20 184,20

Poistenie dopravných prostriedkov 02 7 913,44 389,29 8 302,73 9 300,49

Ostatné poistenie 03 4 502,08 93,78 4 595,86 6 193,14

Bankové poplatky 04 8 622,41 383,39 9 005,80 10 341,24

Ostatné finančné náklady 05 24,14 124,93 149,07 537,80

Spolu 06 40 261,74 1 008,61 41 270,35 46 556,87

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2017 Spolu 2016

a b 1 2 3 4

Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia 01 47 979,85 0,00 47 979,85 30 070,87

Výnosy z prenájmu 02 590 539,31 3 491,93 594 031,24 663 204,17

Poistné plnenia 03 14 762,76 0,00 14 762,76 9 562,82

Inventúrne prebytky 04 0,00 0,00 0,00 0,00

Náhrada za škodu 05 34 536,12 0,00 34 536,12 4 920,63

Ostatné 06 263 409,82 29 311,17 292 720,99 176 178,06

Spolu 07 951 227,86 32 803,10 984 030,96 883 936,55

00328758 Rožňava
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Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva Číslo
riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01 0,00 0,00

Aktívne súdne spory 02 14 520,23 15 858,74

Ostatné iné aktíva 03 46 541,00 16 628,98

Záväzky z poskytnutých záruk 04 0,00 0,00

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05 0,00 2 155,28

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06 0,00 0,00

Záväzky z ručenia 07 0,00 0,00

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08 0,00 0,00

Ostatné iné pasíva 09 0,00 0,00

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10 0,00 0,00

Povinnosti z opčných obchodov 11 0,00 0,00

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv 12 31 824,00 0,00

Povinnosti  z  finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných
zmlúv a podobných zmlúv 13 0,00 0,00

Iné povinnosti 14 0,00 0,00

00328758 Rožňava
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Pozn Tab

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Nehnuteľná kultúrna pamiatka Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Hodnota

a 1 2

Morový stĺp Mesto Rožňava 0,00

Mramorový pomník Mesto Rožňava 0,00

Radnica Mesto Rožňava 389 735,17

Mestská veža Mesto Rožňava 0,00

Vežové hodiny Mesto Rožňava 0,00

Slnečné hodiny Mesto Rožňava 0,00

Náhrobník Colinassy J. Mesto Rožňava 0,00

Náhrobník Póschovej I. Mesto Rožňava 0,00

Prachárenská veža Mesto Rožňava 0,00

Múr hradbový - Jiskrová pevnosť Mesto Rožňava 0,00

Spolu x 389 735,17

00328758 Rožňava
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Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke  
k 31.12.2017 

 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

 
1. Konsolidujúca účtovná jednotka 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky:    MESTO ROŽŇAVA 
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky:     Šafárikova 29, 048 01  Rožňava 
Dátum vzniku:         01.07.1973 
IČO:         00328758 
DIČ:         2020937116 
 

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesto Rož ňava bola zostavená ako riadna 
konsolidovaná  účtovná  závierka  v súlade  so  zákonom č.  431/2002  Z.  z.  o  účtovníctve  v  znení  neskorších 
predpisov  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 opatrenia MF SF z 9.decembra 2009 č. MF/22110/2009-31, za účtovné obdobie od 1.januára 
2016  do  31.decembra  2017.  V rámci  konsolidácie  bolo  dodržané  usmernenie  MF  SR  zo  dňa  11.5.2017 
zaslané mailom prostredníctvom metodikov daňových úradov. Konsolidovaná účtovná závierka je 
sprístupnená k nahliadnutiu v sídle konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesta Rožňava. 

 
Mesto má v zriaďovateľ skej pôsobnosti 6 rozpo čtových organizácii, 2 príspevkové organizácie a 2 

obchodné spoločnosti. Prehľ ad o účtovných jednotkách konsolidovaného celku je uvedený v tabuľ kovej časti 
v tab. č. 1 – Údaje o konsolidovanom celku. Rozpo čtová organizácia Centrum vo ľ ného času bola zrušená 
k 31.12.2017. 

 
Mesto je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky. 

  
2. Hlavní predstavitelia konsolidujúcej účtovnej jednotky a zamestnanci 

Štatutárny orgán:       Pavol Burdiga 
Zástupca štatutárneho orgánu:      Mgr. Dionýz Kemény 
Prednosta mestského úradu:      JUDr. Erika Mihaliková 
Hlavný kontrolór obce:       JUDr. Katarína Balážová 
 

V roku  2017  bol  priemerný  počet  zamestnancov  konsolidovaného  celku  mesta 627  zamestnancov,     
z toho 44 vedúci zamestnanci. V roku 2016 bol priemerný počet zamestnancov 602, z toho vedúci 
zamestnanci 44.  

 
3. Názvy  a  sídla  účtovných  jednotiek,  v  ktorých  má  konsolidujúca  účtovná  jednotka  podiely, 

ktoré  nespĺňajú  podmienky  na  zahrnutie  do  konsolidovaného  celku  s  odôvodnením  tohto 
nezahrnutia 
 

P.č. Názov organizácie Adresa % podiel na 
hlasovacích právach 

Dôvod nezahrnutia do 
konsolidovaného celku 

1. Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

Komenského 50, Košice 1,59 % Nepostačujúci % podiel 
na hlasovacích právach  

2. FIN.M.O.S., a.s. Bratislava  Pekná cesta 19, Bratislava 5,76 % Nepostačujúci % podiel 
na hlasovacích právach 

3. Regionálne poradenské 
a informačné centrum 

Podnikateľ ský inkubátor 
Zakarpatská 19, Rožňava 

50 % Nezisková organizácia 

 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
1. Konsolidovaná  účtovná  závierka  mesta  Rožňava  je  zostavená  za  predpokladu  nepretržitého  trvania 
činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi. 
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2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  
Účtovné  metódy  a všeobecné  účtovné  zásady  neboli  v priebehu  roku  2017  menené  a boli  účtovnou 
jednotkou konzistentne aplikované.  
Účtovníctvo sa vedie v mene euro a účtovná závierka je zostavená v mene euro. 
 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   
Položky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou 
činnosťou 

vlastnými nákladmi  

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou 
činnosťou 

vlastnými nákladmi 

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný 
majetok získaný bezodplatne, zámenou 

reálnou hodnotou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 
g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 
i) zásoby získané bezodplatne, zámenou reálnou hodnotou 
j) pohľ adávky  menovitou hodnotou 
k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 
l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy budúcich 

období sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a 
časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  menovitou hodnotou 
n) rezervy  oceňujú sa v očakávanej výške záväzku 
o) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy 

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

p) deriváty pri nadobudnutí  obstarávacou cenou 
 
4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 

Účtovná jednotka odpisuje majetok pod ľ a predpokladanej doby používania majetku zodpovedajúcej 
spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku s prihliadnutím na všetky okolnosti používania majetku. 
Účtovná jednotka u  konkrétneho majetku individuálne prehodnotí odpisový plán podľ a špecifických 
podmienok používania a individuálne určí dobu odpisovania v rokoch.  

Dlhodobý  nehmotný  majetok  a dlhodobý  hmotný  majetok  sa  odpisuje  nepriamo  prostredníctvom 
účtovných odpisov, metódou rovnomerného odpisovania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľ ujú na celé eurá nahor. 
Majetok sa začne odpisovať prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. 
 Účtovná jednotka odpisuje drobný dlhodobý hmotný majetok podľ a predpokladanej doby používania 
od 2 rokov do 6 rokov. 
 Účtovná jednotka odpisuje drobný dlhodobý nehmotný majetok podľ a predpokladanej doby 
používania od 3 rokov do 6 rokov. 

Drobný nehmotný majetok od 350 € do 1700 €, ktorý pod ľ a rozhodnutia ú čtovnej jednotky nie je 
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. 

Drobný  hmotný  majetok  od  34  €  do  850  €,  ktorý  podľ a  rozhodnutia  účtovnej  jednotky  nie  je 
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.  

 
5. Zásady pre zohľ adnenie zníženia hodnoty majetku. 
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k  

- odpisovanému dlhodobému majetku                                                        áno            x  nie 
- neodpisovanému dlhodobému majetku                                                   áno            x  nie 
- nedokončeným investíciám                               x  áno            nie 



3 
 

- dlhodobému finančnému majetku                                áno            x  nie 
- zásobám                                                                   áno            x  nie 
- pohľ adávkam                                                                         x  áno        nie 

 
Účtovná  jednotka  tvorila  opravné  položky  k nedokončeným  investíciám  a pohľ adávkam  v rámci 

hlavnej činnosti podľ a „Internej smernice pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek“. 
Tvorba  opravnej  položky  k nedokončenému  dlhodobému  hmotnému  a nehmotnému  majetku  sa 

posudzuje individuálne pod ľ a nevyužiteľ nosti dlhodobého majetku. Nevyužite ľ nosť dlhodobého majetku sa 
určuje  v  %.  V prípade čakajúcich  investícií  na  zdroje  financovania  je  stanovená  na  50%  a v prípade 
umrtvených na 100%. 

K pohľ adávkam  v rámci  hlavnej činnosti,  pri  ktorej  je  riziko,  že  ich  dlžník  úplne  alebo čiastočne 
nezaplatí, ak od splatnosti poh ľ adávky uplynula doba dlhšia ako 12 mesiacov sa vytvárajú opravné položky 
vo výške 100%.  
 Opravné položky k poh ľ adávkam sa vytvoria v 100 % výške menovitej hodnoty poh ľ adávok, resp. 
vo výške rovnajúcej sa čiastke úhrnu akýchko ľ vek pochybných alebo sporných poh ľ adávok voči dlžníkovi, 
ak ide o pohľ adávky voči dlžníkovi, ktorý:  
• vstúpil do likvidácie,  
• je v konkurznom konaní 
• je v reštrukturalizačnom konaní,  
• alebo ide o pohľ adávky, ktoré sú súdne alebo exekučne vymáhané.  

 
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 zriaďovateľ a - 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).  

- prijatý od zriaďovateľ a - sa  zú čtuje 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  zú čtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s  nákladmi 

účtovanými v organizáciách v zriaďovateľ skej 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 referen čným výmenným kurzom ur čeným 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 de ň, 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 referen čným výmenným kurzom ur čeným a vyhláseným Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v de ň predchádzajúci d ňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  
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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. II 
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie 

 
1. Postup zahrňovania účtovných jednotiek do konsolidovaného celku 

Mesto  ovláda  šesť  rozpočtových  organizácií,  dve  príspevkové  organizácie  a  dva  podnikateľ ské 
subjekty  –  účtovne  jednotky  vo  svojej  zriaďovateľ skej  pôsobnosti.  Do  konsolidovanej  účtovnej  závierky 
tieto organizácie zahrnula úplnou metódou konsolidácie. Účtovné závierky dcérskych obchodných 
spoločností  sa  podľ a  potreby  upravili  prostredníctvom  prevodového  mostíka,  aby  sa  ich  účtovné  zásady 
zosúladili so zásadami, ktoré používajú ostatné spoločnosti v rámci skupiny. V rámci konsolidovaného celku 
boli eliminované vzájomné poh ľ adávky, záväzky, náklady a výnosy, bola vykonaná konsolidácia kapitálu. 
Neboli  zistené  pravé  a nepravé  rozdiely.  Na  základe  usmernenia  MF  SR  zo  dňa  11.5.2017  boli  v rámci 
konsolidačných  operácií  prispôsobené  uzávierky  príspevkových  a obchodných  organizácií  na  položkách 
rezervný  fond  a ostatné  fondy.  Tieto  účty  sa  v konsolidácií  vykazujú  v nulovej  hodnote  a ich  zostatková 
suma  sa  preúčtovala  na  účet  428  -nevysporiadaný  výsledok  hospodárenia  minulých  rokov.  Moment  prvej 
konsolidácie konsolidovaného celku bol 1.1.2009. 
 

2. Metódy a postupy konsolidácie 
a. Metóda úplnej konsolidácie 

Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rožňava za rok 2017 bola zostavená použitím metódy úplnej 
konsolidácie.  

Konsolidácia kapitálu bola použitá pri obchodných účtovných jednotkách, z dôvodu 100% 
vlastníctva – založenia spoločnosti Mestom Rožňava. Prvá konsolidácia kapitálu bola vykonaná k 1.1.2009.  

V konsolidovanej ú čtovnej závierke konsolidovaného celku Mesto Rož ňava nie je vykázaný k 31. 
decembru 2017 goodwill, nakoľ ko Mesto Rožňava je v uvedených obchodných spoločnostiach zakladateľ om 
s podielom 100 % na základnom imaní. U ostatných dcérskych účtovných jednotkách je ich zriaďovateľ om. 

Medzivýsledok  z  predaja  v  rámci konsolidovaného  celku  Mesto  Rožňava nevznikol,  nakoľ ko 
dcérske účtovné jednotky si navzájom nepredávali ani zásoby, ani iný majetok. 

V konsolidovanom celku nemajú podiely iné účtovné jednotky. 
 

b. Metóda podielovej konsolidácie 
Mesto  Rožňava  nemá  obchodné  podiely  v spoločnej  účtovnej  jednotke,  preto  táto  metóda  nebola 

v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 použitá. 
 

c. Metóda vlastného imania 
Mesto Rožňava nemá obchodné podiely v pridruženej ú čtovnej jednotke, preto táto metóda nebola 

v konsolidovanej  účtovnej  závierke  za  rok  2017  použitá.  Prvá  konsolidácia  kapitálu  pri  metóde  vlastného 
imania  bola  k 1.1.2009,  kedy  bol  dosiahnutý  záporný  goodwill  vo  výške  33 845,-  €.  Posledný  krát  bola 
použitá za rok 2011, keď v máji 2011 odpredalo mesto Rož ňava svoj podiel vo výške 36,7 % v spolo čnosti 
TEKOR.  
 
 

Čl. III 
 Informácie o údajoch aktív a pasív  
 

a) Konsolidovaný celok verejnej správy 
Konsolidovaný celok k 31.12.2017 tvorili:  
Mesto Rožňava 
rozpočtové organizácie - ZŠ Zlatá 2, ZŠ akad. J. Hronca, ZŠ Ul. pionierov 1, Spojená škola J. A. 

Komenského, Základná umelecká škola, Centrum voľ ného času 
príspevkové organizácie – Mestské divadlo Actores, Technické služby mesta Rožňava 
obchodné spoločnosti – Mestské televízne štúdio s.r.o, Mestské lesy Rožňava s.r.o. 
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b) Prehľ ad o pohybe vlastného imania – tab. č. 12 

Presun  rezervného  fondu  a ostatných  fondov  je  vykonaný  na  základe  usmernenia  MF  SR  zo  dňa 
11.5.2017. V rámci konsolidačných operácií boli prispôsobené uzávierky príspevkových organizácií 
a obchodných  spoločností  uzávierke  mesta  –  materskej  účtovnej  jednotke,  ktorá  o rezervnom  fonde  ani 
o ostatných  fondoch  neúčtuje.  Tieto  účty  sa  v konsolidácií  vykazujú  v nulovej  hodnote  a ich  zostatková 
hodnota sa preúčtovala na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Presuny v rámci stĺpca výsledok hospodárenia a nevysporiadaný výsledok hospodárenia je pohybom 
prevodu  výsledkov  hospodárenia  za  rok  2016.  V roku  2017  materská  účtovná  jednotka  znížila  základné 
imanie  obchodnej  spoločnosti  Mestské  televízne  štúdio  o sumu  17 663,-  €  a zároveň  na  rok  2018  plánuje 
jeho následné zvýšenie o hodnotu novej vysielacej techniky. Toto zníženie základného imania bolo zárove ň 
premietnuté  v oceňovacom  rozdiely  ako  úbytok.  K 31.12.2017  zároveň  materská  účtovná  jednotka  zrušila 
rozpočtovú organizáciu Centrum vo ľ ného času, čo bude premietnuté v konsolidovanej ú čtovnej závierke za 
rok 2018.  

 
c) Prehľ ad o pohybe rezerv – tab. č. 13, 14 

Mesto Rožňava a jej dcérske organizácie tvorilo rezervy v zmysle Metodického usmernenia 
k uzatvoreniu účtovníctva za účtovného obdobie roku 2014 pre RO, PO, obce, VUC a štátne fondy zo d ňa 
15.12.2014  len  krátkodobé  na  audit,  nevyfakturované  dodávky  i služby,  na  vyplácanie  odchodného  a na 
prebiehajúce súdne spory a v zmysle internej smernice na tvorbu rezerv.  

Tvorba  a použitie  zákonných  rezerv  je  obchodnými  spoločnosťami  v zmysle  zákona  na  pestovnú 
činnosť a nevyčerpanú dovolenku ako aj príspevkovej organizácii  Technické služby mesta Rožňava v rámci 
podnikateľ skej činnosti na nevyčerpané dovolenky.  

Mesto Rožňava tvorilo rezervy ostatné v zmysle zákona krátkodobé na audit, zamestnanecké pôžitky 
a nevyfakturované  služby.  Dlhodobé  rezervy  tvorí  na  prebiehajúce  a hroziace  súdne  spory  na  základe 
odborného  odhadu  právneho  zástupcu.  Rozpočtové organizácie  tvorili a použili  rezervy  na  zamestnanecké 
pôžitky. 

 
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv 

Názov položky / Suma v €             Predpokladaný 
rok použitia  

Mesto vykazuje rezervu na audit za rok 2017 vykonaný spolo čnosťou AUDANA AUDIT s.r.o. 
v zmysle zmluvy o poskytnutí audítorských služieb v sume 1 049,58 €. 

2018 

           Mesto vykazuje rezervu na zamestnanecké pôžitky v sume 65 649,52 €. Vytvorila ju na 
základe odhadu pracovníka personalistiky, ktorý ju naplánoval v súlade s kolektívnou zmluvou 
a v zmysle § 20 bod 1c zákona č. 553/2003 Z.z.. 
          Rozpočtové organizácie vykazujú rezervu na zamestnanecké pôžitky v sume 32 860,99 € 
na základe odhadu pracovníka personalistiky, ktorý ju naplánoval v súlade s kolektívnou 
zmluvou a v zmysle § 20 bod 1c zákona č. 553/2003 Z.z. 

2018 

Mesto vykazuje rezervy na dodané ale nevyfakturované služby – výkon BOZP v sume 600,00 
€; dodanú elektrickú energiu pre kamerový systém v sume 725,04 €. Zárove ň vykazuje rezervu 
zo  zmluvy č.423/2017  Vjazd  do  priemyselného  parku-vypracovanie  PD  v sume  20 847,50  € 
a na  údržbu  budovy  OZ  Otvor  dvor  vo  Františkánskom  kláštore  -  vnútorná  kanalizácia  a 
potrubie, odstránenie maľ oviek vyplývajúcu zo zmluvy č. 561/2016 v sume 33 628,52 €. 

2018 

            Mesto vykazuje rezervu na súdny spor s A.Kozsár a spol verzus Ministerstvo DVaRR 
SR, kde je predpoklad plnenia zo strany mesta v sume 300 000,- €. Celková výška o ktorú sa 
vedie súdny spor je 1 075 917,10 €. Dátum vzniku súdneho sporu je 17.4.2012 a momentálne 
prebieha konanie na I. stupni.  
            Mesto  vykazuje  rezervu  na  súdny  spor  s Ing.  Šima  S&S,  kde  si  spoločnosť  nárokuje 
čiastku 77 000,- €, predpokladané náklady zo strany  mesta by boli 25 000,- €. Dátum  vzniku 
súdneho  sporu  je  26.1.2012  a momentálne  prebieha  odvolacie  konanie  voči  medzitýmnemu 
rozsudku. 
           Mesto  vykazuje  rezervu  na  súdny  spor  Združenie  „IS  –  J.P.Stav“,  kde  si  spoločnosť 
nárokuje čiastku 79 000,- €, predpokladané náklady zo strany mesta by boli 85 000,- €. Dátum 
vzniku súdneho sporu je 3.9.2014 a momentálne prebieha konanie na I.stupni. 

2020 
 
 
 

2020 
 
 

2020 
 

 
d) Prehľ ad o pohyb dlhodobého majetku – tab. č. 2 

Prírastok na položke majetku „softvér“ predstavuje súbor programov firmy CoraGeo – informa čný 
systém  samosprávy,  ktorý  je  pravidelne  rozširovaný  o nové  funkcionality  jednotlivých  modulov  pod ľ a 
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zmeny zákonov, poprípade nové moduly potrebné pre činnosť samosprávy na základe zmluvy č. 284/2008 
a jej jednotlivých dodatkov. 
 

Prírastok na položke majetku „pozemky“ predstavuje postupné vykupovanie pozemkov pod 
miestnymi komunikáciami. Najvýznamnejší prírastok je na základe Zápisnice o udelení príklepu na dražbe 
nehnuteľ ností  zo  dňa  28.3.2017  v sume  20 500,-  €.  Išlo  o pozemky  potrebné  pre  mesto  na  vjazd  do 
priemyselného  parku. Ďalší  významný  prírastok  predstavuje  zaradenie  pozemkov  do  majetku  mesta  na 
základe uznesenia MZ č. 57/2017 a ocenené komisiou na oceňovanie majetku. Išlo o pozemky vedené na LV 
mesta ale neevidované v majetku mesta. Oceňovacia komisia stanovila hodnotu pozemkov spolu na sumu 80 
521,15 €.  

Úbytky predstavujú predaj pozemkov na základe KZ fyzickým a právnickým osobám na výstavbe, 
resp. vysporiadanie pozemkov pod svojimi nehnute ľ nosťami. Najvýznamnejší úbytok je v sume 9 065,54 € 
na základe KZ č. 389/2017. 
 

Prírastok na položke majetku „stavby“ predstavuje „Obnova a rekonštrukcia MŠ Štítnická“ 
v hodnote  166 536,00  €,  ktorá  bola  realizovaná  z prostriedkov  Environmentálneho  fondu  (120 000,00  €) 
a vlastných  zdrojov. Ďalej  je  to  „technické  zhodnotenie  monitorovacie  systému"  v  hodnote  26 205,90  € 
realizované z prostriedkov ministerstva vnútra (10 000,00 €) a vlastných zdrojov.  

Najvýznamnejší úbytok na položke majetku „stavby“ predstavuje predaj budovy na základe KZ č. 
4/2017 v sume 13 940,- €. 
 

Významný prírastok na položke „samostatne hnute ľ né veci a súbory hnute ľ ných vecí“ predstavuje 
zaradenie: Elektrický konvektomat s príslušenstvom pre Spojenú školu J. A. Komenského v sume 9 999,00 
€; pojazdný kompresor PDP20 s búracími kladivami a vzduchovými hadicami v sume 15 500,00 €; pojazdný 
kompresor PDP20 s búracími kladivami a vzduchovými hadicami pre malé obecné služby v sume 17 880,00 
€; traktorová kosa čka Kubota GZD 21 DH + sada nožov v sume 19 308,90 € a šmykom riadený naklada č 
bočný – BOBCAT v sume 41 899,00 €. Ďalší prírastok v sume 5 790,00 € vznikol zaradením majetku    do 
užívania: Elektrický kotol KE200 do ŠJ ZŠ Zlatá a v sume 3 190,- € rozšírenie už existujúceho 
zabezpečovacieho kamerového systému v objekte školy a jej priľ ahlého okolia Spojená škola J. A. 
Komenského. 

Významným  úbytkom  je  vyradenie  a likvidácia  neupotrebiteľ ného  majetku  na  základe  Zápisnice 
UIK v sume 51 944,09 € v materskej ú čtovnej jednotke, v sume 9 056,00 € v ZŠ Zlatá a v sume 5 315,71 € 
v ZŠ Pionierov. 

 
Položka  majetku  „dopravné  prostriedky“  predstavuje  významný  prírastok  kúpa  motorové  vozidlo 

Dacia Duster 1,5 dCi pre mestskú políciu v sume 16 267,96 €.  
  

V roku 2017 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 794 963,15 
€.  Uvedený  prírastok  predstavuje  FD-  2017001  120170263  Aproving  Slovakia  s.r.o.    vypracovanie  PD  - 
"Vypracovanie  projektovej  dokumentácie  na  objekt  MsÚ  v  Rožňave  zameranej  na  zníženie  energetickej 
náročnosti  budovy  -  rozšírenie  rozsahu"  v sume  8  300,00  €;  FD-  72017  120170592  Helena  Gyüréková  - 
projektantka  projektová  dokumentácia  -  "MŠ  E.  Rotha  -  zníženie  energetickej  náročnosti  budov"  v sume 
9 040,00 €; FD- 170028 120171479 GASTROTECHNIKA, s.r.o.  elektrický konvektomat s príslušenstvom - 
ŠJ pri SŠ Komenského v sume 9 999,00 €; kúpa pozemku v dražbe na základe Zápisnice o udelení príklepu 
na dražbe nehnute ľ ností zo dňa 28.3.2017 v sume 20 500,- €; FD- 0482017 120171703 ROCHMEX, s.r.o., 
Rožňava  kancelársky kontajner 6x3x2,85 - 2ks - Technické služby RV v sume 11 880,00 €; FD- 20171201 
120171629  WOONERF,  spol.  s  r.o.    vypracovanie  projektovej  dokumentácie  -  "Vjazd  do  priemyselného 
parku"  v sume  13 719,00  €;  FD-  100170289  120170629  OPAL  Multimedia  s.r.o.    technika  na  výrobu  a 
odvysielanie televíznych programov v HD kvalite – MTVŠ v sume 14 995,20 €; Údržba budovy OZ Otvor 
dvor vo Františkánskom kláštore - vnútorná kanalizácia a potrubie, odstránenie maľ oviek na základe dodatku 
č.  1  k nájomnej  zmluve  v sume  15 008,12  €;  FD-  3170152  120170495  AIR  kompresory,  s.r.o.    pojazdny 
kompresor  PDP20,  búracie  kladivo  P13,  BB32,  vzduchová  hadica  v sume  15 500,00  €;  FD-  1217047 
120171645 Tempus - Car s.r.o.  osobné motorové vozidla - Dacia Duster 1,5 dCi – MP v sume 16 267,96 €; 
FD- 20170377 120170494 INGOCLEAR s.r.o.  vysáva č komunálny batériový Vorax 240 v sume 17 880,00 
€;  FD-  617083  120170710  ALRC,  s.r.o.    traktorová  kosačka  Kubota    GZD  21  HD  +  sada  nožov  v sume 
19 308,90 €; FD- 2017029 120171423 Cybernet s.r.o.  " Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v 
meste  Rožňava  -  III.etapa"  v sume  19 460,90  €;  Stavebné  práce  -  "Obnova  bytového  domu  zameraná  na 
zníženie  energetickej  náročnosti budov"  -  Šafárikova  101 –  ŠFRB  v sume  182 609,72 €;  stavebné  práce  -
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"Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ulici v sume 165 576,00 €; FD- 61740711 120170858 HYDREX, 
s.r.o.  šmykom riadený nakladač bočný - BOBCAT S530 v sume 41 899,00 € a FD- 5701700031 120171620 
STEFE  Rožňava,  s.r.o.  stavebné  práce  -  "Všešportový  areál  Rož ňava,  rekonštrukcia  kotolne"  v sume 
68 500,64 €.  

Úbytok  predstavujú  tie  isté  investičné  akcie  bez  zaradenia  stavebných  prác  -  "Obnova  bytového 
domu zameraná na zníženie energetickej náro čnosti budov" - Šafárikova 101 – ŠFRB; "Všešportový areál 
Rožňava,  rekonštrukcia  kotolne";  OZ  Otvor  dvor  vo  Františkánskom  kláštore  -  vnútorná  kanalizácia  a 
potrubie, odstránenie maľ oviek; vypracovanie projektovej dokumentácie - "Vjazd do priemyselného parku" a 
projektová dokumentácia - "MŠ E. Rotha - zníženie energetickej náročnosti budov". 

 
1. Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok 

   12 010 399,70 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech MDVaRR SR 699 561,84 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech ŠFRB 2 041 426,01 €  
Založenie nehnuteľ nosti - OKC v prospech  VUB a.s. 1 549 779,00 €  
Založenie nehnuteľ nosti  - Nájomné byty Čučmianska  22 v prospech  MVaRR SR 95 616,95 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Sobášna sieň v prospech ŠFRB 87 631,95 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Nájomné byty R. Baňa v prospech MVaRR SR 92 942,98 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Nájomné byty Čučmianska 44 v prospech  MVaRR SR 85 288,45 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty 6BJ Nadabula  v prospech  MDVaRR SR 79 330,00 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty 6BJ Nadabula  v prospech  ŠFRB 237 999,00 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech ŠFRB 3 281 238,00 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech MDVaRR SR 1 135 750,00 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Družba II. v prospech MDVaRR SR 372 701,32 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Družba II.  v prospech ŠFRB 846 013,41 €  
Založenie nehnuteľ nosti - Nájomné byty Družba I. v prospech MDVaRR SR 365 773,75 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Družba I. v prospech ŠFRB  858 959,04 €  
Založenie nehnuteľ nosti – Nájomné byty Šafárikova 101 v prospech ŠFRB 180 388,00 € 

 
2.  Spôsob a výška poistenia majetku 
Mesto Rožňava 

Druh poisteného 
majetku 

Spôsob poistenia Výška poistenia Ročné poistenie 

Poistná zmluva č. 6592216100 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 
Majetok podľ a 
účtovnej evidencie  

Nehnuteľ ný majetok 54 440 893,98 € 12 175,06 € 
Hnuteľ ný majetok 1 238 473,63 € 
Zásoby 9 000,00 € 
Cudzí prevzatý majetok 7 000,00 € 
Obstaranie hmot.invens. 1 229 000,00 € 
Veci zamestnancov 7 000,00 € 
Peniaze, ceniny, cennosti 5 000,00 € 
Odpratávacie, demolačné náklady 120 000,00 € 
Poistenie proti odcudzeniu 162 000,00 € 
Poistenie strojov 37 000,00 € 
Poistenie skla 4 000,00 € 
Poistenie zodpovednosti za škodu 70 000,00 € 

    
Poistná zmluva č. 6592219811 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 

Kia Soul 

Havarijné poistenie 

16 100,00 € 289,80 € 
Škoda Octávia 16 100,00 € 475,79 € 
Opel Astra 13 475,00 € 242,55 € 
Citroen Berlingo 15 200,00 € 273,60 € 
Škoda SuperB 35 530,00 € 639,54 € 
Kovoflex príves 2 000,00 € 26,00 € 
Škoda Pick-UP 9 517,00 € 171,31 € 
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Prac.stroj Bobcat 41 899,00 € 544,69 € 
Dacia Duster 16 268,00 € 292,82 € 
Citroen Jumper 32 200,00 € 579,60 € 
    

Poistná zmluva č. 6592229817 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 
Kia Soul 

Povinné zmluvné poistenie 

 86,10 € 
Škoda Octávia  86,10 € 
Opel Astra  86,10 € 
Citroen Berlingo  86,10 € 
Škoda SuperB  111,30 € 
Kovoflex príves  18,90 € 
Škoda Pick-UP  60,90 € 
Prac.stroj Bobcat  411,60 € 
Dacia Duster  86,10 € 
Citroen Jumper  111,32 € 
AVIA DVS12  411,60 € 
    

Poistná zmluva č. 6592216848 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 

Skupinové úrazové 
poistenie pre 57 
pracovníkov 

Smrť následkom úrazu 16 000,00 € 1 067,52 € 
Trvalé následky úrazu 16 000,00 € 1 494,10 € 
Čas nevyhnutného liečenia 2 750,00 € 56,30 € 
   
Poistná zmluva č. 6596559581 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 

Zodpovednosť správcu bytového fondu 50 000,00 € 267,00 € 
 
ZŠ Pionierov 

Druh poisteného 
majetku 

Spôsob poistenia Výška poistenia Ročné poistenie 

Poistná zmluva č. 510019660 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
Výpočtová technika Poistenie hnuteľ ných vecí /  

poistenie zodpovednosti za škodu 
13 982,00 € 66,39  € 

Poistná zmluva č. 510019660 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
Výpočtová technika 
a informačno 
komunikačná 
technológia 

Poistenie strojov, elektroniky a 
pripoistenia I. 

7 615,42 €  143,09 € 

Výpočtová technika  
a  informačno 
komunikačná 
technológia 

Poistenie strojov, elektroniky a 
pripoistenia II. 

1 523,20 € 28,79 € 

Poistná zmluva č. 511013607 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
Poistenie budovy Súhrnné poistenie budov /  

poistenie stavebných úprav 
49 790,00 € 67,95 € 

Poistná zmluva č. 511013607 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou 
činnosťou 

33 193,92 € 258,05 € 

Poistná zmluva č. 6568046164 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 
Výpočtová technika Poistenie ostatných hnuteľ ných vecí 1 473,60 € 11,21 € 

Poistná zmluva č. 6568045903 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 
Výpočtová technika Poistenie ostatných hnuteľ ných vecí 16 248,00 € 115,82 € 

Poistná zmluva č. 6571958789 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. 
Výpočtová technika  
a  informačno 
komunikačná 
technológia  

Poistenie ostatných hnuteľ ných vecí 34 698,82 € 247,34 € 

Poistná zmluva č. 9127002559  –  UNIQA  poisťovňa, a.s. 
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Všeobecná 
zodpovednosť za 
škodu z prevádzky 
školy 

Predmet a rozsah poistenia - škoda na 
majetku, živote a zdraví tretej osoby, 

náklady na obhajobu poisteného 
 

10 000,00 € 715,00 € 

Poistná zmluva č. 8100025179 – UNIQA poisťovňa, a.s. 
Skupinové úrazové 
poistenie žiakov ZŠ 

Trvalé následky úrazu bez progresie 
Čas nevyhnutného liečenia 

2 000,00 € 
1 400,00 € 

991,29 € 

Poistná zmluva č. 6820332104– KOMUNÁLNA  poisťovňa, a.s. 
Výpočtová technika Poistenie majetku / zodpovednosť za 

škodu 
4 573,50 € 40,31 € 

Poistná zmluva č. 6820332059– KOMUNÁLNA  poisťovňa, a.s. 
Výpočtová technika Poistenie majetku / zodpovednosť za 

škodu 
6 949,00 €  55,80 € 

Poistná zmluva č. 2802901125– KOMUNÁLNA  poisťovňa, a.s. 
Skupinové úrazové 
poistenie 
zamestnancov 

Trvalé následky úrazu 
Čas nevyhnutného liečenia následkov 

úrazu 

1 327,76 € 
1 327,76 € 

162,40 € 

Poistná zmluva č. 6815316601– KOMUNÁLNA  poisťovňa, a.s. 
Výpočtová technika Poistenie ostatných hnuteľ ných vecí 11 736,00 € 161,72 € 

Poistná zmluva č. 6814003259 – KOMUNÁLNA  poisťovňa, a.s. 
Výpočtová technika Poistenie ostatných hnuteľ ných vecí 19 292,00 € 150,00 € 

 
Technické služby mesta Rožňava 

Poistná zmluva č. 6592215634 – Kooperatíva poisťovňa, a.s 
 

Druh poisteného 
majetku  

Spôsob poistenia Výška poistenia Ročné poistenie 

Majetok podľ a účtovej 
evidencie 

Nehnuteľ ný  a hnuteľ ný majetok 11 910 949,74 € 2 811,65 € 

Veci zamestnancov 2 000,00 € 

Peniaze ceniny, cennosti 1 000,00 € 
Poistenie pre prípad odcudzenia 
vecí   

42 000,00 € 

Poistenie skla 1 000,00 € 

Poistenie strojov a elektroniky 17 000,00 € 
Poistenie zodpovednosti za škodu 20 000,00 € 

Poistná zmluva č. 3550156399 – Kooperatíva poisťovňa, a.s. – Povinné zmluvné poistenie 
motorových vozidiel 

Druh poisteného majetku  Spôsob poistenia Výška poistenia Ročné poistenie 
JSU - Príves 

Povinné zmluvné poistenie 
motorových 

vozidiel 

14,70 € 4 916,80 € 
Citroen Jumper 111,30 € 
UN -053 nakladač 33,60 € 
UNC-060 nakladač 411,60 € 
Škoda 706 MTSP 25 495,60 € 
Karosa 495,60 € 
IFA KM 2301 495,60 € 
AVIA A 31,1 K-S 495,60 € 
AVIA A 31.1 N-SODG 411,60 € 
AVIA N valník 411,60 € 
AVIA A 31.1 K 495,60 € 
Zetor traktor  7011 33,60 € 
Zetor traktor 10111 33,60 € 
MV-traktorový príves 18,90 € 
Rasant-komunal traktori 33,60 € 
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JSU-praktik prípoj.voz.  14,70 € 
Citroen Berlingo 80,50 € 
Škoda Fabia 60,90 € 
MERCEDES U 500 495,60 € 
Wiola Silesia  prípoj. voz. 14,70 € 
Citroen Jumper 111,30 € 
Zetor 7745 33,60 € 
Holder traktor 33,60 € 
Škoda PickUP 60,90 € 
Bagela prípojné voz. 18,90 € 

 
Základná umelecká škola 

Druh poisteného 
majetku  

Spôsob poistenia Výška poistenia Ročné poistenie 

Poistná zmluva č. 1009900044 Kooperatíva poisťovňa a.s. 

Majetok podľ a účtovnej 
evidencie 

Nehnuteľ ný majetok 150 000,00 € 463,77 € 
Odpratávacie, búracie práce 10 000,00 € 
Veci zamestnancov 1 0000,00 € 
Živelné poistenie 161 000,00 € 
Poistenie proti odcudzeniu 11 0000,00 € 
Poistenie strojov, elektroniky 6 000,00 € 
Poistenie zodpoved. za škody 10 0000,00 € 

 
ZŠ akad.J.Hronca 

Škola má všetky poistné zmluvy uzavreté v Generali  Poisťovňa a.s. Bratislava. 
 

Druh poisteného 
majetku 

Spôsob poistenia Výška poistenia Ročné poistenie 

Majetok podľ a účtovnej 
evidencie 

Poistená zmluva č. 5720055076 
– zodpovednosť za Škodu 
/projekt/  - počíta-čová zostava,  
dataprojektor, keramická tabuľ a, 
vizualizér, CD prehrávač, 
učebné pomôcky, digitálne 
piáno 

 
 
 

87 035,00 € 

 
 
 

154,00 € 

Poistná zmluva č. 5720076236 – 
poistenie tabletov  /projekt/ 
a didaktické pomôcky 

 
12 205,00 € 

 
72,00 € 

Poistná zmluva č. 5720023209 – 
poistenie hnuteľ ných vecí 
/autodidaktické pomôcky/ 

 
35 587,00 € 

 
92,00 € 

Poistená zmluva č. 2403269180 
škody spôsobené prírodnými 
živlami – majetok školy 

 
33 194,00 € 

 
137,09 € 

Poistná zmluva č.5720068652 – 
poistenie elektroniky 
/dataprojektor EPSON EB85, 
notebook DELL – majetok ŠPÚ 
Bratislava 

 
 

1 926,00 € 

 
 

33,00 € 

Poistná zmluva č. 2405053160 – 
poistenie el.zariadenia – 
notebook, reproduktory 
a interaktívna tabuľ a – Centrum 
vedecko-technologickych 
informácií SR 

 
 

2 715,00 € 

 
 

35,00 € 
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Spojená škola J. A. Komenského 
Druh poisteného 

majetku  
Spôsob poistenia Výška poistenia Ročné poistenie 

Poistenie majetku (PC, 
notebooky, 
interaktívne tabule) 

Poistenie majetku  23 000,00 € 153,37 € 

Poistenie žiakov 
a zamestnancov školy 

Poistenie zariadenia 
Poistenie vecí   
Poistenie zodpovednosti za 
regresné náhrady 

10 000,00 € 
2 000,00 € 
2 000,00 € 

550,78 € 

 
ZŠ Zlatá 

Druh poisteného 
majetku 

Spôsob poistenia Výška poistenia Ročné 
poistenie 

Majetok podľ a účtovnej 
evidencie 

Poistenie majetku 18 256,65 € 716,43 € 

Poistenie PC 11 758,92 € 195,58 € 

 
Mestské lesy Rožňava s.r.o. 

Druh poisteného 
majetku 

Spôsob poistenia Výška poistenia Ročné 
poistenie 

Tatra 815 Povinné zmluvné poistenie  661,34 

Suzuki Povinné zmluvné poistenie  121,19 

Suzuki Havarijné poistenie 23 833,33 379,73 

Avia A31N Povinné zmluvné poistenie  398,91 

Traktor Zetor 7745 Povinné zmluvné poistenie  42,12 

Poistenie budov 
a zariadenia 

Poistenie majetku 
- Budov 
- Hnuteľ ných vecí 
- Pripoistenie k poisteniu 

budov a hnuteľ ných vecí 
- Poistenie skla 

Prevádzková zodpovednosť za 
škodu 
 

 
100 000,00 

7 000,00 
4 000,00 

50 000,00 

294,36 

 
Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava 

Druh poisteného 
majetku 

Spôsob poistenia Výška poistenia Ročné 
poistenie 

Majetok podľ a účtovnej 
evidencie 

Poistenie majetku 69 733,96 € 123,24 € 

 
 

3. Opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka má vlastnícke právo  
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma  

 
KS  

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO,PO/   25 296 427,94 €  
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľ ností, pričom 
účtovná jednotka majetok užíva 

0,00 €  

Majetok, pri ktorom vlastnícke právo  nadobudol veriteľ  zmluvou 
o zabezpečovacom prevode práva 

0,00 €  

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke 
Mesto Rožňava 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke č. 
KRHZ-KE-972/2015 (int.č. zml. 758/2015) Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, platnosť zmluvy do 21.12.2020  

- súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky: 

 
 

14 359,00 € 

 
 

1 ks 
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kategória O2, značka KOVOFLEX, obchodný názov KF-T-2, verzia 
K2/03H/1000TB, EČ RV-325YE, rok výroby 2015 

Majetok,  ktorý  využíva  účtovná  jednotka  na  základe  zmluvy  o výpožičke č. 
SNM-BET-ZOV-2016/179 (int.č.zml. 42/2017) Slovenské národné múzeum – 
zbierkové  predmety fondu SNM-Múzeum  Betliar v počte  20  ks,  platnos ť 
zmluvy do 31.12.2017 

- Misa prílohová oválna dvojuchá, cínová  
- Kanvica cínová zdobená, s vrchnákom a uchom, 1827 
- Písacia súprava, striebro 
- Vázička, červené sklo 
- Váza baňatého tvaru so širokým hrdlom, červené sklo 
- Miska štvorboká, sklo s červeným nádychom 
- Misa prílohová kruhová, s rytým erbom, striebro 
- Svietnik jednosviečkový stolový, striebro 
- Šálka a podšálka, fajansa, modrý stužkový dekór 
- Tanier plytký dezertný, stužkový dekór 
- Misa plytká prílohová 

 
 
 
 

 
 
 

1 ks 
2 ks 
1 ks 
2 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 
4 ks 
4 ks 
1 ks 

Majetok,  ktorý  využíva  účtovná  jednotka  na  základe  zmluvy  o  výpožičke 
zbierkových predmetov č.2/2017 (int.č. zml. 727/2016) Banícke múzeum 
Rožňava, platnosť zmluvy do 31.12.2017, poistná hodnota 1 000,00 €/kus 

- Emblém keramický – Cnosti  
- Emblém keramický – Veda  
- Emblém keramický – Hudba  
- Emblém keramický - Tanec 
- Emblém keramický - Literatúra 
- Emblém keramický – Písomníctvo 
- Emblém keramický – Obchod a doprava 

 
 
 
 

 
 
 

1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Majetok,  ktorý  využíva  účtovná  jednotka  na  základe  zmluvy  o  výpožičke 
zbierkových  predmetov č.12/2017  (int.č.  zml.  428/2017)  Banícke  múzeum 
Rožňava, platnosť zmluvy do 26.07.2018 

- Likérová fľ aša z Rákossyho liehovaru, poistná hodnota 50,00 € 
- Likérová fľ aša „Liquere Rakosi“, poistná hodnota 50,00 € 
- Odznak Rožňavského spevokolu, poistná hodnota 50,00 € 
- Odznak k znovupostaveniu sochy Lajosa Kossutha v Rožňave, poistná 

hodnota 50,00 € 
- Album pohľ adníc „Rozsnyói Emlék“, poistná hodnota 100,00 € 
- Domová  tabuľ ka  s názvom  ulice  Forrás  utca  10,  poistná  hodnota 

30,00 € 
- Domová  tabuľ ka  poisťovacej  spoločnosti  ADRIAI,  poistná  hodnota 

100,00 € 
- Pohľ adnica z obsadenia Rožňavy maďarským vojskom, poistná 

hodnota 30,00 € 
- Fľ aša „Hangya“, poistná hodnota 50,00 € 
- Fľ aša sklenená, poistná hodnota 50,00 € 
- Pohľ adnica Bordácsova villa v Rožňave, poistná hodnota 30,00 € 
- Likérová f ľ aša „Gemerská továre ň na rum a likéry“, poistná hodnota 

50,00 € 

  
 
 

1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 

 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

ZŠ Pionierov 
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy  
o výpožičke 2511/2014 s MŠVVaŠ SR. Zmluva bola uzavretá na dobu 
neurčitú. - 
      - Interaktívna tabuľ a a projektor EPSON 
      - Notebook LENOVO, MS Windows 
      - Wifi Router 
      - Tablet – Samsung Galaxy Note – á 456,00 € 

 
 
 

1 800,00 € 
696,00 € 
120,00 € 

9 120,00 € 

 
 
 

1 ks 
1 ks 
1 ks 

20 ks 
Technické služby mesta Rožňava 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe  nájomnej zmluvy 
s Mestskými lesmi Rožňava s.r.o. - Traktor kolesový 
poľ nohospodársky  ZETOR 7745 

 
 

11 500,00 € 

 
 

1 ks 
ZŠ akad.J.Hronca 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke č. 
2762/2014 
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- interaktívna tabuľ ka             
- notebook                                
- wifi router                              
- tablet 20 ks á 456,00           

1 800,00 € 
696,00 € 
120,00 € 

9 120,00 € 

1 ks 
1 ks 
1 ks 

20 ks 

 
4. Opis  dôvodov  zvýšenia,  zníženia  a  zrušenia  opravných  položiek  k  dlhodobému  nehmotnému 

majetku a dlhodobému hmotnému majetku 
V roku 2016 bola vytvorená opravná položka k nevyužitej projektovej dokumentácii na parkovacie 

plochy  sídlisko  JUH  vo  výške  50%  v sume  1  980  €,  k nezaradenej  investičnej  akcii  „rekonštrukcia  Nám. 
Baníkov“ vo výške 50 % v sume 75 573 € a k nedokončenej investičnej akcii „krytá plaváreň do výšky 100% 
v sume 221 954,58 € podľ a vnútorného predpisu. 

V roku 2017 bola vytvorená opravná položka k nevyužitej projektovej dokumentácii vo výške 50% 
v sume  16 441,00  €  podľ a  „Internej  smernice  pre  tvorbu  a zúčtovanie  opravných  položiek“.  Zrušená  bola 
opravná  položka  v 100%  výške  v sume  1  080,00  €  k odpísanej  zmarenej  investície  "PD  Rekonštrukcia 
železničnej ulice" - realizácia VVS po rozsiahlych výkopových prácach. 
 

Druh DM, ku 
ktorému bola tvorená 

opravná položka 

Zostatok  
OP k 

 31.12.2016 

Zvýšenie  
OP 

Zníže
nie  
OP 

Zrušenie 
OP 

Zostatok  
OP 

k 31.12.2017 

Dôvod zvýšenie, zníženia 
a zrušenia OP 

042 - Projektová 
dokumentácia - 
Elektroinštalácia MŠ 
E.Rótha Rožňava - 
hospodársky pavilón. 

0,00 € 
 

400,00 €   400,00 € V riešení. Po vyhlásení 
vhodnej  výzvy  na  dotáciu 
bude projekt podaný. 

042 - Projektová 
dokumentácia  -  MŠ  E. 
Rótha – zateplenie - 
zníženie energetickej 
náročnosti buddovy 

0,00 € 7 645,00 €   7 645,00 € V riešení. Po vyhlásení 
vhodnej  výzvy  na  dotáciu 
bude projekt podaný. 

042 - Projektová 
dokumentácia -  
"Rekonštrukcia 
objektov Spojenej 
školy 
J.A.Komenského, 
Rožňava" 

0,00 € 
 

2 550,00 €   2 550,00 € Realizácia čiastočná, 
kompletná  výmena  okien. 
V  prípade  vhodnej  výzvy 
bude podaná žiadosť na 
dokončenie predmetu 
projektu - zateplenie 
objektov. 

042 - Projektová 
dokumentácia - 
"Rekonštrukcia 
Komunitného  centra  v 
Rožňave". 

0,00 € 2 450,00 €   2 450,00 € V riešení. V prípade 
vhodnej výzvy bude 
podaná žiadosť o dotácie z 
EÚ. 

042 - Projektová 
dokumentácia -
rekonštrukcie striech 
na objekte MŠ E.Rótha 

0,00 € 996,00 €   996,00 € Vypracovaná PD, 
doručená mestu v 
8.12.2016, doplnenie PD 
pre možnosť podania 
žiadosti o čerpanie EU 
fondov 

042 - Projektová 
dokumentácia "Zimný 
štadión v Rožňave" 

0,00 € 2 400,00 €   2 400,00 € V riešení. V prípade 
vhodnej výzvy bude 
podaná žiadosť o dotáciu. 

042 - Projektová 
dokumentácia – 
rekonštrukcia 
železničnej ulice 

1 080,00 €   1 080,00 € 0,00 € Zrušenie: Odpísanie 
zmarenej investície "PD 
Rekonštrukcia železničnej 
ulice" - realizácia VVS po 
rozsiahlych výkopových 
prácach. Zmarená PD 
schválená uznesením 
zastupiteľ stva č.181/2017 
zo dňa 28.9.2017 
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e) Dlhodobý finančný majetok – tab. č. 3,4 
Prírastok za rok 2016 v sume 132 112,00 € predstavoval nákup cenných papierov na základe zmluvy 

o prevode  akcií  (zmluvy  o kúpe  cenných  papierov)  od  1.  Slovenskej  úsporovej a.s.  Bratislava.  Ide  o kúpu 
kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti 
a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy za roky 2006 – 2021.       

Vklady do obchodných spoločností: 
• Mestské lesy Rožňava s.r.o.         41 792,00 € 
• Mestské televízne štúdio s.r.o.         90 001,00 € 

 
Prírastok za rok 2017 v sume 135 396,00 € predstavoval nákup cenných papierov na základe zmluvy 

o prevode  akcií  (zmluvy  o kúpe  cenných  papierov)  od  1.  Slovenskej  úsporovej a.s.  Bratislava.  Ide  o kúpu 
kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti 
a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy za roky 2006 – 2021.  

Úbytok  podielu  v dcérskej  účtovnej  jednotke  je  na  základe  uznesenia  MZ č.  147/2016  zo  dňa 
23.6.2016,  na  základe  ktorého  došlo  k zníženiu  základného  imania  Mestského  televízneho  štúdia  s.r.o. 
o sumu 17 663,00 €. Zníženie základného imania bolo vykonané v obchodnom registri dňa 3.10.2017. 

Vklady do obchodných spoločností: 
• Mestské lesy Rožňava s.r.o.         41 792,00 € 
• Mestské televízne štúdio s.r.o.         72 338,00 € 

 
opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému  majetku  

Druh DFM  Suma OP  Dôvod zvýšenie OP 
100 % vklad do základného 
imania obchodnej spoločnosti 

72 338,00 € Záporné vlastné imania 

 
Účtovná jednotka v roku 2017 tvorila opravnú položku v sume 72 338,00 € ku vkladu do základného 

imania obchodnej spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. IČO: 36172529 a to v zmysle internej smernice 
pre  tvorbu  a zúčtovanie  opravných  položiek,  z dôvodu  vykázaného  záporného  vlastného  imania    tejto 
obchodnej spoločnosti dve po sebe idúce ú čtovné obdobia. Pri tvorbe vychádzala zo zaslaných predbežných 
podkladov, nakoľ ko obchodné spoločnosti majú povinnosť uzatvorenia účtovného obdobia do 31.3. 
nasledujúceho po ú čtovnom období. Následne zaslala obchodná spolo čnosť účtovnú uzávierku v ktorej už 
mala kladné vlastné imanie, takže nebolo potrebné tvoriť opravnú položku. 
 
Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach  

Názov 
spoločnosti 

Právna 
forma 

Základné 
imanie (ZI) 
spoločnosti 
v peňažných 
jednotkách  

 

Podiel ÚJ 
na 

základnom 
imaní (ZI) 
spoločnosti 

v % 

Podiel  
ÚJ na 

hlasovacíc
h právach 

v % 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti 

v eurách  
k 31.12. 

2017 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti  

v eurách  
k 31.12. 

2016 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe ÚJ 

k 31.12. 
2017 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe ÚJ 

k 31.12. 
2016 

Mestské lesy  s.r.o. 41 792,00 € 100 100 316 104,47 € 303 170,50 € 41 792,00 € 41 792,00 € 

Mestské 
televízne 
štúdio 

s.r.o. 72 338,00 € 100 100 5 402,02 € -1 121,28 €  72 338,00 € 90 001,00 € 

Spolu x  131 793,00 € x x 321 506,49 € 302 049,78 € 114 130,00 € 131 793,00 € 

 
Dlhové cenné papiere a realizovate ľ né cenné papiere, dlhodobé pôži čky a ostatný dlhodobý finan čný 
majetok  

Názov emitenta Druh 
cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Výnos v % Dátum 
splatnosti 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12. 2017 

Účtovná hodnota 
vykázaná 

v súvahe účtovnej 
jednotky  

k 31.12. 2016 
1.slovenská úsporová, a.s. akcia € x x 1 293 326,16 € 1 157 930,16 € 

Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

akcia € x x 3 877 753,65 € 3 877 753,65 € 

Spolu x x x x 5 171 079,81 € 5 035 683,81 € 
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f) Zásoby 
Mesto  Rožňava  a jej  dcérske  organizácie  vykazujú  zásoby  v celkovej  hodnote 36 436,22 €  oproti 

roku  2016  keď  vykazovali  zásoby  v sume  49 691,56  €.  Podstatnú časť  zásob  tvoria  kancelárske  potreby, 
PHM, propagačný materiál a potraviny. Zostatky vykazuje:  

• mesto Rožňava v sume 14 577,79 € oproti roku 2016 keď zostatok predstavoval sumu 10 731,68 € 
• ZŠ Zlatá v sume1 937,93 € oproti roku 2016 keď zostatok predstavoval sumu 808,91 € 
• ZŠ Pionierov v sume 5 226,38 € oproti roku 2016 keď zostatok predstavoval sumu 4 239,72 €  
• ZŠ akad. J. Hronca v sume 3 115,27 € oproti roku 2016 keď zostatok predstavoval sumu 2 726,17 € 
• Spojená škola v sume 1 463,55 € oproti roku 2016 keď zostatok predstavoval sumu 973,29 € 
• Technické  služby  mesta  Rožňava  v sume  6 529,49  €  oproti  roku  2016  keď  zostatok  predstavoval 

sumu 12 671,14 € 
• ZUŠ v sume 81,15 € oproti roku 2016 keď zostatok predstavoval sumu 101,98 € 

 
Zásoby  výrobkov  vykazujú  mestské  lesy  Rožňava  s.r.o.,  ktoré  tvorí  drevná  hmota  a Technické 
služby mesta Rožňava. 
Zásoby tovaru vykazuje mesto Rožňava, ktoré prevzalo po zrušenej príspevkovej organizácii  
Turistické informačné centrum Rožňava. 
 

g) Transfery 
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových a príspevkových organizácií do rozpočtu zriaďovateľ a:  

zostatky na účte 351 boli eliminované konsolidačnými opatreniami. 
  

Zúčtovanie  transferov  rozpočtu  obce  a  vyššieho  územného  celku  –  zostatky  na  ú čte  355  boli 
eliminované konsolidačnými opatreniami nasledovne:  

• Mesto  Rožňava  vykazovalo  zostatok  12 666 724,04  €  oproti  roku  2016  keď  vykazovalo  sumu       
8 587 538,68 €. 

• ZŠ Zlatá vykazovala zostatok 452 466,81 € oproti roku 2016 keď vykazovala sumu 456 735,39 € 
• Spojená škola vykazovala zostatok 561 270,20 € oproti roku 2016 keď vykazovala sumu 582 652,92 

€ 
• ZŠ  akad.  J.  Hronca  vykazovala  zostatok  1 462 033,76  €  oproti  roku  2016  keď  vykazovala  sumu 

1 498 018,16 € 
• ZŠ Pionierov vykazovala zostatok 1 239 507,62 € oproti roku 2016 keď vykazovala sumu 

1 275 354,10 € 
• Centrum  voľ ného času  vykazovalo  zostatok  14 780,52  €  oproti  roku  2016  keď  vykazovala  sumu 

15 021,61 € 
• Základná umelecká škola vykazovala zostatok 75 859,79 € oproti roku 2016 ke ď vykazovala sumu 

78 776,49 € 
• Technické služby mesta Rožňava vykazovali zostatok 8 860 825,34 € oproti roku 2016 keď 

vykazovala sumu 4 680 980,01 € 
 
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku  - zostatky na účte 357 na strane pasív 

v sume 98 759,79 € predstavujú nevyčerpané normatívy a dopravné základných škôl, i dotáciu na projektovú 
dokumentáciu  vjazd  do  priemyselného  parku  v sume  18 567,50  €, dotácia  na  projekt  bezpečný  domov 
v sume 5 500 € a projekt škola otvorená všetkým v sume 2 605,50 €. 
 

h) - i) Dlhodobé a krátkodobé pohľ adávky 
vývoj opravnej položky k pohľ adávkam – tabuľ ka č. 8 
V roku  2017  boli  pri  vykonaní  inventúry  prehodnotené  všetky  pohľ adávky  a boli  dotvorené,  resp. 

znížené opravné položky k pohľ adávkam za nájomné byty, nedaňové pohľ adávky, pohľ adávkam 
z obchodného  styku  a všetkým  druhom  miestnych  poplatkov  a daní.  Opravné  položky  k vysporiadaným 
pohľ adávkam za rok 2017 boli zrušené priebežne aj pri vykonaní inventúry. K zrušeniu OP dochádzalo aj v 
prípade  odpísania  nevymožiteľ nej  pohľ adávky. Tvorba  a použitie  opravnej  položky  vychádzali  z internej 
smernice na tvorbu opravných položiek.  

Ostatné pohľ adávky sú tvorené prevažne exekučnými pohľ adávkami prevzatými po zrušenej 
dcérskej obchodnej spoločnosti (Zostatok OP k 31.12.2017 v sume 73 610,22 €).  

Pohľ adávky  z nedaňových  príjmov  obcí  tvoria  prevažne  poplatky  za  komunálny  odpad,  ale  aj 
pohľ adávky vyplývajúce z nájomných zmlúv uzatvorených mestom s fyzickou, resp. právnickou osobou.  
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Pohľ adávky  z daňových  príjmov  sú  tvorené  pohľ adávkami  z miestnych  daní  (daň  z nehnuteľ nosti 
zostatok  OP  vo  výške  213 404,48  €;    za  psa,  nevýherné  prístroje,  predajné automaty,  ubytovanie,  verejné 
priestranstvo, alkohol, reklamu – spolu zostatok OP v sume 67 754,96 €).  

Iná  pohľ adávka  je  tvorená  hlavne  pohľ adávkami  z nájmu  obecných  bytov  (zostatok  OP  vo  výške 
183 956,48  €), ďalej  pohľ adávkami  z poistných  udalostí,  a pohľ adávkami  voči  fyzickým  a právnickým 
osobám za škodu spôsobenú mestu (zostatok OP vo výške 30 381,25 €).  

 
pohľ adávky podľ a doby splatnosti - tabuľ ka č. 9 
Pohľ adávky v lehote splatnosti v sume 167 250,63 € oproti roku 2016 v sume 131 998,19 € tvoria: 

neuhradené  faktúry  za  služby  v nájomných  bytoch  za  obdobie  12/2017  splatné  v 1/2018,  pohľ adávky  za 
pohrebné služby prihlásené do dedičského konania, istina vyplatená Slovenskej pošte na poštovné, príspevok 
so sociálneho fondu na stravné za 12/2017, pohľ adávky voči zamestnancom za stravné 12/2017, 
odberateľ ské  faktúry  za prenájom  pozemkov  a krátkodobý  prenájom  priestorov,  za  predaný  tovar,  za 
zriadenie vecného bremena i za poskytnutie finan čných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre 
voľ ného času so splatnos ťou v roku 2018, poh ľ adávky voči poisťovni z poistných udalostí a vo či fyzickým 
osobám za škodu spôsobenú mestu.  
 Pohľ adávky po lehote splatnosti predstavujú sumu 1 505 656,18 € oproti  roku 2016 v sume 
1 408 567,86  €.  Najvýznamnejšími  pohľ adávkami  po  splatnosti  sú  jednotlivé  pohľ adávky  za  nedaňové 
príjmy obcí (komunálny odpad) v sume 715 930,94 €, poh ľ adávky za daňové príjmy obcí (DzN, ubytovanie 
...)  v sume  412 030,38  €  a pohľ adávky  za  nájomné  v nájomných  bytoch  v sume  208 894,59  €,  väčšina 
prevzatá po zrušenej obchodnej spoločnosti 1.Rožňavskej a.s. v likvidácii. 73 610,22 € sú exekučné 
pohľ adávky  prevzaté  po  zaniknutej  dcérskej  spoločnosti  1.Rožňavská  a.s.  –  pohľ adávku  tvoria  jednotlivé 
dlhy  fyzických  aj  právnických  osôb  za  nájom  nebytových  priestorov,  prenájom  predajného  miesta  na 
trhovisku,  vodu.  Najstaršia  exekúcia  je  z roku  2001.  Sumu  29 036,44  €  tvoria  neuhradené  faktúry  za  
prenájom  nebytových  priestorov  a za  poskytnuté  služby,  sumu  21 616,51  €  predstavujú  pohľ adávky  za 
predanú drevnú hmotu. 
 
Pohľ adávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    

Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu Hodnota pohľ adávky  
Pohľ adávky  kryté  garančnou  zábezpekou  vo  výške  3-6 
mesačného nájomného vyplývajúca zo zákona č. 
443/2010 

234 794,69 € 208 894,59 € 

 
j) Finančné účty 

Konsolidovaný  celok  nemá  zriadené  záložné  právo  na  finančný  majetok,  nemá  obmedzené  právo 
nakladať s finančným majetkom ani nevytváral opravné položky k finančnému majetku.  

Zostatky cenín tvoria stravné lístky.  
Zostatok  na  základnom  účte tvoria  podielové  dane,  na  garančnom  účte sú  garančné  zábezpeky  vo 

výške 1 až 3 mesiacov na nájomné v nájomných bytoch mesta, komunálny odpad sú príjmy od obyvate ľ ov 
za drobný a stavebný odpad slúžiace na ich úhradu spolo čnosti zabezpečujúcej odvoz odpadu, ú čty projekt 
tvoria zostatky jednotlivé projekty, do ktorých sa mesto prihlásilo a získalo finančné prostriedky. Účet MOS 
je  účet  určený  na  príjem  a výdaj  finančných  prostriedkov  za  pracovníkov  MOS,  kapitálový  účet  slúži  na 
príjem  z predaja  majetku  mesta  a následne  na  úhradu  kapitálových  výdavkov,  fond  rozvoja  bývania  je 
fondový  účet  tvoriaci  fond  rozvoja  bývania  (75 648  €)  a rezervný  fond  (333 147  €).  Na    účte  sociálneho 
fondu  je  zostatok  povinného  prídelu  z miezd  zamestnancov,  ktoré  neboli  do  konca  roka  2017  vyčerpané. 
Najväčšiu časť čerpania zo sociálneho fondu tvoril príspevok na stravu zamestnancov. Zostatok na 
depozitnom účte tvoria mzdy a odvody zamestnancov za december 2017, ktoré boli vyplatené a odvedené 
v januári 2018 a tiež daň z miezd. Bytový ú čet je určený na príjem za nájomné a služby v obecných bytoch 
a na  úhradu  služieb  spojených  s bývaním.  Fond  opráv  je  spojený  s bývaním.  Účet  prenesené  a originálne 
kompetencie sa týka školstva, tak ako to vyplýva z názvu, zostatok tvoria finan čné prostriedky nevyčerpané 
jednotlivými ZŠ a MŠ. 

 
významné zložky krátkodobého finančného majetku  

Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2016 Zostatok k 31.12.2017 
Bankové účty mesto Rožňava 1 509 330,33 € 1 486 868,50 € 
základný účet mesta 618 484,29 € 358 736,83 € 
garančný účet nájomné byty 232 985,16 €  232 850,73 € 
komunálny odpad 16 151,85 € 535,19 € 
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projekt – cestný vysávač 10 036,65 € 7 510,95 € 
malé obecné služby 8 923,04 € 3 201,65 € 
kapitálový účet 137 792,55 € 43,60 € 
fond rozvoja bývania 37 889,26 € 408 860,43 € 
sociálny fond mesta 9 774,83 € 16 059,61 € 
depozitný účet 8 781,41 € 7 090,35 
projekt – vjazd do priemyselnej zóny 31 137,14 € 18 676,14 € 
Projekt – obnova mestskej veže 18 721,00 € 89,20 € 
bytový účet nájomné byty 89 017,90 € 51 732,90 € 
účet fond opráv - byty 156 719,81 € 214 701,45 € 
štátne dotácie-prenesené kompetencie - školstvo 53 497,95 € 98 804,04 € 
originálne kompetencie – školstvo 14 382,31 € 16 123,96 € 
základný účet MŠ 55 330,86 € 12 699,63 € 
sociálny fond MŠ 9 704,32 € 13 433,90 € 

  
Zostatky na bankových účtoch dcérskych spoločností: 

Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2016 Zostatok k 31.12.2017 
ZŠ Pionierov 106 928,15 € 111 871,45 € 
Účet sociálneho fondu 4 760,46 € 3 915,16 € 
Účet depozitný 91 249,83 € 98 802,76 € 
Účet mimorozpočtový 4 274,62 € 1 803,00 € 
Účet školskej jedálne 6 643,24 € 7 350,53 € 
Technické služby mesta Rožňava             28 970,48 €               26 320,77 € 
Základná umelecká škola 42 656,51 € 49 102,53 € 
Účet depozitný 41 629,87 € 48 048,07 € 
Účet sociálneho fondu 1 026,64 € 1 054,46 € 
Mestské divadlo Actores 23 535,13 € 29 759,79 € 
VUB 12 985,51 € 22 799,96 € 
OTP 10 391,11 € 7 325,11 € 
Sociálny fond 159,47 € 135,76 € 
ZŠ akad. J.Hronca 80 538,22 € 90 029,80 € 
Účet sociálneho fondu 1 669,48 € 3 219,87 € 
Depozitný účet 74 826,57 €  83 297,91 € 
Účet školskej jedálne – stravovací  4 042,17 € 3 512,02 € 
Spojená škola J. A. Komenského  65 319, 39 € 86 619,63 € 
Účet sociálneho fondu 779,56 € 2 913,09 € 
Depozitný účet 62 612,72 € 80 282,98 € 
Účet školskej jedálne 1 927,11 € 3 423,56 € 
ZŠ Zlatá 133 474,47 € 131 773,47 € 
Účet sociálneho fondu 3 358,99 € 3 153,88 € 
Depozitný účet 116 987,77 € 111 749,50 € 
Školský stravovací bankový účet 13 127,71 € 16 870,09 € 
Centrum voľ ného času 13 551,76 € 0,00 € 
Mestské lesy s.r.o. 270 500,33 € 225 739,64 € 
Mestské televízne štúdio s.r.o. 665,40 € 6 079,37 € 

 
k) Poskytnuté návratné finančné výpomoci    

Nemá obsahovú náplň. 
 

l) Časové rozlíšenie na strane aktív – tab. č. 10, 11 
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2016 Zostatok k 31.12.2017 
Náklady budúcich období  spolu z toho: 657 053,80 € 9 985,16 € 
Úroky ŠFRB - 808/1110/2006 59 777,24 € 0,00 € 
Úroky ŠFRB - 808/1111/2006 59 911,30 € 0,00 € 
Úroky ŠFRB - 808/59/2008 163 713,70 € 0,00 € 
Úroky ŠFRB - 808/215/2009 303 038,64 € 0,00 € 
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Úroky ŠFRB - 808/640/2010 20 046,63 € 0,00 € 
Úroky ŠFRB - 808/2083/01 23 823,44 € 0,00 € 

Úroky voči ŠFRB zúčtované súvzťažne s účtom 479. Na účte 479 boli zaúčtované na základe zmluvy 
so ŠFRB, kde v tom čase ešte neboli odčlenené (vykazované samostatne). Úroky boli vykazované na účte 479 
aj na ú čte 384,  čím boli navýšené aktíva aj pasíva. Po odú čtovaní je evidencia úrokov na podsúvahovom 
účte. 
 

m) – n) Dlhodobé a krátkodobé záväzky – tab. č. 15 
Konsolidovaný celok má záväzky po lehote splatnosti v sume 3 839,38 €. Oproti roku 2016, kedy 

boli  záväzky  po  lehote  splatnosti  v sume  4 352,39  €  došlo  k opätovnému  poklesu  a k skráteniu  doby 
splácania záväzkov.  

Ostatné  záväzky  sú  v lehote  splatnosti,  ide  predovšetkým  o úvery  zo ŠFRB  použité  na  výstavbu 
nájomných  bytov,  ktoré  predstavujú  výšku  5 396 844,53  €  so  splatnosťou  v rozhraní  od  15.6.2019  do 
15.10.2040.  Ide  celkovo  o  7  úverov.  Potom  sú  to  záväzky  z garančnej  zábezpeky  nájomných  bytov  voči 
nájomníkom  vo  výške  234 794,69  €,  ktorú  nájomníci  splácajú  vo  výške  3  –  6  mesačného  nájomné  podľ a 
druhu  nájomného  bytu.  Dodávateľ ský  úver  v sume  127 239,25  €  voči  spoločnosti  Stefe  Rožňava  s.r.o.  na 
základe zmluvy o dielo „Rekonštrukcia objektov školy za ú čelom zníženia energetickej náro čnosti budov - 
Spojená  škola  Rožňava  Komenského.  Sociálny  fond  v sume  45 270,15  €. Ďalej sú  to  záväzky  z miezd  za 
12/2017  v sume  395 526,18  €,  odvody  z miezd  za  12/2017  v sume  280 955,97  €  a dane  z príjmov  FO 
z miezd za 12/2017 v sume 57 795,71 €. Záväzky z prijatých preddavkov od nájomníkov obecných bytov za 
služby spojené s užívaním bytov v sume 28 915,57 € a prijaté preddavky na stravné v zariadeniach školského 
stravovania v sume 40 802,34 €. Záväzok zo zmluvy vo vo či Stredoslovenskej energetike za výmenu LED 
svietidiel v sume 104 190,84 € a z dodávate ľ ských faktúr za 12/2017 prijatých v 1/2018 v sume 109 276,03 
€,  z ktorých  najvýznamnejšími  záväzkami  sú:  Brantner  Gemer  s.r.o.  v sume  20 927,10  €  za  komunálny 
odpad,  FIN.M.O.S.  a.s.  v sume  17 086,68  €  za  elektrickú  energiu  verejného  osvetlenia,  Rochmex  s.r.o. 
v sume 11 880,00 € za 2 ks kancelárskych kontajnerov, Stefe Rož ňava s.r.o. v sume 8 414,98 € za dodávku 
tepla do jednotlivých objektov mesta a Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v sume 10 570,19 € za 
dodávku vody. 

Záväzky sa delia na bežné výdavky v sume 733 833,42 € a kapitálové výdavky v sume 5 538 300,28 
€. 

Záväzky sú rozdelené podľ a zostatkovej doby splatnosti na základe dohodnutých podmienok 
v jednotlivých  zmluvách  so  ŠFRB,  v zmluve  so  Stredoslovenskou  energetikou  a so  spoločnosťou  Stefe 
Rožňava  s.r.o.  Záväzky  so  zostatkovou  dobou  splatnosti  od jedného  do piatich  rokov  tvoria  záväzky  voči 
ŠFRB, Stredoslovenskej energetike a Stefe Rož ňava s.r.o. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou 
ako päť rokov tvoria záväzky vo či ŠFRB. Ostatné záväzky sú so zostatkovou dobou splatnosti do jedného 
roka vrátane.  
 
významné záväzky podľ a jednotlivých položiek súvahy  

Záväzok Hodnota záväzku 
k 31.12.2016 v € 

Hodnota záväzku 
k 31.12.2017 v € 

Opis 

ŠFRB – 808/2083/2001 
nájomné byty R. Baňa 

55 697,46 € 22 209,84 € Úver bol prijatý na výstavbu 26-bj 
v sume  857 632,00  €  so  splatnosťou  do 
roku 2019.  

ŠFRB - 808/1110/2006 
nájomné byty Družba I 

651 139,73 € 563 838,99 € Úver bol prijatý na výstavbu 30-bj 
v sume  858 959,00  €  so  splatnosťou  do 
roku 2036.  

ŠFRB - 808/1111/2006 
nájomné byty Družba II 

644 899,23 € 558 141,40 € Úver bol prijatý na výstavbu 30-bj 
v sume  846 013,00  €  so  splatnosťou  do 
roku 2036.  

ŠFRB - 808/59/2008 
nájomné byty Družba III.-IV 

1 694 043,48 € 1 466 759,37 € Úver bol prijatý na výstavbu 2x30-bj 
v sume 2 041 426,00 € so splatnos ťou do 
roku 2038.  

ŠFRB - 808/215/2009 
nájomné byty Družba V.-VII 

2 870 621,96 € 2 466 503,93 € Úver bol prijatý na výstavbu 3x30-bj 
v sume 3 281 238,00 € so splatnos ťou do 
roku 2039.  

ŠFRB - 808/640/2010 
nájomné byty 6BJ Nadabula 

218 158,95 € 187 086,75 € Úver bol prijatý na výstavbu 6-bj v sume 
237 991,00 € so splatnosťou do roku 
2040.  
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ŠFRB – 808/959/2016 – nájomné 
byty Šafárikova 101 

0,00 € 132 304,25 € Úver bol prijatý na rekonštrukciu 
bytového  domu  Šafárikova  101  v sume 
136 351,44 € so splatnosťou do 
13.5.2037 

Garančný fond nájomných bytov 234 438,65 € 234 794,69 € Garančná zábezpeka vo výške 3 
mesačného nájomného 

Dodávateľ ský úver 185 898,25 € 127 239,25 € FD 20151795 na rekonštrukciu objektov 
Spojenej školy za účelom zníženia 
energetickej náročnosti budov v sume 
234 636,00 € so splatnosťou do roku 
2/2020. Mesačný úrok je vo výške 0 €. 

Stredoslovenská energetika 0,00 € 104 190,84 € Zmluva - výmenu LED svietidiel 
Sociálny fond 34 125,08 € 45 270,15 €  
Leasingová zmluva č. 
13/80437 

23 981,96 € 0,00 € Leasing  bol  prijatý  v  12/2013  na  nákup 
kolesového traktora v sume 112 337,75 € 
so splatnosťou do 11/2017 

Leasingová zmluva č. LZF 
21104522 

12 755,44 € 50,00 € Leasing  bol  prijatý  v 8/2014  na  nákup 
asfaltového recyklátora v sume 
61 868,68 € so splatnosťou do 4/2018 

Daň z príjmov FO z miezd 53 634,26 € 57 795,71 € Odvod 12/2017 uhradený 1/2018 
Sociálne zabezpečenie   263 868,23 € 280 955,97 € Odvod 12/2017 uhradený 1/2018 
Mzdy 372 307,73 € 395 526,48 € Mzdy zamestnancov za 12/2017 

uhradené 1/2018 

 
o) Vydané dlhopisy            

Nemá obsahovú náplň 
 

p) Bankové úvery a výpomoci – tab. č. 16 
Bankové  úvery  sú  splácané  mesačne  vrátane  úrokov,  v stanovenom  termíne  dohodnutom  zmluvne 

a v stanovenej výške na základe inkasa banky. Ide o úvery: 
• z  roku  2004,  keď  mesto  prijalo  bankový  úver  na  dostavbu  obchodno-kultúrneho  centra  v sume 

1 780 746,36 € s aktuálnou úrokovou sadzbou 0,033 % na základe uznesenia mestského 
zastupiteľ stva č. 180/2004  z 24.08.2004 prefinancovanie zostatku úveru z Kremskej banky úverom 
z  VÚB  a  OTP,  uznesenie č.  205/2004   z  12.10.2004  je  doplnením  uznesenia č.  180/2004,  so 
splatnosťou do 11/2024, 

• z roku 2008, keď mesto prijalo  bankový úver na kúpu pozemkov na výstavbu priemyselného parku 
v sume 325 300,41 € (9 800 000,00 SKK) s aktuálnou úrokovou sadzbou 0,00 % na základe 
uznesenia mestského zastupiteľ stva č. 33/2008 zo dňa 14.2.2008 so splatnosťou do 1/2018, 

• investičný  úver  z  roku  2010,  ktorý  mesto  prijalo  na  kapitálové  výdavky  mesta  Rožňava  v  sume 
968 077,76 € s aktuálnou úrokovou sadzbou 2,071 % na základe uznesenia mestského zastupite ľ stva 
č. 103/2010 zo dňa 29.9.2010 so splatnosťou 2020,  

• kapitálový úver z roku 2015, ktorý mesto prijalo na kapitálové výdavky mesta Rožňava 
(rekonštrukcia  ZŠ  Zlatá,  Vajanského  a Spojená  škola)  v  sume  485 000  €  s aktuálnou  úrokovou 
sadzbou  0,80  %  na  základe  uznesenia  mestského  zastupiteľ stva č.  146/2015  zo  dňa  25.6.2015  so 
splatnosťou 5/2023, 

• dodávateľ ský úver z roku 2015 prijatý na rekonštrukciu ZŠ Zlatá v sume 240 000,00 €, postúpený 
dodávateľ om  na  bankový  subjekt  Slovenskú  sporite ľňu  so  splatnosťou  do  9/2019  s  aktuálnou 
úrokovou sadzbou 0,00 %. 

 
popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru 

Druh bankového úveru  
podľ a splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ 

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  
alebo krátkodobého bankového úveru 

Dlhodobý  Notárska zápisnica 
Dlhodobý  Notárska zápisnica 
Dlhodobý  Ručiteľ ská listina 

Dlhodobý Blankozmenka 
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q) Časové rozlíšenie na strane pasív – tab. č. 17,18 
významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                
období podľ a jednotlivých položiek súvahy   
 
Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok  k 31.12.2016 Zostatok  k 31.12.2017 

Výnosy budúcich období spolu z toho: 13 341 371,04 € 12 885 011,48 € 
Hmotný majetok - ŠR 9 156 235,34 € 11 213 960,27 € 
Hmotný majetok - EU 2 449 339,61 € 0,00 € 
Hmotný majetok - OS 1 399 829,58 € 1 323 695,99 € 
Hmotný majetok – novozistený 134 833,50 € 129 804,30 € 
Nájomné uhradené dopredu 0,00 € 23 007,63 € 
Ročné poplatky VHP 19 500,00 € 7 500,00 € 
Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných rozvodov 
kúrenia – ZŠ Pionierov 146 405,00 € 

 
143 913,00 € 

Poplatky platené vopred za prenájom hrobových miest 21 440,23 € 23 368,53 € 
Hmotný majetok – ŠR bol zlúčený s analytickou  evidenciou hmotný majetok – EU. Išlo síce 

o finančné prostriedky z EU, ale poskytnuté boli prostredníctvom MF SR a nie priamo z EU.  
 
informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384  

Kapitálový transfer na:  Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 
Vypracovanie projektovej dokumentácie  „Vjazd do 
priemyselného parku“, finančné prostriedky poskytlo 
dňa 23.12.2016 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

0,00 € 11 432,50 € 

Rozšírenie  a  modernizácia  mestského  monitorovacieho 
kamerového systému – finan čné prostriedky poskytnuté 
dňa 31.3.2017 Ministerstvom vnútra SR 

0,00 € 10 000,00 € 

Kruhový  objazd  I/67  a II/526  +  chodník  a vegeta čné 
úpravy – bezodplatné nadobudnutie od Slovenskej 
správy ciest 5/2016  

 
86 993,00 € 

0,00 € 

Rekonštrukcia Nám.baníkov – posledná refundácie 
oprávnených výdavkov EU+ŠR dňa 14.4.2016 

48 986,51 € 0,00 € 

Obnova a rekonštrukcia MŠ Štítnická – finančné 
prostriedky poskytol environmentálny fond dňa 
6.10.2016 a 28.11.2017 

171 148,38 € 120 000,00 € 

Rekonštrukcia  strechy  telocvične  ZŠ  Zlatá  –  finančné 
prostriedky poskytlo Ministerstvo vnútra SR dňa 
2.6.2016 

55 000,00 € 0,00 € 

Komunálny  vysávač  batériový  Vorax  240  –  finančné 
prostriedky poskytlo 30.12.2016 Ministerstvo vnútra SR 

0,00 € 10 000,00 € 

 
r) Náklady 

Č.R. NÁZOV RIADKU  K 31.12.2017   K 31.12.2016  ROZDIEL 

001 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)    1 748 998,84 €     1 718 245,23 €        30 753,61 €  

002 Spotreba materiálu       963 990,21 €        959 977,83 €          4 012,38 €  

003 Spotreba energie       784 823,54 €        757 796,10 €        27 027,44 €  

 
nárast  z  dôvodu  zaúčtovania  nákladov  roku  2016  do  januára  2017  -  doručenie  faktúr  po  ročnej 
uzávierky 

004 
Spotreba ostatných neskladovateľ ných 
dodávok                 5,24 €                     -   €                5,24 €  

005 Predaný tovar, Predaná nehnuteľ nosť              179,85 €               471,30 €  -          291,45 €  

006 Služby (r. 007 až r. 010)    2 677 222,13 €     2 622 007,08 €        55 215,05 €  

007 Opravy a udržiavanie       929 187,42 €        688 444,01 €      240 743,41 €  
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 nárast z dôvodu opráv mestských budov – hlavne budov škôl, ciest a chodníkov 

008 Cestovné         22 034,72 €          30 390,41 €  -       8 355,69 €  

009 Náklady na reprezentáciu         12 088,61 €          11 109,03 €             979,58 €  

010 Ostatné služby    1 713 911,38 €     1 892 063,63 €  -   178 152,25 €  

 pokles z dôvodu nižšieho nájomného lesnej pôdy a lesného porastu a nákladov na ťažbu dreva 

011 Osobné náklady (r. 012 až r. 016)    9 134 096,22 €     8 289 335,13 €      844 761,09 €  

 
nárast z dôvodu zvýšenia miezd  - zákonom stanovené percento pre verejnú správu, pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov škôl 

012 Mzdové náklady    6 429 848,55 €     5 822 520,67 €      607 327,88 €  

013 Zákonné sociálne poistenie    2 236 137,61 €     2 038 697,10 €      197 440,51 €  

014 Ostatné sociálne poistenie       116 080,47 €        118 042,68 €  -       1 962,21 €  

015 Zákonné sociálne náklady       347 684,84 €        309 271,89 €        38 412,95 €  

016 Ostatné sociálne náklady           4 344,75 €               802,79 €          3 541,96 €  

017 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)         54 205,43 €          18 626,35 €        35 579,08 €  

 nárast z dôvodu zmeny účtovania poplatku za uloženie TKO z účtu 518 na účet 538 

018 Daň z motorových vozidiel           4 122,82 €            4 124,00 €  -             1,18 €  

019 Daň z nehnuteľ nosti              562,21 €               562,21 €                    -   €  

020 Ostatné dane a poplatky         49 520,40 €          13 940,14 €        35 580,26 €  

021 
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  
(r. 022 až r. 028)       364 951,92 €        404 605,89 €  -     39 653,97 €  

 pokles z dôvodu, že za rok 2016 boli na účte 548 zaúčtované prevzaté záväzky obchodnej spoločnosti 

022 

Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného a dlhodobého hmotného 
majetku         33 359,01 €          58 879,70 €  -     25 520,69 €  

023 Predaný materiál              732,92 €               477,00 €             255,92 €  

024 
Zmluvné pokuty, penále a úroky z 
omeškania              128,11 €               123,71 €                4,40 €  

025 Ostatné pokuty a penále           1 592,02 €            1 595,80 €  -             3,78 €  

026 Odpis pohľ adávky         59 569,12 €          38 730,63 €        20 838,49 €  

027 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť       269 172,74 €        304 603,66 €  -     35 430,92 €  

028 Manká a škody              398,00 €               195,39 €             202,61 €  

029 

Odpisy, rezervy a opravné položky z 
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + 
r. 031 + r. 036 + r. 039)    2 241 661,33 €     1 458 701,88 €      782 959,45 €  

 
nárast  odpisov  z  dôvodu  prehodnotenia  počtu  rokov  odpisovania  jednotlivých  položiek  majetku 
k 1.1.2017 a skrátenia počtu rokov odpisovania 

030 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku    1 943 926,01 €        873 044,02 €     1 070 881,99 €  

031 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej 
činnosti (r. 032 až r. 035)       297 735,32 €        585 657,86 €  -   287 922,54 €  

032 
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej 
činnosti         48 359,93 €            5 304,33 €        43 055,60 €  
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033 
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej 
činnosti       103 483,11 €        166 664,82 €  -     63 181,71 €  

034 
Tvorba zákonných opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti         10 574,04 €            5 261,77 €          5 312,27 €  

035 
Tvorba ostatných opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti       135 318,24 €        408 426,94 €  -   273 108,70 €  

040 Finančné náklady (r. 041 až r. 049)       106 085,94 €        118 981,06 €  -     12 895,12 €  

 
pokles  z dôvodu  nižších  úrokov  z úverov  v bankách  a ŠFRB  ako  aj  vysú ťažené  nižšie  poistenie 
majetku 

042 Úroky         64 815,59 €          72 424,19 €  -       7 608,60 €  

047 Ostatné finančné náklady         41 270,35 €          46 556,87 €  -       5 286,52 €  

055 
Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov (r. 056 až r. 064)       473 898,51 €        400 965,29 €        72 933,22 €  

 

nárast  z dôvodu  zmeny  VZN  pre  financovanie  neštátneho  školstva  v zmysle  nariadenia  vlády č. 
668/2004 v znení neskorších predpisov, a z dôvodu že v roku 2017 boli schválené navýšené  dotácie 
pre kultúru, šport a spoločenského organizácie 

060 

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 
z rozpočtu vyššieho územného celku 
ostatným subjektom verejnej správy              358,60 €               182,00 €             176,60 €  

061 

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 
z rozpočtu vyššieho územného celku 
subjektom mimo verejnej správy       331 746,93 €        302 716,81 €        29 030,12 €  

062 Náklady na ostatné transfery       141 792,98 €          98 066,48 €        43 726,50 €  

065 

Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 
001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 
029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)   16 801 120,32 €     15 031 467,91 €     1 769 652,41 €  
 

s) Výnosy 

Č.R. NÁZOV RIADKU  K 31.12.2017   K 31.12.2016  ROZDIEL 

066 
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až 
r. 069)    1 359 892,09 €     1 519 606,98 €  -   159 714,89 €  

 pokles z dôvodu vyrúbu a tým aj predaja drevnej hmoty 

067 Tržby za vlastné výrobky       314 598,98 €        475 173,32 €  -   160 574,34 €  

068 Tržby z predaja služieb    1 044 984,54 €     1 043 800,54 €          1 184,00 €  

069 
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľ nosti na 
predaj              308,57 €               633,12 €  -          324,55 €  

070 
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 
(r. 071 až r. 074) -       13 963,95 €  -         9 701,86 €  -       4 262,09 €  

073 Zmena stavu výrobkov -       13 963,95 €  -         9 701,86 €  -       4 262,09 €  

075 Aktivácia (r. 076 až r. 079)         20 227,09 €               616,35 €        19 610,74 €  

 
nárast  z dôvodu  zmeny  ú čtovania  stravovania  zamestnancov  MŠ,  v roku  2016  boli  ponižované 
náklady na stravovanie 

076 Aktivácia materiálu a tovaru              334,00 €                     -   €             334,00 €  

077 Aktivácia vnútroorganizačných služieb         19 893,09 €               616,35 €        19 276,74 €  

080 
Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov (r. 081 až r. 085)    8 321 116,29 €     7 806 223,67 €      514 892,62 €  

 nárast z dôvodu vyššieho príjmu z podielových daní 

082 Daňové výnosy samosprávy    7 682 294,97 €     7 150 724,56 €      531 570,41 €  
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083 Výnosy z poplatkov       638 821,32 €        655 499,11 €  -     16 677,79 €  

084 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 
(r. 085 až r. 090)    1 340 361,46 €     1 109 475,83 €      230 885,63 €  

 
nárast  z dôvodu  vyššieho  počtu  úrokov  z daňových    a nedaňových  nedoplatkov,  vyššieho  príjmu 
z prenájmu nehnuteľného majetku a prenájmu trhového miesta a z predaja pozemkov mesta  

085 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku       249 819,74 €        149 888,49 €        99 931,25 €  

086 Tržby z predaja materiálu              732,92 €               477,00 €             255,92 €  

087 
Zmluvné pokuty, penále a úroky z 
omeškania                    -   €          51 601,13 €  -     51 601,13 €  

088 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania       105 759,94 €          23 572,66 €        82 187,28 €  

089 Výnosy z odpísaných pohľ adávok               17,90 €                     -   €               17,90 €  

090 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti       984 030,96 €        883 936,55 €      100 094,41 €  

092 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)       165 005,06 €        183 152,98 €  -     18 147,92 €  

 pokles z dôvodu nedočerpaných rezerv na zamestnanecké pôžitky 

093 
Zúčtovanie zákonných rezerv z 
prevádzkovej činnosti           9 544,16 €            4 457,39 €          5 086,77 €  

094 
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej 
činnosti         62 915,30 €        129 633,95 €  -     66 718,65 €  

096 
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti         92 545,60 €          49 061,64 €        43 483,96 €  

101 Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)              195,10 €          38 774,67 €  -     38 579,57 €  

 
pokles  z dôvodu  nezúčtovania  za  rok  2016  v konsolidačných  operáciách  dividend  od  obchodnej 
spoločnosti 

103 Úroky              114,10 €               555,10 €  -          441,00 €  

106 Výnosy z dlhodobého finančného majetku                    -   €          37 000,00 €  -     37 000,00 €  

109 Ostatné finančné výnosy               81,00 €            1 219,57 €  -       1 138,57 €  

126 

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v obciach, vyšších územných 
celkoch a v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených 
obcou alebo vyšším územným 
celkom(r.127 až r.135)    5 284 212,47 €     4 664 953,41 €      619 259,06 €  

 nárast transferov na financovanie prenesených kompetencií mesta 

129 

Výnosy samosprávy z bežných transferov zo 
štátneho rozpočtu a od iných subjektov 
verejnej správy    4 658 678,49 €     4 407 930,93 €      250 747,56 €  

130 

Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov zo štátneho rozpočtu a od iných 
subjektov verejnej správy       537 018,97 €        161 627,71 €      375 391,26 €  

131 
Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
Európskej únie           4 274,62 €            2 937,38 €          1 337,24 €  

132 
Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov od Európskej únie                    -   €          48 912,28 €  -     48 912,28 €  

133 
Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy           7 482,80 €          16 906,56 €  -       9 423,76 €  

134 

Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov od ostatných subjektov mimo 
verejnej správy         76 757,59 €          26 638,55 €        50 119,04 €  
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136 

Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. 
070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 
101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)   16 477 045,61 €     15 313 102,03 €     1 163 943,58 €  
 

t) Predaj zásob v účtovných jednotkách zahrnutých do konsolidovaného celku verejnej správy 
Nemá obsahovú náplň 
 

u) Iné aktíva a iné pasíva 
aktívne súdne spory – tab. č.23 – riadok č.2 

      Mesto vedie súdny spor so spolo čnosťou Ayr Fair s. r. o. z dôvodu, že uvedená spolo čnosť užíva 
pozemky mesta bez právneho titulu. V súdnom spore žiada mesto zaplatiť 4 455,- eur s prísl. 

 
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 – tab. č.23 – riadok č.3. 
 

Názov 
poskytovateľ a  
nenávratného 

finančného 
príspevku 

 
 

Číslo zmluvy  
Predmet zmluvy 

 
Hodnota zmluvy 

Platnosť  
zmluvy 

Hodnota prefinancovaných 
nákladov z vlastných 
prostriedkov alebo 

z úverových zdrojov 
neuhradených/ 

nerefundovaných  
poskytovateľ om NFP 

k 31.12.2017 
Implementačná 
agentúra  pre 
Operačný 
program 
Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia                       

172/2016 Implementácia 
národného 
projektu Podpora 
vybraných 
sociálnych 
služieb krízovej 
intervencie na 
komunitnej 
úrovni 

108 428,40 € 
JC za výkon zamestnancov  
je nasledovná: 
- odborný garant 1115,87 € 
mesačne, (1040,70 € CCP + 
37,54 € stravné +2,83 € 
cestovné + 9,30 € kancelár. 
potreby + 25, 50 € 
administratíva); 
- odborný pracovník 980,40 
€ mesačne, (905,23 € CCP 
+ 37,54 € stravné +2,83 € 
cestovné + 9,30 € kancelár. 
potreby + 25, 50 € 
administratíva); 
- pracovník 773,79 € mes., 
(698,62 € CCP + 37,54 € 
stravné +2,83 € cestovné + 
9,30 € kancelárske potreby 
+ 25, 50 € administratíva). 
Materiál pre prácu s cieľov. 
skupinou je stanovený na 
úrovni 62,50 € za mesiac 

14.6.2016 -
30.6.2019 

6 023,80 € 

Implementačná 
agentúra 
Ministerstva 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 

N201601270
66 - 

15/2016 

Implementácia 
národného 
projektu Terénna 
sociálna práca v 
obciach 

137 175,48 € 
- výkon terénnej sociálnej 
práce pracovníka 999,41 € 
mesačne 
-Výkon terénnej práce 
pracovníka 704,90 € 
mesačne 

01.6.2016 -
30.6.2019 

11 431,29 € 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny 

17/43/052/44
3 

Aktivačná 
činnosť formou 
menších 
obecných služieb 

22 638,00 € 
Výkon aktivačnej činnosti 
v sume 12 936,00 € 
CCP 9 702,00 € 

1.12.2017 – 
31.5.2018 

3 332,35 € 

Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny Rožňava 

312031A057 
- 

4/§56/2009/1
1-2 

Chránené 
pracovisko 

2 pracovníci  
Do 70% zdravotnej miery 
postihnutia suma 748,65 € 
CCP mesačne 
Nad 70% zdravotnej miery 
postihnutia suma 1 497,31 € 
CCP mesačne 

29.4.2009 – 
predĺženie 

na rok 

2 245,96 € 

Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny Rožňava 

312031J413 Chránená dielňa 5 pracovníkov 
Do 70% zdravotnej miery 
postihnutia suma 748,65 € 
CCP mesačne 
Nad 70% zdravotnej miery 
postihnutia suma 1 497,31 € 

7.4.2014 – 
predĺženie 

na rok 

4 541,66 € 
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CCP mesačne 

Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny Rožňava 

312031J484 - 
17/43/054/36

3 

Reštart – 
príležitosť pre 
dlhodobo 
nezamestnaných 
vrátiť sa na trh 
práce 

7% z celkovej ceny práce 
(CCP) na pracovníka – 13 
dlhodobo nezamestnaných 
osôb 

1.12.2017 – 
31.5.2018 

1 006,80 € 

Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny Rožňava 

36/2017§54 – 
CnTP – A3 

Cesta na trh 
práce – Aktivita 
č. 3 

95 % celkovej ceny práce 
pre 17 pracovníkov 

1.5.2017 – 
31.10. 2021 

17 959,16 € 

 
opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo 

všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,  z ručenia  podľ a  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 spoľ ahlivo oceniť  

 
Zákonná alebo zmluvná povinnosť  odobrať  určité produkty - tab. č.23 – riadok č.12 

Zmluvná  povinnosť  odobrať  moduly  informačného  systému  na  spracovanie  agendy  ekonomiky 
rozpočtových a príspevkových organizácií mesta na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201757468_Z 
od dodávateľ a CORA GEO s.r.o. zo dňa 6.11.2017. 
 

v) zoznam  nehnuteľ ných  kultúrnych  pamiatok  v správe  alebo  vo vlastníctve  účtovnej  jednotky  – 
tab.č.24 
Obec  uviedla  údaje  o nehnuteľ ných  kultúrnych  pamiatkach  v tabuľ kovej časti,  hodnotu  Radnice 

vyčíslila len na základe jej technického zhodnotenie. Pri ostatných pamiatkach hodnota stanovená nie je.  
 
w) Ďalšie potrebné údaje 

Po  31.  decembri  2017  nenastali  také  udalosti,  ktoré  by  si  vyžadovali  zverejnenie  alebo  vykázanie 
v účtovnej  závierke  za  rok  2017.  Bola  zrušená  rozpočtová  organizácia  mesta  k 31.12.2017, čím  došlo 
k prevzatiu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov zriaďovateľ om k 1.1.2018. 
 
  
 

 

 

Vypracovala:  Ing. Erika Leskovjanská                       
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