BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA VEĽKÝ KRTÍŠ
Inventarizáciou majetku Mesta Veľký Krtíš k 31. 12. 2021 boli zistené nasledovné
prírastky a úbytky:
P.č. Druh majetku

1.

Dlhodobý nehmotný majetok
- software
(účet 013)
- ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(účet 019)

Účtovný stav
Účtovný stav
Rozdiel
(v €)
(v €)
(€)
k 31.12. 2020 k 31.12. 2021
697 855,36
689 725,36
- 8 130,00
33 557,26
25 427,26
- 8 130,00
659 012,10
664 298,10
+ 5 286,00

- obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku
(účet 041)

5 286,00

0,00

18 282 313,26
14 193 683,66
257 953,90

18 717 352,69
14 604 959,40
238 094,31

+ 435 039,43
+ 411 275,74
- 19 859,59

44 213,04
50 217,88

60 920,72
55 412,88

+ 16 707,68
+ 5 195,00

3 615 492,77
2 019,42
118 732,59

3 605 881,37
2 019,42
150 064,59

- 9 611,40
0,00
+ 31 332,00

3.

Dlhodobý hmotný majetok
- stavby
(účet 021)
- samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
(účet 022)
- dopravné prostriedky
(účet 023)
- drobný dlhodobý hmotný majetok
(účet 028)
- pozemky
(účet 031)
- umelecké diela a zbierky (účet 032)
- obstaranie dlhodobého hmotného
majetku
(účet 042)
Dlhodobý finančný majetok

2 729 116,25

2 729 116,25

0

2 729 116,25

2 729 116,25

0

4.

Realizovateľné cenné papiere a podiely
(účet 063)
Zásoby

15 135,92

18 020,28

- PHM
(účet 112)
- materiál
(účet 112)
- materiál stavebný
(účet 112)
Finančný majetok
- pokladnica
(účet 211)
- ceniny
(účet 213)
- bankový účet
(účet 221)
- peniaze na ceste
(účet 261)
Dlhodobé pohľadávky
- iné pohľadávky
(účet 378)
Krátkodobé pohľadávky
- poskytnuté prevádzkové. preddavky
(účet 314)
- ostatné pohľadávky
(účet 315)

189,09
14 946,83
0,00
2 472 540,22
849,22
5 242,50
2 466 448,50
0,00
229,20
229,20
648 112,94
1,02

173,38
13 050,40
4 796,50
2 725 681,31
2 301,75
18,00
2 723 361,56
0,00
191,00
191,00
707 063,65
5,43

- 15,71
- 1 896,43
+ 4 796,50
+ 253 141,09
+ 1 452,53
- 5 224,50
+ 256 913,06
0,00
- 38,20
- 38,20
+ 58 950,71
+ 4,41

994,05

1 457,25

+ 463,20

2.

5.

6.
7.

-

5 286,00

+ 2 884,36
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- pohľadávky za rozpočtové príjmy
nedaňové
(účet 318)
- pohľadávky za daňové príjmy
obcí a VÚC
(účet 319)
- pohľadávky voči zamestnancom
(účet 335)
- iné pohľadávky (účet 378)
Dlhodobé záväzky

8.

Sociálny fond
Záväzky z nájmu

(účet 472)
(účet 474)

Ostatné dlhodobé záväzky (účet 479)
Iné záväzky (účet 379)
Krátkodobé záväzky
- dodávatelia
- záväzky z nájmu
-ostatné záväzky
- prijaté preddavky
- ostatné záväzky
- zamestnanci
- zúčt. s inšt. soc. zabezp.
(účet 336)

9.

10.
11.

(účet 321)
(účet 474)
(účet 479)
(účet 324)
(účet 325)
(účet 331)
a zdrav.pois.

- ostatné priame dane
(účet 342)
- iné záväzky
(účet 379)
Opravná položka (účet 391)
Opravná položka/(účet 291)
Bankové úvery a výpomoci
z toho dlhodobé bankové úvery

416 789,85

447 518,99

+ 30 729,14

206 729,36

233 877,58

+ 27 148,22

0,00

2 564,64

+ 2 564,64

23 598,66
1 541 254,89

21 639,76
1 443 626,38

-1 958,90
-97 628,51

11 912,09

10 679,56

- 1 232,53

3 319,45

0,00

- 3 319,45

1 526 023,35

17 258,82

- 1 508 764,53

0,00

1 415 688,00

+ 1 415 688,00

374 206,97
68 164,17
6 362,74
92 832,00
70 727,19
49,19
68 413,68
46 591,64

410 792,25
103 239,17
3 319,45
0,00
67 597,68
1 768,22
74 125,01
49 736,97

+ 36 585,28
+35 075,00
-3 043,29
-92 832,00
- 3 129,51
+ 1 719,03
+ 5 711,33
+ 3 145,33

12 018,03
9 048,33
365 720,16
1 155,00
2 535 440,79
2 034 542,79

12 581,15
98 424,60
391 222,89
1 155,00
2 535 440,79
2 016 806,79

+ 563,12
+ 89 376,27
+ 25 502,73
0,00
0,00
-17 736,00

Hodnotenie jednotlivých prírastkov a úbytkov majetku mesta Veľký Krtíš je nasledovné :
1. Dlhodobý nehmotný majetok


Účet 013 Software
Účet 013 – v roku 2021 sa znížila hodnota majetku softwér o sumu 8 130,00 €
z dôvodu vyradenia softvéru Win Small Busines Server.



Účet 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
V roku 2021 došlo k navýšeniu Ostatného dlhodobého nehmotného majetku v sume
5 286,00 €. Išlo o vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov územného plánu
mesta VK.
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2. Dlhodobý hmotný majetok (DHIM)


Účet 021 - stavby
V roku 2021 došlo k celkovému zvýšeniu na účte stavby vo výške 411 275,74 €.
Zhodnotil sa majetok a to výmenou chladiarenských zariadení a montážou vchodových
dverí na Dome smútku, úpravou MK a chodníkov na ul. B. Němcová, Družobná, M. R.
Štefánika, P.O. Hviezdoslava, Banícka, Písecká... Ďalej bola zrekonštruovaná
futbalová tribúna v areáli futbalového štadióna, vybudovalo sa kontajnerové stojisko na
ul. Novohradská a odkúpili sa betónové základy hrobových miest v počte 87 ks.
Zmluvou o odňatí majetku zo správy nám do majetku pribudla budova MŠ Š. Tučeka.



Účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Na účte Samost. hnut.veci a súbory hn.vecí došlo k celkovému zníženiu majetku vo
výške 19 859,59 €. Prírastky dosiahli výšku 29 352,62, jedná sa o nákup PC a kamery
pre MsP, zriadenie Wifi pre Teba v Meste Veľký Krtíš a nákup Vianočného osvetlenia
pri fontáne v meste. Úbytky boli v hodnote 49 212,21 € išlo o vyradenie nefunkčného
majetku /Výpočtová technika, kamera, server, notebook, farebný TV príjímač./.



Účet 023 - Dopravné prostriedky
Na účte dopravné prostriedky došlo v roku 2021 k navýšeniu vo výške 16 707,68 € a to
z dôvodu Zmluvy o odňatí majetku zo správy PVPS mesta Veľký Krtíš do správy
Mesta Veľký Krtíš a to osobné motorové vozidlo ŠKODA Yeti Active.



Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok
V priebehu roka 2021 sa zvýšil drobný dlhodobý majetok v celkovej sume 7 590,00 €
a to nákupom kamier, vysielacích rádií a príslušenstva pre MsP. K zníženiu došlo
vyradením majetku z dôvodu nefunkčnosti a zastaralosti v celkovej výške 2 395,00 €.



Účet 031 - Pozemky
V roku 2021 došlo k zníženiu hodnoty pozemkov vo vlastníctve Mesta Veľký Krtíš
o čiastku 9 611,40 €. Úbytok bol spôsobený odpredajom na základe kúpnych zmlúv,
ktoré boli uzavreté v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva o prevode pozemkov.
Celková výmera pozemkov sa znížila o 2895 m2.



Účet 032 – Umelecké diela a zbierky
Na tomto účte máme evidované insignie mesta.



Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
V roku 2021 bola zaradená do evidencie ostatného dlhodobého nehmotného majetku
dokumentácia zmien a doplnkov územného plánu mesta Veľký Krtíš v sume 5 286,00 €.

 Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Zvýšenie oproti roku 2020 je o čiastku 31 332,00 €. Navýšenie účtu obstarania
dlhodobého hmotného majetku bolo vo výške 371 505,73 € a zníženie z dôvodu
zaradenia majetku bolo vo výške 340 173,73 €.
V roku 2021 Mesto Veľký Krtíš realizovalo:
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V roku 2021 sa zaradili do evidencie vchodové dvere na Dome smútku, chladiarenské
zariadenia. Do užívania boli dané miestne komunikácie a chodníkov na ul. B.
Němcová, Družobná, M. R. Štefánika, P.O. Hviezdoslava, Banícka, Písecká. Ďalej bola
zrekonštruovaná futbalová tribúna v areáli futbalového štadióna, vybudovalo sa
kontajnerové stojisko na ul. Novohradská a odkúpili sa betónové základy hrobových
miest v počte 87 ks. Prírastky dosiahli výšku 29 352,62, jedná sa o nákup PC a kamery
pre MsP, zriadenie Wifi pre Teba v Meste Veľký Krtíš a nákup Vianočného
exterierového osvetlenia pri fontáne v meste.
Hodnota obstarania dlhodobého majetku v roku 2021 činí 150 064,59 €, z toho sú
nezaradené projektové dokumentácie –Park za kultúrnym domom, zachytávanie
a využitie dažďových vôd, Štúdia - Cyklotrasa, Štúdia – Dom seniorov Tučekova,
vnútroblok, chodník Lučenská, vizualizácia urnového systému MODU-AL, a KBV –
ZTV k IBV kanalizačného potrubia, ktorú nie je možné užívať.
3. Dlhodobý finančný majetok


Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere
Jedná sa o majetkovú účasť Mesta Veľký Krtíš vo vodárenskej spoločnosti.

4. Zásoby


Účet 112 - Zásoby na sklade
Na tomto účte je vedený sklad kancelárskych a čistiacich potrieb , zaúčtovanie PHM
v nádržiach k 31.12.2021. Stav PHM v nádržiach motorových vozidiel je oproti roku
2020 nižší o 15,71 € a stav zásob – materiál na sklade je oproti roku 2020 nižší
o 1 896,43 a stavebný materiál bol uskladnený na sklad vo výške 4 796,50 €.

5. Finančný majetok


Účet 213 – Ceniny
Na tomto účte je zostatok stravných lístkov v počte 4 ks pre pracovníkov mestského
úradu k 31.12.2021, nominálnej hodnoty 4,50 € v celkovej sume 18,00€. Došlo k
zníženiu oproti roku 2020 o 5 224,50 €.



Na účtoch 211 – Pokladnica a 221 – Bankové účty je zostatok finančných
prostriedkov mesta v hotovosti a bankových účtoch.

6. Dlhodobé pohľadávky


Účet 378 – Iné pohľadávky
Na tomto účte je evidovaná dlhodobá časť pohľadávky za prenájom
poľnohospodárskych pozemkov v celkovej výške 191,00 €. Ide o prenájom
poľnohospodárskych pozemkov na základe Zmluvy o prenájme s firmou Agrev, s.r.o.
Zníženie pohľadávky oproti roku 2020 bolo o 38,20 € je z dôvodu preúčtovania
dlhodobej pohľadávky na krátkodobú.
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7. Krátkodobé pohľadávky



Účet 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
Na tomto účte evidujeme použiteľný zostatok na predplatnej karte Slovnaft na nákup
pohonných hmôt pre vozidlo MsP .
Účet 315 – Ostatné pohľadávky
Celkové zvýšenie pohľadávok na tomto účte oproti roku 2020 predstavuje sumu
463,20 € . Patria sem pohľadávky osôb za prechodné ubytovanie pre sociálne
odkázané rodiny s deťmi.



Účet 318 - Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí a VÚC
Oproti roku 2020 pohľadávky za nedaňové príjmy sa zvýšili o celkovú sumu
30 729,14 €.
Najvyšší podiel nedoplatkov tvorili pohľadávky za komunálny odpad fyzických osôb,
nájomné spojené s užívaním bytu , pokuty nezaplatené na mieste, komunálny odpad
právnických osôb, predaj pozemkov, predaj bytov.
K zníženiu pohľadávok došlo pri pohľadávkach za predaj pozemkov, a predaji bytov,
komunálny odpad a drobný stavebný odpad právnických osôb.
K zvýšeniu pohľadávky došlo pri poplatku za komunálny odpad FO, nájom bytových
a nebytových priestorov. V roku 2021 sa zvýšil celkový predpis za komunálny odpad
fyzických osôb z dôvodu, že mesto začalo vyrubovať poplatok osobám s trvalým
pobytom „Veľký Krtíš 0“.



Účet 319 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí a VÚC
Oproti roku 2020 došlo k zvýšeniu daňových pohľadávok o 27 148,22 €.
Zvýšenie pohľadávok bolo na dani z nehnuteľnosti, ktorá tvorí podstatnú časť
daňových pohľadávok, ďalej na dani za psa .
Nárast pohľadávok dani z nehnuteľnosti bol spôsobený hlavne tým, že niektoré
právnické osoby sa dostali, aj kvôli pandémii a zhoršeniu podmienok pri podnikaní ,
do zlej finančnej situácie. Z toho dôvodu pohľadávku neuhradili alebo uhradili
s oneskorením začiatkom roka 2022. Napr. LIAZ, s.r.o. zaplatil časť dane za rok 2021
vo výške 17 950,34 vo februári a marci 2022. Firma ELPO s.r.o. zaplatila časť dane
z nehnuteľnosti vo výške 1090,92 vo februári a marci 2022. Firma PRIMA VL s.r.o.
zaplatila časť dane vo výške 1 000,- v apríli 2022. Niektorí daňovníci sú v konkurze,
alebo v likvidácii, daň z nehnuteľnosti im zo zákona vyrúbená musí byť, avšak
pohľadávky neuhrádzajú. V niektorých prípadoch sú pohľadávky dokonca
nevymožiteľné a musíme čakať na možnosť ich odpísania. Pohľadávky daňovníkov,
ktorí nie sú v konkurze, ani v likvidácii sú postúpené na exekučné konanie. V roku
2021 kvôli vyhlásenej pandémii koronavírusu neboli pohľadávky postúpené na
vymáhanie formou exekúcie. Zvýšenie nedoplatkov na dani za psa je spôsobené
predovšetkým neplatením z dôvodu zhoršenia finančnej situácie obyvateľstva.



Účet 378 – Iné pohľadávky
Oproti roku 2020 došlo na tomto účte k zníženiu pohľadávok o 1 958,90 €.
Na účte evidujeme pohľadávku na nájomnom za nájomné byty na ul. P.O.
Hviezdoslava a tiež zúčtovanie preddavkov za služby spojené s užívaním bytu na ul.
P. O. Hviezdoslava, zúčtovanie nezaplatených preddavkov. Pohľadávku za úhradu
nákladov z dôvodu opravy havarijného stavu na vodovodnom potrubí z vodomernej
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šachty v interiéri budovy MsKS,
za prenájom pozemkov.

trovy právneho zastúpenia a dlhodobú pohľadávku

8. Dlhodobé záväzky


Účet 472 - sociálny fond
Oproti roku 2020 došlo k zníženiu zostatku na účte sociálneho fondu o 1 232,53 €.
Použitie a tvorba sociálneho fondu bolo v danom roku v zmysle kolektívnej zmluvy.



Účet dlhodobé záväzky – záväzky z nájmu – účet 474
Na účte evidujeme zníženie záväzku zo zmluvy o autokredite č. 920718 na kúpu
motorového vozidla ŠKODA Nová ŠKODA Superb L&K sprostredkované
spoločnosťou Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o.



Účet 379 - 479 Dlhodobé záväzky
Na tomto účte evidujeme dlhodobý záväzok vyplývajúci z kúpy nájomného bloku na
ul. P. O. Hviezdoslava 6 a 8. Nákup bol realizovaný na splátky na základe Kúpnej
zmluvy č. 2c-1/2018 zo dňa 5.4.2018. Ďalej tu evidujeme prijaté a vyplatené
zábezpeky nájomných bytov.

9. Krátkodobé záväzky


Účty 321 - 479 - Krátkodobé záväzky
Oproti roku 2020 došlo k zvýšeniu krátkodobých záväzkov splatných do 1 roka
v celkovej výške o 36 585,28 €. Zníženie sme zaznamenali pri záväzkoch z nájmu
a prijatých preddavkoch. Zvýšenie sme zaznamenali záväzkoch voči dodávateľom
a ostatných záväzkoch. Na účtoch záväzkov sú ďalej evidované záväzky voči
daňovému úradu , zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovne, vyplývajúce z
predpisu miezd zamestnancov MsÚ za 12/2021 odvedené na účty v januári 2022,
Evidujeme tu krátkodobý záväzok zo zmluvy o kredite na kúpu motorového vozidla,
aj krátkodobý záväzok splatný do 1 roka, vyplývajúci z kúpy nájomného bloku na ul.
P. O. Hviezdoslava 6 a 8.

10. Opravná položka


Účet 391, 291 – Opravná položka
V roku 2021 boli doúčtované opravné položky vo výške 55 231,54 €, čo je zvýšenie
oproti predchádzajúcemu roku o 9 689,58 €. V roku 2021 boli rozpustené opravné
položky vo výške 29 728,81 €, čo je zníženie oproti roku 2020 o 49 510,65 €. Celkovo
sa opravné položky zvýšili oproti roku 2020 o 25 502,73 € . Tento stav opravných
položiek vznikol hlavne neodpisovaním pohľadávok, pretože z dôvodu pandémie
koronavírusu a vyhlásenému núdzovému stavu neboli pohľadávky dávané na
vymáhanie formou exekúcie.
K daňovým pohľadávkam je vytvorená opravná položka vo výške 145 002,09 €, čo
predstavuje nárast opravných položiek oproti roku 2020 o 6 992,96 €. K nedaňovým
pohľadávkam je vytvorená opravná položka vo výške 245 470,20 € čo predstavuje
nárast opravnej položky o 18 436,12 €. Opravná položka k iným pohľadávkam je
vytvorená vo výške 696,56 €, k ostatným pohľadávkam je vytvorená vo výške 54,04
€ a k návratným finančným výpomociam vo výške 1 155,00 €.
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11. Bankové úvery


Účet 461 - Dlhodobé bankové úvery
Dodatkom č. 1092/CC/16 – D5 k Zmluve o úvere č. 1092/CC/16 sa vykonala zmena
splátkového kalendára dlhodobého úveru zo SLSP - na rok 2021 sa odložila splátka
istiny tohto úveru.
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