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Návrh na uznesenie : 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo Informáciu o plnení hospodárskeho plánu Mestský 

športový areál Stará Turá s. r. o. za rok 2018 a 

 

a. Túto berie na vedomie 

 

  



Správa o činnosti MŠA za rok 2018 

 

V roku 2018 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. hospodárila s dlhodobým 

majetkom  vo výške 2 592 787 EUR. Z toho stavby tvorili 2 178 417 EUR. Hnuteľný majetok 

predstavoval 73 084 EUR.  

Pohľadávky spoločnosti tvorili k 31.12.2018 čiastku   6 219 EUR a oproti predchádzajúcemu 

roku sa znížili o cca 80 000 tis EUR z dôvodu odpisu nevymožiteľnej pohľadávky voči 

združeniu Športových klubov z minulých rokov. Na začiatku roku 2014 MŠA spoluprácu so 

Športovými klubmi o.z. ukončil a prevádzku zabezpečil iným spôsobom.  

Záväzky  spoločnosti z obchodného styku a voči spoločníkom tvorili k 31.12.2017 čiastku 88  

700 EUR. Jedná sa v prevažnej miere o krátkodobé záväzky, z toho 43 624 voči spoločníkom 

z titulu finančnej výpomoci EUR-MED Slovakia s.r.o. na pokrytie straty z predchádzajúceho 

obdobia.  

V roku 2018 Mestský športový areál s.r.o. dosiahla celkové výnosy 125 704 EUR, prioritne 

z prevádzky plavárne a sauny, z prenájmu Z. Miškovičovej /kaviareň, bowling a ubytovňa/, 

z prenájmu fitnescentra a z prenájmu nehnuteľností  športovým klubom.  

Náklady, včítane  odpisov v čiastke  82 621 EUR, predstavovali celkovo 285 340 EUR, 

pozostávali predovšetkým z nákladov na energie a materiál vo výške 53 194, odmeny 

zamestnancom spoločnosti vo výške 47 154  nákladov na nákup služieb vo výške 14 481 daň 

z nehnuteľností a poplatky vo výške 6 479 a ďalšie položky. Mimoriadne v tomto roku 

zaťažili náklady odpisy nevymožiteľných pohľadávok vo výške 81 411 EUR.   

Celkovo dosiahla spoločnosť  hospodársky výsledok - stratu vo výške -159 636 EUR, čo je 

čiastka o cca 54 tis. vyššia ako v predchádzajúcom roku, kedy strata dosiahla 105 tis. EUR.  

Pre rok 2018 spoločnosť uzavrela dohodu s mestom, kde náklady na energie pri verejných 

športoviskách využívaných občanmi a niektoré náklady na údržbu uhrádzalo mesto priamo 

spoločnosti prostredníctvom príspevku. Tento príspevok dosiahol výšku 54.674 EUR.  

Na zabezpečenie činností MŠA zamestnával v hlavnom a vedľajšom pracovnom pomere 4 

plavčíkov – záchranárov, upratovačku a zabezpečuje cez spolupracujúce osoby správu areálu.  

V rok 2018 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. vykonala taktiež potrebné 

opravy a údržbu  areálu,  opravu náterov, rekonštrukciu klimatizácie na plavárni, ukončila na 

základe búracieho povolenia zbúranie bývalej hokejovej šatne, vykonala iné drobné opravy. 

Taktiež doplnila hnuteľný majetok . 

Pre rok 2019 /prípadne 2020/ spoločnosť plánuje  rekonštrukciu Športovej haly starej 

priemyslovky celkovým nákladom cca 250 tis EUR, ktoré vložia do spoločnosti spoločníci. 

Jedná sa o nasledovné časti : 

Vybudovanie prípojky plynu a novej kotolne, výmena okien, zateplenie a oprava fasády, 

výmena sokla, oprava strechy, rozvody – výmena / prístavba – elektro, voda, kanalizácia, 

plyn, odvetranie,  hala – osvetlenie , plyn, /, kúrenie – rekonštrukcia / kotolňa – plyn, 

zásobník na TUV min 500 litrov,  komín /, výmena obkladov, dlažieb a sanity v sprchách , 

výmena dverí – vnútorné, vonkajšie, zmena dispozície prístavby , maľovanie , hľadisko cca 



100 divákov, nové koše výškovo nastaviteľné, internet – pevná linka – klubovňa, ozvučenie, 

svetelná tabula, kamery + alarm, obklad stien – drevo výmena, nábytok a zariadenie. 

 

Stará Turá, 20.3.2019 

Miroslav Nerád 

konateľ Mestský športový areál Stará Turá s.r.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanovisko komisie 

pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej  

zo zasadnutia konaného dňa 11.04.2019 

 

 

Prítomní členovia komisie: 6 

Neprítomní členovia komisie: 5 

Prizvaní: 11 

Komisia uznášaniaschopná: áno 

 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 

Turej na zasadnutí konanom dňa 11.04.2019 prerokovala Informáciu o plnení 

hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. za rok 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej  

 

 

zobrať na vedomie 

 

Informáciu o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. za 

rok 2018 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov                       

   

 

 

Hlasovanie členov komisie:  za  6 

Proti  0 

Zdržal sa hlasovania  0 

 

 

V Starej Turej 11.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť : (tajomník-čka) Bc. Dominika Gulánová 

 

Predseda komisie : Ing. Anna Halinárová 
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
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**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Poznámky Úč PoDV 3_o1

cl. l Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

cl. l 1ĺ) (5) Všeobecné informácie

lČo DlČ lzlolzlolsl3lBlblsl6

Čl. l1ĺ1

obchodné meno účtovnej jednotky:

Sídlo účtovnej jednotky:

Mestský športový areál stará Turá s.r.o.

Športová 5o3,9'ĺ601, Stará Turá

opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

_ kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovatelbm živnosti (Veľkoobchod) v rozsahu vol'nej živnosti
- sprostredkovatel'ská činnosť
- prenájom nehnutel'ností spojený s poskýovaním doplnkových služieb
- poskytovanie sluŽieb v rámci agroturĺstiky v rozsahu voľných živností
_ prevádzkovanie zariadení slúŽiacich na regeneráciu a rekondíciu
_ prevádzkovanie plavárne, bazéna, sauny' solária
- prevádzka športov,ých zariadení
- ubýovacie služby v rozsahu voľnýth Živností
- organizovanie ku|túrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu vol'ných Živností

Čl' t1s;

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

3 4 1 4 7 8 1 1

Názov položky Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4

stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná ávierka, z toho: 4

Počet Vedúcich zamestnancov

Bezprostredné
predchádzajúce Účtovné

obdobie

čl. l 1z1 (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. l 1z; oatum schválenĺa účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.06'20'ĺ8

Čl. l (3) Právny dÔVod na zostavenie účtovnej ávierky

Blriadna ĺ-l mimoriadna IpriebeŽná

čl. l (ĺ) Úaa;e o skupine
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. l! lnformácie o orgánoch spoločnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. ll a1 Výška jednottivých druhov záruk aIebo iných zabezpečení poskytnuých pre čtenov
orgánov spoločnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

3

3
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Poznámky Úč PoDV 3-01 DlČ 
|zIoIz I 

o IsI sI e Is||aIo

čl. ll u1 lnformácie o pôžičkách poskytnutých čtenom orgánov spoločnosti k poslednému dňu
účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Gl. ll c) Hlavné podmienkY, lra základe ktor'ých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo
iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto po|oŽku.

čl. ll a1 lnformácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na
súkromné účely členmi orgánov spoIočnosti, ktoré je potrebné vyúčtovat'

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto potožku.

čl. lll tnformácie o prijaých postupoch

cI. lll (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl' lll (1 ) Účtovná jednotka bude nepretžite pokračovať vo svojej činnosti

BÁno f]ruie

čl. lll (2) Účtovné zásady a metódy' zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

cl. lll (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzď1ú v súvahe a ich finančný vplyv
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. lll (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

čl. lll (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena' vIastné náklady,
menovitá hodnota

Čl. ltl (+) a) sposob oceňovania majetku a áVäzkov _ obstaráVacia cena, vlastné náklady' menovitá hodnota

lČo 3 4 1 4 7 I 1 1
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Pdznámky Úč PoDV 3_o1 lČo DlČ |zIoIzIoIsIsIaIsIoIo3 4 1 4 7 I 1 1

ocenenie majetku a záväzkov Úĺ ma naptĺ 1x;

obstarávacou cenou

1' Hmotný majetok s vrýnimkou hmotného majetku Vytvoreného Vlastnou činnosťou x

2. Nehmotný majetok s \ĺ'ýnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou x

Vlastnými nákladmi

Menovitou hodnotou

'l ' Peňažné prostriedky a ceniny x

2. Pohlädávky pri ich vzniku x

3. Záväzky pri ich vzniku x

Poznámka k oceneniu

čl. lll (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov _ reálna hodnota, hodnota zistená metódou
vlastného imania, iné

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

cl. Ill (4) a) Spôsob oceňovania majetku azáväzkov _ vážený aľitmetický priemer, FIFO metóda
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. lll (4) b) odhad zniženia hodnoty majetku, tvorba opravnei položky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

čl. llI (4) c) Určenie ocenenia záväzkov. odhad ocenenia rezeľv
Záväzky sa pri ich Vzniku oceňovaĺi nominálnou hodonotou Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

čl. llI (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktoý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní
reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

čl. lll (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktoý nie je finančným
nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

čl. lll (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku'

čl. lll (4) e) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní
obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Poznámky Úč PoDV 3_o1

čl. lll (4) e) í. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou' vlastnými
nákladmi

Účtovná iednotka nemá náplň pre túto položku'

cl. lIl (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktoný sa vykazuje vo vyššej hodnote
ako je jeho reálna hodnota

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto potoŽku.

čl. lll (4) f) stanovenie metódy vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. lll (4) g) Tvorba odpisového p!ánu

olČlČo 6

Čl. lll (4) 9)Tvorba odpisového plánu

f| olhooouy nenmotný majetok

! olľlooouy nmotný majetok:

B olnoĺooy ľrmotný majetok:

odpisový plán bol ovplwnený týmito skutočnosťami

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z poŽiadavky ákona č. 43112002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby pouŽívania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžĺtkov z majetku' odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpĺsy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dIhodobého hmotného a nehmotného majetku

odpisoý plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, V ktorom sa Vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho beŽným podmienkam jeho pouŽíVania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa Vychádzalo z metód používaných pri vycíslovaní
daňových odpisov' Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

3 4 ,| 4 7 I 1 1 2 0 2 0 5 3 I 5 8

Oruh majetku Doba odpĺsovania Sadzba odpisov

stavby 20 aŽ 40 rokov

stroje' prístroje' zariadenia 4 ažzo Íokov

odpisová metóda

rovnomerná

rovnÔmerná

čl. lll (4) h) Poskytnuté dotácie

Čl. lll (4) h) Poskýnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Výška dotácie

55 800

čl. lll (5) oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

čl. lll (5) oprava nevýznamných chýb minuIých účtovných období účtovaných v beŽnom obdobĺ
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

DotáciďMajetok Ocenenie

Dotácia od Mesta stará Turá

Vytvorené v progÍame oMEGA - podvojné účtovníctvo a leglslatíva bez starostí. @ KRos a.s., W.kros.slťomega
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ÚčPODV 3-01 lČo

cl. IV lnformácie, ktoré vysvett'ujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

cl. lV (1) charakteristika goodwiIlu atebo záporného goodwillu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku'

čl. lv (2) lnformácie o významných položkách derivátov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

čl. v (2) Pohyby v oceňovacích rozdietoch derivátov z ocenenia reáInou hodnotou počas
účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poĺožku.

cI. lV (2) lnformácie o majetku azáväzkoch zabezpečených derivátmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

cl. lV (3) lnformácie o záväzkoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku'

čl. v (3) a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako pät'rokov
Účtovná jednotka nemá náp|ň pre túto poloŽku

cl. lV (3) b) lnformácie o zabezpečených záväzkoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

cl. lV (4) lnformácie o vlastných akciách
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. v (4) a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

olČ |zIoIzIoIsIaIsIsIsIo3 4 1 4 7 I 1 1
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Poznámky Úč PoDV 3_o1 DlČ |zI o Iz IoIsI sIoIs|;sIo

čl. v (4) b) 1. Počet a menovitá hodnota nadobudnuých vlastných akcií počas účtovného
obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku

čl. v (4) b) í. Počet a menovitá hodnota prevedených vtastných akcií počas účtovného obdobia
Účtovná iednotka nemá náplň pre túto položku.

čl. v (4) b) 2. Počet a protihodnota, za ktorú sa vtastné akcie počas účtovného obdobia
nadobudli

Účtovná iednotka nemá náplň pre túto položku

cI. lV (4) b) 2' Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia
previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

cl. lV (4) c) Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré
účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. v (5) lnformácie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. v (6) lnformácie o sume a dôvodoch vzniku poloŽiek náktadov a výnosov, ktoré majú
výnimočný rozsah aIebo výskyt

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku'

čl. v lnformácie o iných aktívach a iných pasívach

čl. v (í) lnformácie k iným aktívam a iným pasívam

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. v (1) a) opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

Vytvorené V programe oMEGA - podvojné účtovnícvo a legislatíva bez starostí. o KRos a.s', W.kros.suomega

lČo 3 4 1 4 7 8 1
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Úe poov soĺ lČo olČ 
|zIoI zIol5l3|8|sIeIo

čl. v (í) b) opis a hodnota podmienených záväzkov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. v (2|Yýznamné položky ostatných finančných povinností nevykázanýchv súvahe
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

cl. V (3) lnformácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Čl. V 1s1 lnformácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

3 4 I 4 7 I 1 I

Názov poloŽky Hodnota (BO)

Prenajaý majetok

Majetok v nájme (operatívny prenájom)

Majetok prijaý do úschovy

Pohl'adávky z derivátov

Záväzky z opcií derivátov

odpísané pohlädávky 78929

Pohľadávky z leasingu

Záväzky z leasingu

lné položky

Hodnota (PO)

čl. vl tnformácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostaven ia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. vll ostatné informácie

čl. vll (1) lnformácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva' ktoným sa udelilo právo
poskytovat'služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

cl. vIl (2) ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzt'ahuje S 23d ods. 6 zákona,
ktorej činnost' je zaradená do kategórie priemyseInej výroby a ktorej čisý obrat bol väčší ako
250 000 000 eur

čl. vll (2) a) ZIoženie a výška zákIadného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné
osoby

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Vylvorené V programe oMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatĺva bez starostí. o KRos a.s., W.kros.sUomega Strana: 7



Poznámky Úč PoDV 3-o1

čl. vll (2) b) cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. vll (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl. vll (2) d) tnformácie o prijaých úveroch, poskytnuých prečerpaniach úverov, prijat'ých
kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnuých účtovnou
jednotkou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

c!. VlI (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záľuky poskytnuté inou účtovnou
jednotkou, podmienky poskytnutia a nákIady na zĺskanie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

čl. vll (2) f) lnformácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Čt. vlt 1z1ĺ1 lnformácie o vyplatených dividendách a rĺýške nerozdeleného zisku

6olČlČo 3 4 1 4 7 8 1 1 2 0 2 0 5 3 I 5 I

Názov položky Hodnota (BO)

nerozdelený zisk 3 058

Hodnota (PO)

3 058

čl. vll (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

čl. vll (3) tnformácie o finančných vztähoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka nemá náptň pre túto poloŽku.

Miesto pre d'alšie záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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