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1. Úvod

VáŽené dámy, váŽení páni,

na začiatku volebného obdobia sme si spoločne s poslancami stanovili viac ako sto ciel'ov' Týkali sa

oblastĺ dopravy, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, Životného prostredia, ako aj l'udského kapitálu,

financovania a komplexného rozvoja regionu. Som hrdý na to, Že ku koncu volebného obdobia je

väčšina splnená. Odovzdali sme do uŽĺvania desiatky zrekonštruovaných ciest, úplne nový cykĺomost,

otvorili sme centrá pre l'udís poruchou autistického spektra a v Bruseli sme vybojovali 63 milionov, ktoré

idú na rozširovanie kapacĺt základných škÔl.

Za jeden z najväčších úspechov by som označil modernizáciu stredného školstva. Zriadili sme

nové odbory, zrekonštruovali učebne a investovali do ich technologického vybavenia. Nechýbajú ani

vynovené športoviská' otvorili sme prvé zrekonštruované centrá odborného vzdelávania a prĺpravy

(coVP). Aj vd'aka tomu počet záujemcov o Župné stredné školy vzrástolo tretinu.

V oblasti dopravy sme projekty z projektantských kanceláriĺ presunuli do terénu. Motoristom sme

odovzdali úplne novú cestu, ktorá spája dial'ničnú kriŽovatku Triblavina so starou seneckou cestou l/61'

Reálne sme začali stavať obchvat Chorvátskeho a Slovenského Grobu' V prĺprave je aj druhá etapa _

pokračovanie v smere na Grinavu a následne predíŽenie na Pezinok, Modru a Dubovú. otvorili sme aj

nový cyklomost cez rieku Moravu medzi obcou Vysoká pri Morave a s rakúskym mestečkom Marchegg.

Ako prvá Župa sme začali proces deinštitucionalizácie v sociálnej oblasti, vd'aka ktorému sa väčšie

zariadenia zmenia na menšie rodinného typu. Pustili sme sa do výstavby Domova sociálnych sluŽieb a

Zariadenia podporovaného bývania MEREMA v okrese Pezinok, či do výstavby rodinneho domu v obci

Častá. Spustil sme aj výstavbu druhého rodinného dvojdomu v obci Dubová. BSK plánuje zrekonštruuje

zázemie DSS a ZPB MEREMA v Modre - Král'ová a debarierizuje zakúpený rodinný dom v Modre' V

procese deinštitucionalizácie sa nachádzajú aj d'alšie zariadenia BSK, Jedným z nich je Domov

Sociálnych sluŽieb a Zariadenie pre seniorov Rača. Súčasťou bude aj denný stacionár pre 12 klientov'
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otvorili sme al nové špecializované Zariadenie pre deti s poruchou autistickeho spektra a

Špecializované zariadenie pre dospelých s poruchou autistického spektra v Plaveckom Podhradĺ'

Medzi dÔleŽité temy za ostatné štyri roky v zdravotníctve patri podpora zriad'ovania ambulanciĺ,

udrŽanie pohotovostnej sluŽby v Malackách, rozvoj Polikliniky Karlova Ves a schválenie Stratégie

rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK. Tá identifikuje hlavné výzuy zdrauotnĺctva Špecifické pre

Bratislavský kraj. Zároveň komplexne a vizionársky definuje skupinu opatreni a aktivít nielen v rámci

kompetenciĺ kraja, ale aj v spolupráci s ostatnými relevantnými subjektami. Jasne pomenúva jadro

problémov v zdravotnĺctve a hovori o tom, Že BSK stojĺ pred nel'ahkou úlohou zabezpečiť poskytovanie

kvalitnej zdravotnej starostlivosti s menšĺm počtom personálu'

V kultúrnej oblasti sme sa pustili do rekonštrukcie historických a kultúrnych pamiatok, napríklad

Malokarpatského osvetového strediska v Modre či synagÓgy v Senci' Spustenia vel'kej obnovy sa

dočkali aj Bratislavske bábkové divadlo a Divadlo Aréna. Budujeme sieť environmentálno-vzdelávacích

centĺer. Jedno také, nadregionálne, staviame v spolupráci s Dolným Rakúskom v kaštieli v Čunove.

Spustilĺ sme aj revitalizáciu parku v Modre a v prĺprave sú aj parky v Malinove a Stupave.

Väčšinu našich vĺziĺ sme pretavili do reality. Za to patrĺ všetkým kolegom zo Župy a konštruktĺvnym

poslancom vel'ké pod'akovan ie.

S úctou

Juraj Droba
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Názov VUC:

Sĺdlo úradu:

Dátum zriadenia:

Spôsob zriadenia

2. Charakteristika konsolidovaného celku

2.1. Všeobecné informácie o kraji

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16' 820 05 Bratislava

1.1.2002

Nadobudnutĺm účinnosti zákona NR sR č.30212001 Z. z. o samospráve

vyšších územných celkov vznikol dňa 1. januára 2002 Bratislavský
samosprávny kraj so sídlom v Bratislave.

Právne postavenie:

,/ BSK je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky.

,/ BSK je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom

samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi prĺjmami,

zabezpečuje a chráni práva a záujny svojich obyvatel'ov.
,/ Ukladať povinnosti alebo zasahovať do oprávnenĺ BSK moŽno len zákonom

a na základe medzinárodnej zmluvy,
./ BSK má svoje symboly, ktoré mÔŽe pouŽivať pri výkone samosprávy. Symboly

BSK sú erb, pečať a vlajka.

erb pečat' vlajka

Bratislavský kraj sa nachádza v juhozápadnej časti republiky. Z geograÍickeho hl'adiska je poloha

kraja vel'mi výhodná, pretoŽe leŽÍ na historickej kriŽovatke obchodných ciest - podunajskej

a severojuŽnej, tzv' jantárovej ceste. Súčasná centrálna poloha kraja v stredoeuropskom priestore,

dobrá dopravná dostupnosť a plnenie funkcie medzinárodnej kriŽovatky v cestnej a Železničnej doprave,

vzrastajúci význam vodnej a leteckej dopravy a dosiahnutá úroveň ukazovatel'ov v ekonomickej

a sociálnej oblasti patria k výrazným rozvojovým faktorom Bratislavského kraja. Z hl'adiska krajinnej

štruktúry je územie kraja tvorené juŽnou časťou Malých Karpát a územím Záhorskej a Podunajskej

níŽiny.

Zo severnej a východnej strany susedí s Trnavským krajom, na juhu hraničĺ s Mad'arskou republikou

a na západe s Rakúskom. Hranicu s Rakúskom tvorĺ rieka Morava a v dĺŽke 37 km druhá najväčšia

eurÓpska rieka Dunaj. V blĺzkosti hranĺc kraja sú hranice Českej republiky. Sídlom Bratislavského kraja
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je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava s významnými politickými, ekonomickými a

spoločenskými fun kciami.

Jeho metropolou a zároveň aj hlavným mestom Slovenskej republiky je Bratislava' Tu je sústredené

centrum politiky, ekonomiky, priemyslu (chemického, automobilového, potravinárskeho, strojníckeho..,),

kultúry (výstavy, mÚzeá, galérie, divadlá, opera) aj športu.

Bratislavský kraj je rozlohou najmenším, no ekonomicky najvýkonnejšim regionom v Slovenskej

republike. Má vel'ký potenciál i smelé ambĺcie. Má čo ponúknuť, tak v oblasti kultúry, ako i cestovného

ruchu. Má svoje priority, sústred'ujúce sa v oblasti dopravy, ale i úlohy v oblasti sociálnych vecĺ'

zdravotnĺctva či školstva. Zároveň rozu1a spoluprácu a kontakty s viaceými partnermi v zahraničĺ

a snaŽĺ sa vyuŽĺvať europske fondy a dopomÔcť k ich čerpaniu aj iným subjektom. Na územĺ

Bratislavského kraja sa nachádzajú alebo do neho čiastočne zasahujú 3 vel'koplošné chránené krajinné

oblasti scelkovou výmerou 47834ha' lde oCHKO Male Karpaty, cHKo Záhorie a CHKO

Dunajske luhy,

Poloha:

Rozloha:
Podiel:

Počet obyvatel'ov (2021)

Hustota osídlenia:
Krajské mesto:

Najzápadnejší bod:

juhozápad Slovenska

2052,6km'
4,20/o z rozlohy SR
723714 (12,2o/o na úhrne SR)

352,58 obyv./km'

Bratislava

Záhorská Ves (16 50' 04" východnej zemepisnej dĺŽky)zároveň

najzápadnejšĺ bod SR

Administratívne členenie

Bratislavský kraj sa členĺ na 8 okresov, z toho 5 okresov je súčasťou hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy. okres Bratislava l má rozlohu 10 km'. Je identický s mestskou časťou

Staré Mesto a je najmenším okresom v Bratislavskom kraji, tvorĺ 0,5% rozlohy kraja, zároveň je

najmenším okresom SR' okres Bratislava ll má rozlohu 92 km2' Tvoria ho mestské časti Podunajské

Biskupice, RuŽinov a Vrakuňa, Okres Bratislava lll má rozlohu 75 km2, Tvoria ho mestské časti Nové

Mesto, Rača a Vajnory . okres Bratislava lV má rozlohu 97 km2' Tvoria ho mestské časti Devĺn,

Devĺnska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica. okres Bratislava V má

rozlohu 94 km'z. Nachádza sa v juŽnej časti Bratislavy na pravom brehu rieky Dunaj a bezprostredne

hraničĺ s Rakúskom na západe a Mad'arskom na juhu' Zahŕňa 4 mestské časti Čunovo, Jarovce,

Petžalka a Rusovce, vrátane najl'udnatejšej bratislavskej mestskej časti PetrŽalka' Je to jediná časť

Slovenska leŽiaca na pravom brehu Dunaja. Vel'kú časť okresu tvorĺ luŽný les, nachádzajú sa tu aj

chránené krajinne oblasti, naprĺklad chránená krajinná oblasť Dunajske luhy.

okres Malacky sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, v regione Záhorie. Rozkladá sa na ploche

949 km'z' Na severe hraničĺ s okresmi Senica a Trnava, na juhu s Pezinkom a Bratislavskými okresmi

Bratislava lll a BratislaualY,Západná časť okresu Malacky sa delĺ o rieku Moravu s Rakúskom, okres

Pezinok má rozlohu 375 km'z. Okres Senec má rozlohu 36'1 km'z.
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2.2' Samospráva

Predseda BSK Mgr. JurajDroba, MBA, MA

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD'

PhDr. AlŽbeta oŽvaldová

lng. arch. Mgr. Art Elena Pätoprstá

MUDr. JurajŠtekláč, PhD., MPH

Podpredsedovia BSK:

2.3. Poslanci BSK

Zoznam poslancov Zastu pitel'stva BSK:

Adamec lgor, Mgr.

Aufrichtová Zuzana, lng. arch

Augustinič Katarína, lng.

Bajan Vladimĺr, lng'

Borgul'a Martin, lng,, MBA

Buocik Ján, Mgr'

Buzáš Peter, Mgr.

Farkašovská Ľudmila, PhDr'

Drotován Michal, Mgr.

Dvoran Dušan

Fitz Peter, Mgr.

Gašparovič Štefan, JUDr.

Greksa Marian

Gujber Ladislav, lng,

Hochschorner Peter

Hrehorová Jana

Hudáková Mária, lng'

Chren Martin, lng,

Jánošĺk Juraj, PaedDr'

Káčer Juraj, lng.

Karman Ján' lng.

Kisková Mária, PhDr'

Kovarik Andrej, Mgr.

Krippel Mikuláš, Mgr., PhD.

Krúpa Jozef, lng.

Machata Marek, Mgr. et Mgr,

oráčová Barbora, PhD.

ovečková Lýdia' lng.

oŽvaldová AlŽbeta, PhDr'
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Pátek Juraj, lng.

Patoprstý lvan, lng.

Patoprstý Martin, lng.

Pätoprstá Elena, lng. arch, Mgr. art

Pekár Dušan, lng', Mgr,

Pilinský Peter, Mgr.

Poláchová Lĺvia, Mgr.

Pomichal lstván' lng. PhD.

Rattajová Zuzana,lng'
Ŕĺha Juraj, JUDr., lng', PhD'

Schwartzov ä Zuzana, lng.

Smeja Martin, lng., PhD.

Solga Oliver, Mgr.

Šĺbl Jaromĺr, RNDr,, PhD.

Šterlaĺ Juraj, MUDr., PhD., MPH

Švaral Peter, Mgr., Mgr.

Tydlitát Peter, lng.

Uhler Jozef, JUDr. Mgr.

Vidanová Lucia, lng., PhDr.

Vlačiky Martin, Mgr', PhD.

Zaťovič Martin, RNDr.

2.4. Urad BSK

Urad BSK je výkonným orgánom Zastupitel'stva BSK a predsedu BSK zloŽený zo zamestnancov

BSK. Zabezpečuje administratĺvne a organizačné veci Zastupitel'stva BSK, predsedu BSK a d'alšĺch

orgánov zriadených zastupitel'stvom BSK.

Hlavná činnost' účtovnejjednotky: Výkon samosprávy v územnom obvode kraja

lČo: 36063606

DlČ: 2021608369

Bratislavský samosprávny kraj je právnická osoba hospodáriaca s vlastným majetkom a s vlastnými

prĺjmami v súlade so zákonom.
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Priemerný počet zamestnancov UBsK počas účtovnej obdobia:

Počet zamestnancov k 31 .12,2021 :

Z toho počet riadiacich zamestnancov:

organizačné členenie: stanovuje organizačný poriadok Uradu BSK

Vedenie úradu BSK

organizačná štruktúra Uradu BSK platná k31.12'2021tvorĺ prĺlohu č. 1

Bratislavský samosprávny kraj, podl'a platnej legislatívy (najmä zákon č' 30212001 Z' z' u platnom

znenĺ a inými vecne prĺslušnými všeobecne záuäznými predpismi) a v súlade so svojimi strategickými

úlohami a zámermi rovnako ako v predošlých rokoch, vykonával i v roku 2021 činnosti a uplatňoval

svoje kompetencie a zodpovednosť za vybrané oblasti.

Podl'a základných skupĺn plnenia úloh ie moŽné horizontálne rozdeliť iednotlivé činnosti

258

254
47

Štatutárny orgán, pľedseda BSK Mgn JurajDroba, MBA, MA

Hlavný kontrolor lng. Milan Slezák

Riaditeľ Úradu BSK lng' Patrĺcia Mešt'an, MA

nasledovne:
. Odbor územného plánu, GlS a Životného prostredia

. Odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov

. Odbor INTERACT

. odbor implementácie operačných programov

. Kancelária predsedu

. Odbor dopravy

. odbor školstva, mládeŽe a športu

. odbor sociálnych vecĺ

. Odbor zdravotníctva

. odbor komunikácie a propagácie

. Utvar hlavného kontrolora

. Utvar riaditel'a

. Utvar podpredsedov

. odbor investičných činností a verejného obstarávania

. odbor financií

BSK sa v rámci svojej samosprávnej funkcie stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby

svojich obyvatelbv. Vo svojej zriadbvatel'skej pôsobnosti má 57 rozpočtových organizácii a 23

2.5. organizácie konsolidovaného celku BSK
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prĺspevkových organizáciĺ. Súčasťou konsolidovaného celku pre rok 2021 sú tieŽ 3 právnické osoby

zaloŽené BSK.

2'5'1. Skoly a školske zariadenia

Hlavnou úlohou BSK v oblasti vzdelávania je pripravovat' kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných

odbornĺkov pre potreby praxe, remeslá a a1 pre vysokoškolske štúdium doma i v zahraničí.

Pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenia sa do spoločnosti dáva regionálne školstvo základ

pre fungovanie priemyslu' pol'nohospodárstva, rozvoj remesiel a duševný rozvoj nielen mladých l'udĺ,

ale l'udĺ všetkých vekových kategÓrií prostrednĺctvom podpory celoŽivotného vzdelávania. Vzhl'adom

na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom

úspešného uplatnenia sa na trhu práce.

V rámci zriadbvatel'skej pôsobnosti BSK v súčasnosti výchovu a vzdelávanie detĺ na úrovni

stredoškolského vzdelania zabezpečuje nasledovnými zariadeniami :

E0 Rozpočtováorganizácia Adresa tco

900 Gymnázium

901 Gymnázium Antona Bernoláka

902 SoŠvinársko-ovocinárska

9o3 SoŠ pedagogická

904 Gymnázium Alberta Einsteina

905 GymnáziumLadislavaNovomeského

906 Konzervatórium v Bratislave

907 Šrotsky internát

908 Stredná zdravotnĺcka škola

909 Gymnázium Karola Štúra

910 Gymnázium

9í 1 SPŠ elektrotechnická

912 Obchodná akadémia

913 SPŠelektrotechnická

914 Stredná odborná škola podnĺkania

916 Gymnázium Jána Papánka

917 Gymnázium lvana Horvátha

918 Gymnázium

919 ZŠ a Gymnázium s vyučovacĺm jazykom

mad'arským

920 Gymnázium

92l Tanečné konzervatorium Evy Jaczovej

922 SPŠ dopravná

923 Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru

925 SPŠelektrotechnická

926 SoŠ pedagogická

'ĺ. mája B, 901 01 Malacky

Lichnerova 69, 903 01 Senec

Kostolná 3, 900 0'l Modra

Sokolská 6, 900 01 Modra

Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

Tomášikova 2' 827 29 Bratislava

Tolstého 11' B11 06 Bratislava

Trnavská cesta 2, 82'ĺ 08 Bratislava

Záhradnĺcka 44, B2l 0B Bratislava

Nám. Slobody 5' 900 01 Modra

Senecká 2, 902 01 Pezinok

K. Adlera 5,84102 Bratislava

Nevädzova 3' B20 07 Bratislava

Hálova 16, B5't 01 Bratislava

Strečnianska 20' 851 06 Bratislava

Vazovova 6, 811 07 Bratislava

lvana Horvátha 14' B21 03 Bratislava

Hubeného č' 23' 834 0B Bratislava

Dunajská 'ĺ3' 814 84 Bratislava

Grósslingova'1B' B1'1 09 Bratislava

Gorazdova 20, 81 I 04 Bratislava

Kvačalova 20' 821 0B Bratislava

DÚbravská cesta 'l1' Bratislava

Zochova 9,811 03 Bratislava

Bullova 2,844 20 Bratislava

00 160 229

00 160 326

00 162 3't 1

00 162787

00 605 760

00 605 786

00 605 808

00 607 291

00 607 304

17 050 197

1 7 050 201

17 319 161

17 327 652

17 327 661

17 327 717

17 337 046

17 337 062

17 337 071

17 337 089

17 337 101

30 775 302

30 775 311

30 775 329

30 775 353

30 775 361
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928 SPS strojnĺcka Fajnorovo nábreŽie 5, Bratislava 30 775 396

929 SoŠ masmediálnych a informačných štúdiĺ Kadnárova 7 , 834 14 Bratislava 30 775 400

930 obchodná akadémia Račianska 107, B31 02 Bratislava 30775 418

931 obchodná akadémia Dudova 4'B51 02 Bratislava 30775 434

934 obchodná akadémia Myslenická 1' 902 01 Pezinok 31 B74 452

935 Spojená škola s vyučovacim jaz' mad'arským Lichnerova 71' 903 0í Senec 30797 799

938 Škola pre mimoriadne nadané deti a Teplická 7,B31 02 Bratislava 31 787 088

Gymnázium

939 Stredná zdravotnĺcka škola Strečnianska 20, Bratislava 31 793 1B5

941 Spojená škola

942 SPŠ stavebná a geodetická

943 SoŠ chemická

944 SoŠ podnikania a sluŽieb

945 SoŠelektrotechnická

946 SoŠ technická

947 SoŠ dopravná

948 Spojená škoĺa

949 Spojená škola

950 Spojená Škola

SNP 30, 900 28 lvanka pri Dunaji

Drieňová 35' 826 64 Bratislava

Vlčie hrdlo 50' B2l07 Bratislava

Myslenická '1' 902 01 Pezinok

Rybničná 59, Bratislava

Vranovská 4, Bratislava

Kvačalova 20, Bratislava

Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

ostredková 10' B21 02 Bratislava

Pankúchova 6,851 04 Bratislava

42 128 919

42253 BBB

42253900

00 35'ĺ B22

00 893 161

17 050 332

31 797 920

31 B17 4B3

53 242726

53 242742

Eo Príspevkováorganizácia Adresa tco

205

206

207

208

210

211

212

2t3

2t4

215

216

218

219

42128790

00 893 463

00 893 471

00 894 915

17 053 871

17 054281

17 055 415

17 314895

17 314 909

17 319 145

30 866 499

31 780 466

31 787 142

SoS technolÓgiĺ a remesiel

SoŠ obchodu a sluŽieb S. Jurkoviča

SoŠ hotelových sluŽieb a obchodu

SoŠ polygrafická

SoŠ kadernĺctva a vizáŽistiky

SoŠ gastronómie a hotelových sluŽieb

SoŠ informačných technolÓgiĺ

SoŠ beauty sluŽieb

Škola umeleckého priemysIu

Jazyková škola

Spojená škola

Hotelová akadémia

Jazyková škola pri Gymnázium Jána
Papjánka

SoS automobilová a podnikania

lvanská cesta 2'l, 823 75 Bratĺslava

Sklenárova 1' B21 09 Bratisĺava

Na pántoch 9' 831 06' Bratislava

Račianska 190, B35 26 Bratislava

Svätoplukova 2, B21 0B Bratislava

Farského 9' 851 01 Bratislava

Hlinická 1, B34 0'ĺ Bratislava

Račianska 105, 831 02 Bratislava

Sklenárova 7 ,824 89 Bľatislava

Palisády 38' 811 06 Bratislava

Tokajĺcka 24' B2103 Bratislava

Mikovíniho 1' 831 02 Bratislava

Vazovova 6, 81'l 07 Bratislava

222 Kysucká 14' 903 01 Senec

Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v kraji nemoŽno však obmedzit' len

na poskytovanie vzdeláVania, ale je nevyhnutné zabezpečit' aj aktivity V rámci vol'ného času, ktoré

podporujÚ všestranný vývoj detí a mládeŽe. Práve účelovým a zámerným programom ,,Vol'nočasové

36 064 386
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aktivity" sa snaŽĺ BSK zabezpečiť tieto dÔleŽite úlohy a vytvoriť tak podmienky pre zvyšovanie úrovne

sluŽieb poskytovaných v prislušných školských zariadeniach,

2.5'2' Zdravotnĺcke zariadenia

odbor zdravotnictva BSK koordinuje výkon územnej samosprávy na úseku zdravotnĺckej

starostlivosti a humánnej farmácie, ako aj činnosť štátnych a neštátnych zdravotnĺckych zariadenĺ

na územi Bratislavského samosprávneho kraja'

BSK má vo svojej zriad'ovatel'skej pôsobnosti len jedno zdravotnĺcke zariadenie. Je ňou poliklinika,

ktorá sĺdli v Lĺščom údolĺ.

Eo Príspevkováorganizácia Adresa lčo

704 Poliklinika Karlova Ves LíŠčie údo|ie 57 842 31 Karlova Ves 1 7 336 236

2.5'3' Zariadenia sociálnych sluŽieb

BSK v danej oblasti zabezpečuje v kraji sociálne sluŽby a sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu

kuratelu. Na zabezpečenie týchto činností vyuŽiua vlastné zariadenia v zriad'ovatel'skej pÔsobnosti -
v súčasnosti má BSK v zriad'ovatel'skej pÔsobnosti 14 zariadení sociáĺnych sluŽieb s práVnou

subjektivitou, d'alej tieŽ spolupracuje s obcami a neštátnymi subjektmi.

Eo Rozpočtováorganizácia Adresa Éo
101

102

103

DSS a zariadenie pre senĺorov Kaštieľ

DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

GAUDEAMUS zariadenie komunitnej
rehabĺlitácie
CSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

DSS pre deti a dospelých

Centrum sociálnych sluŽieb slBĺRKA

DSS pre deti a dospelých KAMPíNO

DSS pre dospelých

DSS a zariadenie podporovaného bývania
MEREMA
DSS Plavecke Podhradie

DSS a zarĺadenie pre seniorov Rača

DSS pre deti a dospelých lNTEGRA

DSS pre dospelých a ZPB Rozsutec

Centrum sociálnych sluŽieb Pod Karpatmi

Hlavná 13, 900 3'l Stupava

Dúbravská cesta 'ĺ, B45 29 Bratislava 45

Mokrohájska 3' B44 0B Bratislava

Lipského 13' B41 01 Bratislava

Javorinská 7a, B11 03 Bratislava

Sibĺrska 69, 831 02 Bratislava

Haanova 36-38, 851 04 Bratislava

SNP 38' 900 84 Báhoň

Pristarom mlyne, 900 01 Modra - Harmónia '|

Plavecké Podhradie 19, 906 36

Pri vinohradoch 267 , B3106 Bratĺslava

f ybva21,831 04 Bratislava

Furmanská 4' B41 03 Bratislava

Hrnčiarska 37 ,902 01 Pezinok

00 364 1 93

00 603 279

00 603 287

00 604 879

00 604 950

00 604 968

00 641 413

00 654 787

00 654 795

30 798 281

30 804 191

30 843 251

31 750 761

31 770 398

'104

105

106

107

108

109

't10

'111

1',12

í15
't16

Na zabezpečenie všetkých aktivĺt a činnostĺ V rámci sociálneho zabezpečenia Bratislavský

samospráVny kraj financuje zariadenia sociálnych sluŽieb, zariadenia pestúnskej starostlivosti, neštátne

subjekty formou prĺspevku a manaŽmentu sociálnej infraštruktúry.
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2.5.4. Kultúrne zariadenia

BSK sa snaŽí Vytvárať' a zabezpečovať podmienky rozvoja kultúry V celom bratislavskom kraji.

okrem vlastnej agendy túto činnosť vykonáva aj prostredníctvom 7 kultúrnych zariadení (4 divadlá' 1

múzeum, 'ĺ kniŽnica a 1 osvetové stredisko), ktoré má vo svojej zriad'ovatel'skej pÔsobnosti, ako aj

v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami prĺslušných samospráv miest a obcĺ, Súčasne tieŽ spolupracuje

s národnými inštitúciami a neziskovými organizáciami, občianskymi zdruŽeniami, profesijnými

zdruŽeniami a zahraničnými partnermi.

Eo Príspevkováorganizácia Adresa Éo

801 Bratislavské bábkove divadlo

802 Malokarpatskéosvetovéstredisko

803 Malokarpatské múzeum v Pezinku

804 Malokarpatská kniŽnica v Pezinku

805 Divadlo ASTORKA Korzo '90

806 Divadlo LUDUS

807 Divadlo ARENA

Dunajská 36, 811 08 Bratislava 'l

Horná č. 20,900 01 Modra 1

Štefánitova 4, 902 01 Pezinok 1

Holubyho 5,902 01 Pezinok 1

Suche Mýto 17, B14 99 Bratislava

Pribinova 25, Bratislava

Viedenská cesta 'l0 85'ĺ 01 Bratislava

00 164 879

00 180 289

00 350 095

00 513 032

00 678 350

00 893 862

30777 810

2.5'5. Správa ciest Bratislavského samospráVneho kraja

Eo Príspevkováorganizácia Adresa lČo

Správa ciest BSK Čučoľiedkova 6,B27 12 Bratislava 53 871 103

Prĺspevkovú organizáciu Správa ciest Bratislavského samospráVneho kraja zriadilo

zastupitel'stvo BsK k 30.6.2021 za účelom vykonávania SpráVy, údrŽby a rekonštrukcií ciest ll, a lll'
triedy, mostov a ostatných objektov a súčastĺ na cestách ll. a lll. triedy, ktoré sú Vo Vlastníctve

Bratislavského samosprávneho kraja a nachádzajú sa na jeho územĺ a na uskutočňovanie stavieb a ich

zmien.

Predmetom činnosti sc BsK je najmä:
,/ zabezpečenie technickej evidencie ciest a ich súčastĺ;
,/ letná a zimná údžba a opravy ciest a ich súčastĺs cielbm odstránenia závad v zjazdnosti v

dôsledku opotrebenia a poškodenia ciest a ich súčastí;
./ údžba a opravy mostov a ich súčastĺ;
,/ vykonávanie rekonštrukciíciest, mostov a ich súčastí;
,/ zabezpečenie prehliadok ciest a mostov;
./ verejnéobstarávanie;
,/ zostavenie plánu údrŽby a opráv ciest a mostov;
,/ vypracovanie operačných plánov zimnej údrŽby na cestách vo svojej správe, a to s prihliadnutĺm

na cesty l' triedy a dial'nice, ako aj vo vzťahu k dotknutým miestnym a účelovým komunikáciám;
,/ zabezpečenie d'alšĺch činnostívyplývajúcich z cestného zákona, vyhlášky č. 35/19B4 Zb.' ktorou

sa vykonáva cestný zákon a rezortných technických predpisov;
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,/ plnenie úloh vo Veciach výkonu priameho investora, investora pri príprave a výstavbe ciest,

predinvestičná a investičná príprava, realizácia stavieb, špeciálne a odborné činnosti investičnej

výstavby;
,/ zabezpečenie aktualizácie a správy informačného systému cestného hospodárstva, vykonávanie

dopravných prieskumov, diagnostiky vozoviek a mostov a systému hospodárenia s vozovkami a

mostami.

Štatutárnym orgánom sc BsK je riaditel', ktory vykonáva svoju funkciu v súlade s právnymi

predpismi a uzneseniami Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho kraja a za činnosť' a
hospodárenie zodpovedá zriad'ovatelbvi'

2'6' Podiely BSK v obchodných spoločnostiach

Spoločnost' Sídlo lČ0 % vyjadrenie
podielu

Bľatislavská integľovaná doprava, a.

s.
Regionálne cesty Bratislava' a' s.

Regionálna správa ciest BSK, a. s.

Jašíkova 2,82 103 Bratislava

Čučoľiedkova 6,B27 12 Bratislava

Čučoriedkova 6, B27 12 Bratislava

35 949 473

35 947 161

534 858 07

65%

100%

fiAYo

Bratislavská inteqrovaná doprava. a. s.

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. bola zaloŽená 30'06.2005 s ciel'om integrovať dopravné sluŽby v

bratislavskom regiÓne. Podl'a spoločenskej zmluvy je jej 65-percentným vlastnĺkom Bratislavský

samospráVny kraj a 3S-percentným vlastnikom Hlavné mesto SR Bratislava, V roku 2009 zmenila svoju

právnu formu zo spoločnosti s ručenim obmedzeným na akciovú spoločnosť. Jej základne imanie je vo

výške 33 195 eur,

Spoločnosť zabezpečuje úlohy a úkony pri realizácii projektu integrovanej dopravy na základe

zmluvných vzťahov s objednávatel'mi dopravy hl. mestom SR Bratislavou, Bratislavským

samosprávnym krajom a Ministerstvom dopravy a výstavby sR, ako aj s rozhodujúcimi dopravcami

v regione - Dopravným podnikom Bratislava, Slovak Lines, a.s., Žebzničnou spoločnosťou Slovensko,

RegioJetom a Železnicami Slovenskej republiky.

Reqionálne cesty Bratislava' a. s.
Regionálne cesty Bratislava, a.s', bola zaloŽená podl'a s 162 a nasl. a $ 172 Obchodného

zákonníka zakladatel'skou listinou _ zakladatel'skou zmluvou a V súlade s Uznesenim Zastupitel'stva

BsK č' 2112005 zo dňa '16'3'2005, z rozpočtovej organizácie Regionálne cesty Bratislava.

Do obchodného registra bola zapísaná ku dňu 1.8.2005. BSK malo 68-percentný podiel na majetkovej

účasti spoločnosti. V zmysle Zmluvy o kúpe akcií zo dňa 17 '7 '2020, účinnej od 21.7 '2020 BSK odkúpilo

akcie spoločnosti RC BA, a.s. od akcionára RCBT, s.r'o. Vmenovitej hodnote 10 624'00 eur, čo

predstavuje podiel na základnom imanĺ spoločnosti vo výške 32o/o, Z? kúpnu cenu 0,10 eur. BSK sa tak

staljediným akcionárom spoločnosti Rc BA, a.s. so 100% kontrolou.

Regionálne cesty prevádzkujú svoju činnosť na území bratislavského kraja v nasledovných oblastiach:
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zabezpečuje prehliadky mostov Vo Vlastnĺctve BsK,

prizimnej údžbe a i.)

Reqionálna správa ciest BSK, a. s.

Uznesenĺm č.300/2020 zo dňa 16'10'2020 Zastupitel'stvo BSK schválilo zaloŽenie akciovej

spoĺočnosti Regionálna správa ciest BSK, a's. so sídlom Čučoriedková 6, Bratislava, zaoberajúcej sa
najmä správou, údžbou a rekonštrukciou ciest ll. a lll. triedy, mostov a ich súčastĺ a miestnych

komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu vo vlastníctve a správe BSK. Spoločnosť vznikla zápisom

do Obchodného registra dňa 19'12.2020.

3. Rozpočet BSK na rok2021a jeho vyhodnotenie

Rozpočet BSK na rok2021 bol zostavený vsúlade sustanovením $ 10 zäkona č' 58312004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ
neskorších predpisov. Rozpočet BSK sa vnútorne členĺ na beŽné prumy a beŽné výdavky, kapitálové
prĺmy a kapitálové výdavky a finančné operácie.

Rozpočet BSK bol schválený Zastupitel'stvom BSK Uznesenĺm zastupitel'stva č. 31812020 na riadnom

zasadnutĺ Zastupitel'stva BSK dňa 18. decembra 2020 ako vyrovnaný v prĺjmovej a výdavkovej časti vo

výške 225 733 457,06 eur. BeŽný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 3 519 766,10 eur a

kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 32 389 749,36 eur.

Skutočnost'za
ľok 2020 v

euľách

Schválený Upľavený
rozpočet 202'l v ľozpočet 2021 v

eurách eurách

Plnenie/čeľpane
k31.12.2021v

euľách

% plnenie k
zmenenému
rozpočtu k
31.12.2021

Ukazovatel'

BeŽné prĺjmy

BeŽné výdavky

175 613 428,04

1 55 827 379,05

178 591 418,61

175071652,51

1 86 895 482,83

191 't51 365,37

1 88 659 1 77,1 5

175 476 550,09

100,94%

91,80%

i:l 1|ĺ11i'ĺ)[;ĺ li;l'14111lJ |it1 1l:' /{iĺôj itľi|i;}l:i:l lJJ l;jll;:i /;l), l'r, 'ir r i, Ll I r:l I l {) J'/.,tl),,

Kapitálové prĺjmy

Kapitálové výdavky

4100 517,78

10 064 814,06

14127 882,19

46 517 631,55

16 946 4'ĺ8'97

53026795,17

7 545759,16

20 906 847,51

44,530/o

39,430/0

Bilancia beŽnéľlo a
kapitálového ľozpočtu

Príjmové finančné operácie

Výdavkove finančné operácie

-28 869 983,26

33 014 156,26

4144173,00

-44n6258,7'4

44 480 436,90

4144178,16

13 821 752,71

16 851 529,99

4 556 130,35

-178 461,29

25 946181,46

5296245,72

58,33%

127,800/0

Pľĺjmy a príjmové Fo
a

196 565 475,81

170 448323,46

225733 457,06

225733 457,06

248322338J0
248322338,70

222151 117 ,77

201 679 643,32FO
93,46%

l] il;Ilĺ,l|:l :i{i'}Ji)l('r)]1]:lr,ýl'i|!!:'iĺi:i']]
i|]l0it:,:'Át)/,,lii'i /.I,:'ĺ\i;:|;i,;j r:l / ,l,J),,t|ir' iĺ).eIĹ',t

Il|Lĺ]' ĺijlll]i'
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V priebehu roka boli realizované zmeny rozpočtu a po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný

Rozpočet BSK po poslednej zmene k31.12'202l v eurách

3"ĺ' Plnenie prĺjmov zarok2021

Úrad BSKv eurách

Rozpočtové organizácie v zriad'ovatel'skej pôsobnosŕl BSK v eu rách

Pľĺjmy celkom
z toho :

Príjmy Úľad BSK
BeŽné prĺjmy

Kapitálove prĺjmy

Prĺjmové finančné operácie

Príjmy Ro s právnou subjektivitou
z toho: beŽné prĺjmy Ro

kapitálové prĺjmy Ro
Príjmové finančné operácie

Výdavky celkom
z toho :

Výdavky Úrad BSK
BeŽne výdavky

Kapitálove výdavky

Výdavkove finančné operácie

Výdavky Ro s právnou subjektivitou
z toho: beŽné výdavky Ro

kapitálove výdavky Ro

248322338,70

248322 338,70

225733 457,06

225733 457,06

00finančné 00

237 801140,71
176 489 051,6s

16 938 521 ,38
44 373 567,68
10 521 197,99
10 406 431,18

7 897,59
106 869,22

217 275 408,73
170 223776,50
14 127 882,19
32923 750,04
I 458 048,33
8367 642,11

0,00
90 406,22

151 516 732,66
96 495 743,57
50 876 810,93

4144178,16
96 805 606,04
94 655 621,80
2149984,24

140 547 374,42
91 646 514,09
44 756 687,33

4144173,00
85 186 082,64
83 425138,42
1760 944,22

Schválený rozpočet 2021 Zmenený rozpočet 202{

LlBilancia rozpočtu vrátane finančných operáciĺ ij

Príjmy Úrad BSK

BeŽné prĺjmy

Kapitálové prĺjmy

Prĺjmové finančné operácie

2t7 275 408,73

170223776,50

14127 882,19

32923 750,04

237 801140,71

176 489 051 ,65

16 938 521,38

44 373 567,68

211943942,75

180 007 888,43

7 543 640,95

24392413,37

89,13%

101,99%

44,540/o

54,970/o

Schválený rozpočet
2021

Zmenený rozpočet
2021

Plnenie k
31.12.2021

Plnenie v
o/o

Príjmy R0 v ZP BSK

BeŽné prĺjmy

Kapitálové príjmy

Prĺjmové finančné
operácie

I 458 048,33

8367 642,11

0,00

90 406,22

10 521 '197,99

10 406 431,18

7 897,59

106 869,22

10 207 175,02

8651288,72

2118,21

1 553 768,09

97,02o/o

83,130/o

26,820/o

1453,90%

Schválený rozpočet
2021

Zmenený rozpočet
2021

Plnenie k
31.12.2021

Plnenie v %
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3.2' Cerpanie výdavkov zarok2021

Urad BSKv eurách

Rozpočtové organizácie v zriaďovatel'skej pôsobnosÍi BSK v eurách

3'3. Skutočnosť 2021, schuálený rozpočet na rok 2022 a plán rozpočtu na roky 2023 - 2024

Prĺjmy celkom v celých eurách

Schválený
rozpočet na ľok

2022

257 686922

l

Príjmy celkom

z toho :

BeŽne prĺjmy

Kapitálove prĺjmy

Príjmové Fo

Výdavky celkom v celých eurách

Skutočnosť
k31.12.2021

222 151 118

188 659 177

7 545759

25946 181

Skutočnost'
k31.12.2021

201 679 643

Plán na rok2023 Plán na rok2024

230 961 355 220 353 436

Schválený 
1

rozpočet na rok : Plán na rok2023
2022 

.

257 686922 230 961 355

1 89 499 635

17 175691

51 011 596

199 480 247

16 190 680

15 290 429

209 575 041

10 585 750

192645

' Plán naĺok2024

220 353 436

184 593 644

27 410 106

8 349 686

Výdavky celkom

z toho :

BeŽné výdavky

Kapitálové výdavky

Výdavkové Fo

175 476 550

20 906 848

5 296 246

185791 171

67 751 568

4 144 173

182 244 200

37 679 194

1 1 037 961

Výdavky Úrad BSK

BeŽné výdavky

Kapitálové výdavky

Výdavkové finančné

140 547 374,42

91 646 514,09

44 756 687,33

4144173,00

15ĺ 516 732'66

96 495 743,57

50 876 810,93

4 144178,16

109 630 761,98

85 529 192,95

18 838 891,31

5262677,72

72,360/o

88,640/o

37,030/o

126,990/0

Schválený ľozpočet
2021

Zmenený rozpočet
2021

Plnenie k
31.12.2021

Plnenie v
To

Výdavky RovZP BSK

BeŽné výdavky

Kapitálové výdavky

Výdavkové finančné

85 186 082,64

83 425138,42

1 760 944,22

0,00

96 805 606,04

94 655 621,80

2149 984,24

0,00

92 048 881,34

89 947 357,14

2067 956,20

33 568,00

95,09%

95,03%

96,18%

Schválený
rozpočet 2021

Zmenený rozpočet
2021

Plnenie k
31'.12.2021

Plnenie v 7o
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4. Hospodárenie BSK a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok2021

BSK mal k 31,12,2021 skutočné plnenie prĺjmov a prĺjmových finančných operácií vo výške

222 151 117,77 eur a skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške

201 679 643,32 eur. Rozdiel v plnenĺ príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu

na konci roka je vo výške 20 471 474,45 eur.

Tento rozdielsa v zmysle platného znenia $ 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnejsamosprávy

upravuje o nevyčerpané dotácie zo ŠR, z projektov EU a o iné záuäzky, ktoré mÔŽe BSK pouŽit'

v nasledujúcom rozpočtovom roku.

lde o prostriedkv vo výške 4 280 451.40 eur. a to:

. nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR spolu vo výške 1 674 373,58 eur,

. nevyčerpané účelové prostriedky zEU spolu vo výške 12 775,87 eur,

. ostatné záuäzky vo výške 2 393 301,95 eur.

Po uvedených úpravách je prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový

16 191 023,05 eur.

Rekapitulácia vyčíslenia ýsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2021 v eurách:

rok vo výške

Príjmy celkom

z toho :

Prĺjmy Úrad BSK
BeŽné prĺjmy

Kapitálové prĺjmy

Prĺjmové finančné operácie

Príjmy Ro s právnou

subjektivitou
z toho: beŽne prĺjmy Ro

kapitálové príjmy Ro
Príjmové finančné operácie

Výdavky celkom

z toho :

Výdavky Urad BSK
BeŽné výdavky

Kapitálové výdavky

Výdavkové finančné operácie

Výdavky Ro s právnou
subjektivitou
z toho: beŽné výdavky Ro

kapitálové výdavky Ro
Výdavkové finančné operácie

217 275 408,73

170 223776,50

14 127 882,19

32923 750,04

8 458 048,33

8367 642,11

0,00

90 406,22

140 547 374,42

91 646 514,09

44 756 687,33

4144173,00

85't86 082,64

83 425138,42

1760 944,22

0,00

237 801140,71

176 489 051,65

16 938 521,38

44 373 567,68

10 521 197,99

10 406 43'1,18

7 897,59

106 869,22

151 516 732,66

96 495 743,57

50 876 810,93

4 144178,16

96 805 606,04

94 655 621,80

2149 984,24

0,00

211943942,75

180 007 888,43

7 543 640,95

24 392 413,37

10 207 175,02

8651288,72

2118,21

1 553 768,09

109 630 761,98

85 529 192,95

18 838 891,31

5262677,72

92 048 881,34

89 947 357 ,14

2067 956,20

33 569,00

225733457,06 248322338,70 222151117,77 89,46%

225733 457,06 248322 338,70 201679 643,32 81,220/0

89,13%

101,99%

44,540/o

54,97To

97,020/o

83,13%

26,820/o

1453,90%

72,360/0

88,64%

37,030/o

126,99Y0

95,09%

95,03%

96,18%

Schválený
rozpočet 202í

Zmenený rozpočet
2021

Plnenie/čeľpanie Plnenielčerp
k31.12.2021 anie v %

Bilancia ľozpočtu vrátane Fo 0'00

Vylúčenie FP podlh $ í6 ods. 6 zákona č.583l2004Z.z.

Zostatok finančnýeh prostriedkov po úprave celkom

2g 471474,45
.4280 451,49

16 ĺ91 023'05

0,00
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V zmysle $ 15 ods. 1 pĺsm' a) zákona č' 583/2004 Z' z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráVy

a o zmene a doplnenĺ niektoných zákonov v platnom znení prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový

rok je zdrojom peňaŽných fondov samosprávneho kraja'

V súlade s citovaným ustanovením uvedeného zákona a Uznesením Zastupitel'stva BSK č' 45412022zo
dňa 8.4.2022 boli fĺnančné prostriedky v plnej výške, t. z. 16 191 023,05 eur prevedené na účet

rezervného fondu.

5. Bilancia aktív a pasĺv

5.'ĺ. Bilancia aktív a pasĺv za materskú účtovnú jednotku

Celkové aktíva BSK za rok2021 predstavujú hodnotu 369544 454,15 eur, atieto sú vporovnaní
s predchádzajúcim účtovným obdobĺm vyššie o 33 966 269,06 eur.

Dlhodobý nehmotný majetok vykazuje v Súvahe k31'12.2021 výšku 884 624,48 eur, čo predstavuje

zvýšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu o 5 463,07 eur'

Dlhodobý hmotný majetok (DHM) vykazuje v Súvahe k31'12'2021 výšku 71 860 467,84 eur. Počas
obdobia došlo k jeho viaceým významným presunom, prĺrastkom a úbytkom'

K významnejšĺm prírastkom a presunom patrĺ napr.:
. nákup pozemkov v hodnote 7 406 799,18 eur
. technické zhodnotenie mostu v Malackách v hodnote 1701 217,19 eur
. bezodplatné nadobudnutie pozemkov pod cestami v hodnote 383 097,11 eur

K významnejšĺm úbytkom patrí napr.:
. vyradenĺe predajom - budovy a stavby v hodnote 2147 790,53 eur
. vyradenie predajom - pozemky v hodnote 1 967 901,02 eur
. prevod správy - budovy a stavby pre Správu ciest BSK v hodnote 95 345 450,45 eur

Výška dlhodobeho finančného majetku (DFM) sa V porovnanĺ s predchádzajúcim účtovným obdobĺm

nezmenila a predstavuje hodnotu 71 653,10 eur.

obeŽný majetok BSK vykazuje k 31 .12'2021hodnotu 296263327,88 eur, pričom suma 53 605 571,35

eur prináleŽí finančným účtom.

Časové rozlíšenie na strane aktĺv predstavuje sumu 464 3B0,85 eur.

Prehľad jednotliých druhov aktÍv BSK (netto) v eurách

Aktíva celkom 335 578 185,09 369 544 454,15

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

879 161,41

127 038 969,21

884 624,48

71 860 467,84
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Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok

Zásoby

ZÚčtovanie medzi subjektmi vere1nej správy

Dlhodobé pohl'adávky

Krátkodobe pohl'adávky

Fĺnančné účty

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé

Časové rozlíšenie

Prehľad jednotliých druhov pasív BSK v eurách

Jednotlivé druhy pasív

Pasíva celkom

Vlastné lmanie

Oceňovacie rozdiely

Fondy

Výsledok hospodárenia celkom (+/-)

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Výsledok hospodárenia za Účtovné obdobie

Záväzky

Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektmi vere1nej správy

Dlhodobe záväzky

Krátkodobé zäuäzky

Bankové úvery a výpomoci

Časové rozlíšenie

71 653,10

207 317 774,21 '

124226,05

163 978 145,54

3 587,14

267 342,01

42915 417 ,99

0,00

29 055,48

270 627,16

71 653,'10

296 263 327,88

103199,28

239 916 035,50

5 412,49

2 633 109,26

53 605 571,35

0,00

0,00

464 380,85

Celkové pasĺva BSK za rok2021predstavujú hodnotu 369 544 454,15 eur, v tom:

. Vlastné imanie je o 19039623'95 eur VyŠšie Vporovnanĺ s predchádzajúcim účtovným obdobĺm

a vykazuje hodnotu 24607B812,73 eur. DÔVodom je výsledok hospodáreniaza účtovné obdobie,

ktoý predstavuje zisk.

. Záuázky celkom (vrátane úverov) vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím

o 9 899 383,45 eur a ich výška k 31 .12'2021je 82 381 376,04 eur.

Najvýznamnejšie záväzky tvorili krátkodobé záväzky vo výške 3 993 957,54 eur a bankové úvery

a výpomoci, ktoré boli vykázané V celkovej uýške72707 832,43 eur.

. Časové rozlíšenie na strane pasív predstavuje sumu 41084 265,38 eur

Skutočnost'
k31j2.2020

Skutočnost'
R31j2.2021

335 578 185,09

227 039188,78,

0,00

0,00

227 039 188,78

216 069 795,27

10 969 393,51

72 481 992,59

2732873,19

5743 592,24

133 465,12

2 520 066,15

61 351 995,89

36 057 003,72,

396 544 454,15

246078812,73

0,00

0,00

246 078 812,73

228 384 851,69

17 693 961,04

82 381 376,04 ,

681 610,42

4 954 249,57

43726,08

3 993 957,54

72707 832,43

41084 265,38
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5'2' Bilancia aktív a pasĺV za konsolidovaný celok

BSK Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku metodou úplnej konsolidácie, ktorou sa

do konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky vere1nej správy a do konsolidovanej účtovnej

závierky ústrednej správy zahŕňajú údaje z účtovných závierok dcérskych účtovných jednotiek vere1nej

správy.

Po konsolidácii aktĺv boli dosiahnuté nasledovné vÝsledky:

Na strane aktĺv boli zarok 2021 skonsolidované údaje za beŽné účtovné obdobie' Konsolidované aktíva

dosiahli celkom hodnotu 392128 457,49 eur, v tom:

Časové rozlĺšenie na strane aktĺv predstavuje sumu 800 699,64 eur

Prehľad jednotliých druhov akt'tv po konsolidácii v eurách

Aktĺva celkom 357 345 557,63 , 392128457,49

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

Zásoby

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Dlhodobe pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky

Finančne účty

Poskytnuté návratné finančné výpomocĺ dlhodobe

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé

966 984,49

293 653 282,70

0,00

895 870,52

0,00

285 636,66

2 003 113,58

58 971 866,17

0,00

29 055,48

1244196,69

313174 320,09

0,00

886 334,94

0,00

6 892,49

3 501 213,89

72514 799,75

0,00

0,00

Najvýznamnejšĺ prĺrastok DHM bol vykázaný v prĺspevkovej organizácie Správa ciest BSK -
prevod správy budov a stavieb v hodnote 99 036 001,43 eur. Najvýznamnejšĺ úbytok DHM bol

vykäzaný v materskej účtovnej jednotke Bratislavský samosprávny kraj - prevod správy a predaj budov

a stavieb v hodnote 97 793 240,98 eur,

Po konsolidácii pasĺv boli dosiahnuté nasledovne výslelky.

Konsolidované pasĺva BSK dosiahli celkom hodnotu 392128 457,49 eur, v tom

,.].lĺllĺj I l},ĺ il ll l'lĺĺl,ť ĺ ĺ1 L, ] |}ý,,lĺ |( iĺí:i :l,}|iLl1 i:,'1,; 11,ĺ,,1 i'",,,'.jj,l',|',|,:l),t),: ),ĺ, l ,l.l 
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ktoré zaznamenali medziročný nárast o 11 355 836,5454 eur a k 31.12'2021 dosiahli hodnotu

72707 832,43 eur. Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 16 952 992,8'ĺ

eur a dlhodobé záväzky 745 454,07 eur'

Konsolidovaný celok v rámci časového rozlíšenia pasĺv vykazuje výnosy budúcich obdobĺ (účet

384) vo výške 42.692.147 ,24 eur, z toho najvýznamnejšiu časť tvorĺ zostatková cena majetku

obstaraného z cudzĺch zdro1ov (kapitálové transfery na dlhodobý majetok) vo výške 31.402'543,44 eur,
ostatné vo výške 10.575.'ĺ88,96 eur a nájomné vo výške 644.038,31 eur.

Prehľad jednotlÍých druhov pasív po konsolidácii v eurách

Pasíva celkom 357 345 557,63 392129 457,49

Oceňovacie rozdiely

Fondy

Výsledok hospodárenĺa celkom (+/-)

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

Dlhodobé zäuäzky

Krátkodobé záuäzky

Bankové Úvery a výpomoci

0,00

0,00

231 667 538,8ô

217 052771,49,

14 614 767,38

2832567,75

6 938 063,97

800 510,36

16 053 004,73

61 351 995,89

0,00

0,00

249169 876,34

232034122,86

17 135 753,48

3 156 957,83

6 571 487,67

745 454,07

16 952 992,81

72707 832,43

6. Vývoj pohl'adávok a záväzkov

6.1 . Pohl'adávky a záväzky za materskú účtovnú jednotku

Urad BSK vykazuje pohl'adávky k31'12'2021vcelkovej sume 4507648,93 eur (brutto), pričom sa
jedná o dlhodobé pohl'adávky Vo výške 5 412,49 eur a krátkodobe pohl'adávky Vo výške
4 502236,44 eur.

Najväčšĺ podiel na krátkodobých pohl'adávkach majú:
. pohl'adávky z nedaňových pr'ljmov vo výške 607518,29 eur (faktúry za nájomné asluŽby

etickej komisie)
. ostatné pohlhdávky vo výške 103 709,82 eur (refundačné a penalizačné faktúry),
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. iné poh!'adávky vo výške 2639532'75 eur (pohl'adávka ztitulu preplatku od Slovenskej

sporitel'ne a pokuty obchodným spoločnostiam RC BA a ARR|VA)
. transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS vo výške 1 'ĺ50 360,04 eur

(nevyčerpané dotácie v zmysle VZN č. 512020, dotácie pre neštátne sociálne zariadenia)

Opravné poloŽky k pohl'adávkam k 31 '12'2021predstavujú hodnotu 1 869 127,18 eur

Prehľad pohl'adávok Uradu BSK podl'a doby splatnosti v eurách

Pohl?dávky I stav k 31.12.2020 
|

Stav k 31.12.2021

Pohlädávky v lehote splatnosti - krátkodobé
Pohľadávky v lehote splatnosti - dlhodobé

lehote

158 836,09 2607 028,84

3 587,14 5 412,49

582 920,39 1 895 207,60re@Po

Významnú čiastku pohl'adávok po lehote splatnosti z celkovej sumy 1 895 207,60 eur tvoria pohl'adávky

voči spoločnostiam:
. Regionálne cesty BA a.s. vo výške 1 564 924,31 eur
. Vladimír Paulen DADOP vo výške 64 403,99 eur
. XFLooR s.r'o. Vo výške 36 651,97 eur
. Zdravotnĺcke zariadenie iLaestetic vo výške 22 000,00 eur
. DruŽstvo lekárov, ZáporoŽská vo výške 12 465,38 eur

Celkové záväzky Uradu BsK k 31,12.2021 majú hodnotu 82 381 376'04 eur, pričom najväčšĺ podiel

na ich výške majú bankové úvery a výpomoci v celkovej výške 72 707 832,43 eur, ktoré medziročne

zaznamenali nárast o sumu 11 355 836,54 eur.

Prehľad záväzkov Úradu BSK v eurách

Celkom

Záväzky Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2421

Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé záväzky

Krátkodobé záväzky

Bankové úvery a výpomoci

2732873,19

5743 592,24

133 465,12

2 520 066,15

61 351 995,89

681 610,42

4954249,57

43726,08

3 993 957,54

72707 832,43

Dlhodobe záväzkv dosiahli výšku 43 726,08 eur. Predstavujú ich záväzky zo sociálneho fondu

voči zamestnancom v zmysle kolektĺvnej zmluvy a iné záuázky z titulu zádrŽného dodávatel'om

investičných akciĺ.

Krátkodobé záväzky eviduje Urad v celkovej hodnote 3 993 957,54 eur. Najvyšší podiel na výške

krátkodobých závázkov majÚ záuázky v lehote splatnosti vo výške 3 954 965,55 eur, a z toho

najvýznamnejšie:
. závázky vočidodávatel'om z obchodného styku v celkovejvýške 1 348 532,95 eur

Celkom 72 481992,59 
|

82 381 376,04
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' iné záväzky - zádržné, exekúcie, prijaté zábezpeky vykazuje Urad BSK v celkovej výške
1 601 410,31 eur

. záväzky voči zamestnancom aorg. soc. a zdr. zabezpečenia V sume 1016101,90 eur, ktoré

zahŕňajú najmä mzdy za mesiac december 2021 vyplatené v januári2022 a s nimi súvisĺacej dane
zo mzdy a odvodov do poistných fondov za zamestnancov.

Rezervy boli tvorené v súlade s metodikou účtovnĺctva a dosiahli výšku 681 610,42eur' z toho:

' ostatné dlhodobé rezervy dosiahli výšku 184337,50 eur, tvorili sa na odchodné a jubileá

zamestnancov
. ostatné krátkodobé rezervy vo výŠke 497 272,92 eur tvoril Urad BSK na nevyfakturované dodávky

vo výŠke 7500,00 eur, d'alej na odchodne ajubileá pre zamestnancov Vo výške'ĺ12551,00 eur,

splátky úrokov zposkytnutých úverov vo výške 17 408,32 eur, na audit lUZ aKIJZzarok2021 vo

výške 9 B13,60 eur a vykrytie straty spoločnosti Slovak Lines a's. výške 350 000,00 eur.

Bankové úvery sú v cel kovej výške 51 532486,43 eur a boli poskytnuté za účelom financovania

a refinancovania kapitálových výdavkov - rekonštrukcĺe ciest ll' a lll. triedy, d'alej za účelom
dokončenia rekonštrukcie Gymnázium Grôsslingova, na financovanie a refinancovanie výdavkov
na rekonštrukciu v municipálnych budovách vo vlastnĺctve BSK za účelom zabezpečenia menšej
energetickej náročnosti a na rekonštrukcie stredných ŠkÔl a iných zariadenĺv pÔsobnosti BSK,

Finančnú výoomoc vo výške 15 500 000'00 eur prijal BSK v zmysle zmluvy s MF SR za účelom
opravy a rekonštrukcie ciest ll' a lll. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku

a investĺcie do majetku vo vlastnĺctve BSK'

Preht'ad záväzkov Úradu BSK podl'a doby splatnosti v eurách

Dlhodobé záväzky:
Zäväzky v lehote splatnosti

Zäväzky po lehote splatnosti

Krátkodobé záväzky:
Záuäzky v lehote splatnosti

133 465,12

133 465,12

0,00

2 520 066,15

2243 564,58

276 501,57

43726,08
43726,09

0,00

3 993 957,54

3 954 965,55

38 991,99

4 328 165,84

1 674 458,21

lehote splatnosti

Záuäzky po lehote splatnosti vo výške 38991,99 eur tvoria záväzky voči dodávatel'om Gratex
lnternational a.s., PP Electric s.r,o. a CBC Slovakia s.r.o.

6'2. Pohl'adávky a záuäzky za konsolidovaný celok

Prehľad pohl'adávok konsolidovaného celku podl'a doby splatnosti (brutto) v eurách

Pohl'adávky v lehote splatnosti 2 083 003,54
Pohl'adávky po lehote splatnosti 1 645 416,49

@

Stav k 31.12.2A20Záväzky Stav k 31.12.2A21

Celkom 2653531,27 4 037 683,62

Stav k 31.12.2020Pohl'adávky

6 002 624,05
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Konsolidovaný celok počas prĺslušného účtovného obdobia tvoril opravné poloŽky len ku
krátkodobým pohl'adávkam v celkovej výške 2 494 517 ,67 eur.

Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobe pohl'adávky (netto) vo výške 6 892,49 eur - z toho
materská UJ BSK eviduje 5'412,49 eur a prĺspevková organizácia Divadlo Ludus 1.480,00 eur,

Krátkodobe pohl'adávky (netto) konsolidovaného celku pre rok 2021 sÚ vo výške 3501 213,89eur.
N ajpodstatnejšiu časť tvoria.

' pohl'adávky voči odberatel'om vo výške 25B 118,68 eur, z toho sa najvýznamnejšie podiel'ajú:

- Poliklinika KV, a's' vo výške 47 091,52eur
- s0Š polygrafická vo výške 39 564,32 eur
- soŠ informačných technolÓgií vo výške 28 174,62 eur

' pohl'adávky z nedaňových prĺjmov rozpočtových organizácií vo výške 861 746,56 eur, z toho sa
najvýznamnejšie pod iel'ajú :

_ BSK vo výške 559 434,20 eur
- DSs a zariadenie pre seniorov Rača vo výške 67 937,54 eur
- Dss a zariadenie pre seniorov Kaštiel'vo výške 37 454,90 eur

' transfery aostatné zúčtovanie so subjektmi mimo vergnej správy vo výške 976 110,7B eur,
pripadajú v plnej výške Bratĺslavskému samosprávnemu kraju

' ostatné pohl'adávky vo výške 137 205,51eur, z toho sa najvýznamnejšie podiel'ajú:

- Poliklinika Karlova Ves, vo výške 81 647,53 eur
- Škotsky internát vo výške 27 649,94 eur

- BSK vo výške 16 499,37 eur

' ĺné pohl'adávky vo výške 1 167 723,30 eur, z toho sa najvýznamnejšie podieľajú:

- BSK vo výške 1 079 949,37

- SoŠ chemická vo výške 19 236,76 eur
- Divadlo Aréna vo výške 15716,14

Celkové záuäzky konsolidovaného celku k31.12'2021 predstavujú hodnotu 100 134 724,81eur, čo
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím znamená nárast o 12158 582,11 eur.

Prehľad záväzkov konsolidovaného celku v eurách
Záväzky Stav k 31j22020 Stav k 31.12.2021

Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé záväzky

Krátkodobé záväzky

Bankové úvery a výpomoci

2832567,75

6 938 063,97

800 5'ĺ0,36

16 053 004,73

61 351 995,89

3 156 957,83

6 571 497,67

745 454,07

16952 992,91

72707 832,43

Dlhodobe záuäzky dosiahli výŠku 745 454,07 eur, pričom najpodstatnejšiu časť tvoria Zäuäzky
zo sociálneho fondu vo výške 432743,33 eur a najvýznamnejšĺ podiel pripadá na DSS a zariadenie pre

seniorov Rača a SOŠ technolÓgiĺa remesiel'

Krátkodobé záuäzky vykazuje konsolidovaný celok Vo výške 16952992,B1 eur. Medzi
najvýznamnejšie krátkodobé záuäzky patria Záväzky voči zamestnancom Vsume 5B13874,12 eur

Celkom ĺ00 134 724,8187 976 142,70
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a Voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia V sume 3 787 076,31, pričom najvýznamnejšĺ

podiel pripadá na BsK. Zäväzky voči dodávatel'om dosiahli výšku 2276 541,99 eur, z toho

najvýznamnejšĺ podiel pripadá na BSK a Bratislavskú integrovanú dopravu a.s'

Prehľad záväzkov konsolidovaného celku podľa doby splatnosti v eurách

Záuäzky v lehote splatnosti 14 021 137 ,99 17 658 408,90

Záuäzky po lehote splatnosti 2832377,10 40 037,98

@@
Konsolidovaný celok vykazuje zäväzky po lehote splatnosti vo výške 40 037,98 eur. Najväčšĺ podiel

na vykázanýchzäväzkoch po lehote splatnosti vykazuje BSK vo výške 38 991,99 eur'

7. Výsledokhospodárenia

7 .1' Výsledok hospodárenia za materskú účtovnú jednotku

Vo Výkaze ziskov a strát k31'12.2021 boli vyčĺslene náklady a výnosy v nasledovných hodnotách

Prehľad jednotliých druhov nákladov a ýnosov Úradu BSK v eurách

Záväzky Stav k 31.12.2020 
|

Stav k 31.12.2021

Náklady I zazo I zozt

Spotrebované nákupy

SluŽby

osobné náklady

Dane a poplatky

ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Odpisy, rezervy a opravné poloŽky z prevádzkovej činnosti a finančnej

činnosti a zúčtovanie časového rozlĺšenia

Rezervy a opravné poloŽky z prevádzkovej činnosti

Rezervy a opravné poloŽky z Íinančnej činnosti

Finančné náklady

Mimoriadne náklady

Náklady na transfery a náklady z odvodu prĺjmov

Tržby za vlastné výkony a tovar

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Aktivácia

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie rezerv a opravných poloŽiek z prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie rezerv a opravných poloŽiek z finančnej činnosti

Finančné výnosy

Mimoriadne výnosy

554 650,95

I 368 031,86

10 036 269,68

415945,73

1729785,72

612015,67

I 337 035,30

12505 540,93

417 789,77

3 259 313,16

6 019 697,69

2882827,86

0,00

229 886,11

0,00

76 418314,01

4 168 833,50

2 050 645,20

0,00

339 541,73

0,00

89 114 9't9,85

78 178,39

0,00

0,00

102914 080,86

2 961 533,23

378134,65

0,00

1 846,55

0,00

2 485 155,29

0,00

0,00

108 189 138,26

10 210 100,16

2708371,26

0,00

3 446,51

0,00

Výnosy 2o2o I zozt
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Výnosy z transferov a rozpočtových prĺjmov v štátnych rozpočtouých
organĺzáciách a prĺspevkových organizáciách

Výnosy z transferov a rozpočtových prĺjmov v obciach, vyšších územných
celkoch a rozpočtových organizáciĺ a prĺspevkových organizácií zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

0,00 0,00

I 409 438,22 13 853 960,59

BSK dosiahol za účtovne obdobie výsledok hospodárenia po zdanenĺ 17 693 961 ,04 eur

7 '2' Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok

V konsolidovanom výkaze ziskov a strát boli za rok 2021 skonsolidované údaje za hlavnú

a podnikatel'skú činnosť za beŽné účtovné obdobie' Jednotlivó skupiny nákladov a výnosov boli

k 31'12'2021 vyčĺslené nasledovne:

Prehľad jednotlÍuých druhov nákladov aýnosov konsolidovaného celku v eurách

Výsledok hospodárenia pred zdanením

Splatná daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

20212028Náklady

Spotľebovane nákupy

SluŽby

Osobné náklady

Dane a poplatky

ostatné nákĺady na prevádzkovú činnosť

Odpisy, rezervy a opravné poloŽky z prevádzkovej činnosti a
finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlĺšenia

Rezervy a opravné poloŽky z prevádzkovej činnosti

Rezervy a opravné poloŽky z finančnej činnosti

Finančné náklady

Mimoriadne náklady

Náklady na transfery a náklady z odvodu prĺjmov

rrŽby za vlastné výkony a tovar

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Aktivácia

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

Ostatnó výnosy z prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie rezev a opravných poloŽiek z prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie rezev a opravných poloŽiek z finančnej činnosti

Finančné výnosy

Mimoriadne výnosy

Výnosy z transferov a rozpočtových prĺjmov v štátnych rozpočtových

organizáciách a príspevkových organizáciách

Výnosy z transferov a rozpočtových prĺjmov v obciach, vyšších

12628 619,90

15 661 757,13

98 590 719,16

1144858,41

2 420 g3g,g7

8 326 028,73

1 461042,73

0,00

447 972,43

5744,28

33 194 0g3,gg

10 776 75g,gg

I250,25

18159,83

102914 080,86

4 961 969,51

1 228 336,06

0,00

3194,94

156,00

14 653 804,83

18 560 757,29
'109 295 963,00

1 173 579,57

3 965 008,27

9 413 730,01

2 598 057,68

0,00

581 656,66

0,00

37 083 912,95

13 755 662,37

I345,30

15 475,03
'ĺ08 189 138,26

12372 556,45

1 113 578,82

0,00

4 703,48

30,06

Výnosy 2020 2021
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Výsledok hospodárenia pred zdanením

Dodatočne platená daň z prĺjmov

Výsledok hospodárenia po zdanenĺ
z toho : pripadajúci na podiely iných Účtovných jednotiek

Splatná daň z pľĺjmov

územných celkoch a rozpočtových organizáciĺ a prĺspevkových

organizáciĺ zriadených obcou alebo vyššĺm územným celkom

66 934 962,59 76 898 519,27

Konsolidovaný celok po všetkých úpravách a vylúčeniach dosiahol za účtovné obdobie zisk vo výške

17 135 753,48 eur,

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie konsolidovaného celku ovplyvnili najmä tieto účtovné

jednotky s najvyŠšĺm hospodárskym výsledkom (ziskom):

} Bratislavský samosprávny kraj 16 738 045,23 eur

} Jazyková škola 366 584,93 eur

> CSS Pod Karpatmi 152 031,64 eur

NajniŽší výsledok hospodárenia (stratu) dosiahli

} Regionálne cesty BA a,s

} Divadlo Aréna

) Poliklinika KV

- 112052,02eur
- 67 316,70 eur

- 50 556,80 eur

8. Predpokladaný budúci vývoj

Rozvojové projekty Bratislavského samosprávneho kraja v budúcnosti ovplyvní najmä situácia na

trhu s energiami, inflácia i dodávatel'sko-odberatel'ské vzťahy. Vplyv na realizáciu investĺcií a na

hospodárenie bude mať aj vývoj prĺjmov samosprávneho kraja' Tie sú závislé od prĺjmov z dani

fyzických osÔb, resp' od vládnych opatreníči kompenzáciĺ.

Kl'účove investĺcie do územia kraja by mali byť financované z europskych zdrojov' Prioritami budú

školstvo, doprava, Životné prostredie či kultúra.

Bratislavskému samosprávnemu kraju sa podarilo v Bruseli vybojovať 63 milionov eur, ktoré uŽ

smerujú a budú smerovať do rozširovania chýbajúcich kapacĺt základných škôl, a to rôznymi

prĺstavbami a nadstavbami. Eurofondy umoŽnia budovať aj úplne nové, moderné a bezbariérové

školské objekty, vrátane zäzemia v podobe kuchýň, telocvičnĺči vonkajšĺch areálov.

Pustili sme sa do najväčšej záchrany pamiatok v historii Župy, pretoŽe dlhé roky chátrali a to sa

podarilo zmeniť. V tom by sme mali pokračovať. KaŠtiel'v Modre prešiel komplexnou rekonštrukciou

vonkajších aj vnútorných priestorov. Vznikne tu unikátne kultúrne centrum regionu Malokarpatska, v

ktorom sa spoja tradície s inováciami. Svoje miesto tu nájdu vinári i vinohradnĺci, umelci, študenti, či

keramikárov, ako aj laická a odborná verejnosť.

Bez zásahu Župy by schátrala Synagoga v Senci. Chrám oŽije kultúrou a bude slúŽiť všetkým,

Pripomenie minulosť Židovskej komunity a uchová aj vzácny rituálny kúpel' mikve či murovanú pec,

SlúŽiť bude na koncerty, výstavy či diskusie.
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Kaštiel'v Cunove bol ešte minulý rok ruina a aktuálne prechádza vel'kou rekonštrukciou. Bude tu

moderné ekocentrum s nadnárodným významom. Župa tu spojila svoje dva ciele - záchranu pamiatok a

ochranu Životného prostredia'

Župné divadlo Aréna sa premenĺ na najmodernejšie divadlo na Slovensku. Kompletne obnovĺme
javiskovú technologiu, ako aj zvukovú, osvetl'ovaciu a projekčnú techniku. Premenou prejdú aj verejne
priestory v okolí.

Pripravené máme pro1ektové dokumentácie na revitalizáciu vzácnvch prĺrodných pamiatok, ako sú
parky v Stupave a Malinove. Zachránime aj Synagogu vo Svätom Jure.

Významným projektom kraja je kampus športu a zdravia v PetrŽalke' BSK sa podarilo zĺskat'
partnerov a spoločnými krokmi robia všetko preto, aby tu vzniklo moderné a atraktĺvne športovisko pre

celú Bratislavu.:.
Zupa pokračuje v zlepšovaní, skvalitňovanĺ a zefektĺvňovaní dopravnej situácie v regione'

Pokračovať budeme v rekonštrukciách a opravách ciest aj mostných objektov' Za posledný rok

zrekonŠtruovala tridsať úsekov ciest v kaŽdom okrese kraja. Sú to desiatky kilometrov vynovených

regionálnych ciest' Budovanie obchvatu obcí Malokarpatska by malo pokračovať druhou etapou v úseku

Slovenský Grob - Grinava'

Ak chce Slovensko napíňať ciele stanovené v európskej Zelenej dohode, je nevyhnutnou súčasťou

opatrenĺ podpora Železničnej dopravy ako udŕatel'ného spÔsobu prepravy. BSK preto aktĺvne
podporuje rozvoj kol'ajovej dopravy v celom kraji a v rámci svojich moŽností spolupracuje s
min isterstvom dopravy a1 Železnicami SR'

Aj v d'alšom obdobĺ je ciel'om Župy pokračovať v rozbehnutých projektoch a priviesť ich do

úspešného konca tak, aby V prvom rade slúŽili obyvatel'om kra1a a skvalitňovali im Život v regione'

9. Ďalšie významné skutočnosti

,/ Vsúlade s $ 34 ods' 1 zákona č' 42312015 Z' z' oštatutárnom audite aozmene adoplneni
zákona č' 43112002Z. z' o účtovnictve v znenĺ neskoršĺch predpisov je Bratislavský samosprávny
kraj ako subjekt vere1ného záujmu a ako účtovná jednotka povinná si zriadit' Výbor pre audit.

Členmi Výboru pre audit v účtovnom obdobĺ 2021 sÚ poslanci lng. Martin Chren, lng. Martin Smeja,

PhD a lng. lstván Pomichal, PhD.

/ Počas účtovného obdobia nastala zmena v rámci prĺspevkových organizácií konsolidovaného

celku BSK' Uznesenĺm č.38012021 zo dňa 11'6'2021 Zastupitel'stvo BSK schválilo zriadenie
príspevkovej organizácie Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja k30'6'2021'

,/ V roku 2021 prijal BSK v zmysle zmluvy s MF SR č. 2020-813-FlN dlhodobú NFV za účelom

opravy a rekonštrukcie ciest ll. a lll. triedy' vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku

a investície do majetku vo vlastnĺctve BSK určeného na výkon samosprávnych pÔsobností na

úseku sociálnych sluŽieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchtl, vzdelávania, športu a
regionálneho rozvoja. NFV je poskytnutá bezúročne na 15 rokov a s odkladom splátok do roku

2023.
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,/ Návratnú finančnú výpomoc vo výške 70.000,00 eur poskytol BsK organizácii Slovenský dom

Centrope, záujmovému zdruŽeniu právnických osÔb, ktorého je BSK členom. V zmysle Zmluvy o

poskytnutĺ návratnej finančnej výpomoci je poskytnutie NFV bezúročné za účelom

predfinancovania aktivĺt Projektu: Cyrilometodejská steska v moravsko-slovenskom pŕihraničĺ v

rámci programu spolupráce lnteľeg V-A SK - cZ. Na základe Dodatku č.2017-1029-SaRP k
uvedenej zmluve platného od 11.122020 a účinného od 15'12.2020 sa splatnosť poslednej splátky

posunula do 30.6.202'l, dňa 24.5.2021 bola dlŽná suma uhradená.

/ BSK počas účtovného obdobia nemal Žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

,/ Bratislavský samosprávny kraj má v rámci organizačnej zloŽky odbor stratégie územného rozvoja

a riadenia projektov, oddelenie stratégie a územnóho rozvoja dvoch pracovníkov pÔsobiacich

v zahraničĺ- kancelária v Bruseli.

./ Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok2021bol schválený uznesenĺm č,'31812020

na riadnom zasadnutĺ Zastupĺtel'stva BSK dňa 1B. decembra 2020. Rozpočet BSK bol v súlade s $
10 ods, 3 a ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z' o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

znení neskorších predpisov schválený ako vyrovnaný, v členení na beŽný rozpočet, kapitálový

rozpočet a finančné operácie. BeŽný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet

ako schodkový.

./ K31.12'2021 predstavovalo zadlŽenie BSK v zmysle uvedenej legislatívnej normy celkom 41,400/o,

čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 72707 832,43 eur. V roku2021prijal BSK návratnú

finančnú výpomoc z MF SR na opravy a rekonŠtrukcie ciest ll' a lll. triedy, vrátane súvisiacej

cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investĺcie do majetku vo vlastnĺctve BSK určeného na

výkon samosprávnych pÔsobnosti na úseku sociálnych sluŽieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného

ruchu, vzdeláva, športu a regionálneho rozvoja výške 15 500 00'00 EUR'

,/ V Bratislavskom kraji dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti k31,12,2021 hodnotu 4,38 0/0,

V podmienkach SR a V porovnani s d'alšími územnosprávnymi celkami (krajmi) patrĺ Bratislavský

kraj medzi kraje s najpriaznivejšou situáciou na trhu práce'

./ BSK neustále vyvĺja kroky k zvyšovaniu zamestnanosti svojho regiÓnu. Jednou zo základných

prioritných Ôs Programového hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK je zamestnanosť'

./ Životne prostredie, zmeny klĺmy a obnovitel'né zdro1e energie sú taktieŽ jednou z prioritných Ôs

Programového hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK, v ktorom sa venuje ochrane vody, pÔdy

a ovzdušia' BSK vynakladá úsilie na osvetu zameranú na zvyšovanie záujmu občanov o kvalitu

Životného prostredia. Zvyšovanie informovanosti obyvatel'stva a aspekt l'udského správania majú

významné dopady na Životné prostredie na jeho jednotlivé zloŽky, Najväčšĺ negatívny dopad

na Životné prostredie je v súčasnosti v oblasti odpadového hospodárstva'

'/ Činnosť Konsolidovaného celku BSK nemá významný nepriaznivý vplyv na kvalitu Životného

prostredia.
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10. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po skončenĺ účtovného obdobia 2021 nenastali udalosti osobitného významu, ktoré by mali

významný vplyv na verné zobrazenie uvedených skutočností, no z dÔvodu vzniku vojnového konfliktu

na Ukrajine vedenie Bratislavského samosprávneho kraja urobilo analýzu moŽných účinkov a následkov

na konsolidovaný celok. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila v te1to súvislosti mimoriadnu situáciu,

ktorej ciel'om je vytvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrenĺ na zamedzenie a zmiernenie

následkov tejto udalosti, najmä zvládnutie hromadného prílevu utečencov na územie Slovenskej

republiky.

Mimoriadna situácia sa týka aj vyššĺch územných celkov a jeho organizácií v zriadbvatel'skej

pôsobnosti. Bratislavský samosprávny kraj plánuje prispieť na humanitárnu pomoc, zabezpečiť
primárnu zdravotnú starostlivosť a prostredníctvom svojich organizáciĺ zabezpečiť pre utečencov

núdzové bývanie a stravu. Dopady vyplývajúce z tejto situácie vzhl'adom na jej zloŽitosť nie je moŽné v

súčasnosti kvantifikovať, Bratislavský samosprávny kraj bude situáciu priebeŽne monitorovať vrátane

prĺpadného vplyvu zvyšovania cien najmä energii ako aj dostupnosti materiálov potrebných pre

realizáciu úloh kraja a subjektov v jeho pôsobnosti a akýkol'vek vplyv na finančnú situáciu zahrnie do

svojho účtovníctva v nasledujúcom období'

11. Záver

Bratislavský samosprávny kraja sa za posledné obdobia rozvíjal vo všetkých oblastiach a pustil sa

do vel'kých i menšĺch projektov, z ktoých mnohé sú doslova prelomové.

Cesty opravujeme nebývalým tempom. Čo je dÔleŽité, nejde len o kozmetické opravy výtlkov, ale

sú to opravy súvislých Úsekov. Volĺme také technologické postupy, aby vydrŽali čo najdlhšie. Spustili

sme výstavbu obchvatu mikroregiÓnu Malokarpatska.

V sociálnej oblasti sme Sa ako prvá Župa na Slovensku pustili do procesu deinštitucionalizäcie

zariadení sociálnych sluŽieb. Vd'aka tomu sa väčšie zariadenia zmenia na menšie rodinného typu.

Viacero objektov je vo výstavbe alebo tesne pred dokončením' A to nie je všetko, Samosprávny kraj

otvoril nové špecializované zariadenia pre deti a dospelých s poruchou autistického spektra a podporuje

aj centrá včasnej intervencie. BSK čaká v sociálnej oblasti jedna vel'ká výzua a tou je vybudovanie

úplne nového zariadenia pre dospelých s poruchou autistického spektra na Znĺevskej ulici v PetrŽalke,

ktoré poskytne pobytovú sociálnu sluŽbu dvanástim a ambulantnú pribliŽne dvadsiatim klientom.

Nemenej dôleŽitá zostáva aj kultúra' Samosprávny kraj sa pustil do záchrany kultúrnych a

historických pamiatok. Ukončili sme rekonštrukciu Malokarpatského osvetového strediska v Modre či

synagÓgy v Senci. Dokončená je aj oprava barokového mostíka v Stupave. Rozbehli sme rekonštrukciu

Župného Divadla ARENA v PetrŽalke, Bratislavskeho bábkového divadla a plánujeme aj opraviť

synagogu vo Sv. Jure,
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V školstve Župa významne investovala do rekonštrukcie škÔl, centier odborného vzdelávania a
prípravy. Pribudli nové odbory, materiálno-technické vybavenie učební, a celkovo stúpa atraktivita
stredného odborného školstva. Zvyšujeme tieŽ energetickú efektivitu budov, do praxe zavádzame
zelené a modré opatrenia, ktoré znĺŽia dopady zmeny klĺmy.

Kraju záleŽi aj na Životnom prostredĺ. Župa spracovala Koncepciu budovania siete
environmentálno-vzdelávacĺch centier a spustila rekonŠtrukciu kaštiel'a v Čunove, kde vznikne
nadregionálne ekocentru m'

Aj plány do budúcna sú vel'ké. Som presvedčený, Že náš skúsený Župný tĺm úspešne zrealizuje
ešte mnoŽstvo nových projektov vo všetkých kl'účových oblastiach Života v kraji.

gr. Juraj

predseda

Organizačná štruktúra Uradu BSK platná k 31'12.2021
Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke
lndividuálna účtovn á závierka BsK k 31'1 2.2021

Správa audĺtora ku konsolidovanej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovn á záuierka k 31'1 2'2021

Prílohy
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2.

3

4.

5.
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sPRÁvA NEZÁVIsLEHo AUDÍToRA
o overení ľiadnej individuálnej účtovnej závierky

k3t.12.2021

Bľatislavský samospľávny kľaj
Sabinovská 16, 820 05 Bľatislava mestská časť Ružinov
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sPRÁvA NEZÁWSLEHo AUDÍToRA
pľe štatutáľny oľgán a zastupiteľstvo
Bľatislavského samospľávneho kraia

L Spľáva z auditu účtovnej závieľky

Ndzoľ
Uskutočnili sme audit účtovnej zéxierky Bratislavskeho samospľávneho kľaja (ďalej len
,,účtovná jednotka"), ktom obsahuje súvahu k 31. decembtu 202l, výkaz ziskov a stľát za
ľok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoľé obsahujú súhrn významných
účtovných zäsad a účtovných metód.

Podl'a nášho názotlJ,pľiložená účtovná zilvietkaposkytuje pľavdivý a verný obľaz ťlnančnej
situácie účtovnej jednotky k 31. decembľu 2021 a ýsledku jej hospodáľenia za ľok končiaci
sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č. 43112002 Z.z. o účtovníctve v znenĺ neskoľších
pľedpisov (ďalej len,,zákon o účtovníctve").

Zóklad pre nózoľ
Audit sme vykonali podľa medzinĺĺľodných audítorských štarrdaľdov (Inteľnational
Standaľds on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandaľdov je uvedená
vodseku Zodpovednosť audítoľa za audit účtovnej zävierky. od účtovnej jednotky sme
nezávislí podľa ustanovení zákona č' 423/2015 o štatutaľnom audite a o Zmene a doplnení
zäkona č. 43112002 Z' z. o účtovníctve v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon
o štatutárnonr audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných
pľe náš audit účtovnej závieľky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení
týkajúcich sa etiky' Sme pľesvedčení, že auclítoľské dôkazy, ktoľé sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný ziklad pľe náš né'zot.

Kľ účové zdležitosti auditu
Kľúčové zŕiežitosti auditu sú záleŽitosti, ktoľé sú podl'a nášho odboľného posúdenia
v našom audite účtovnej ávieľky zabeŽné obdobie najzéĺvažnejšie. Týmito záležitosťami
sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závieľky ako celku a pľi foľmulovaní nášho
názoľu na ňu, ale neposkytujeme na ne SamosÍatný nélzor.

Pri plánovaní auditu, resp. v pľiebehu auditu, sme identiÍikovali nasledujúce najzávaŽnejšie
ľiziká a ďalej uvádzame našu ľeakciu na tieto ĺizikä.

^CctiP'ĺ'AUD|T 
& CoNsl]LT|NG' s.ľ.o., l}ašttlvá 38' 080 0| l'r'cšov, Sl.()VAKIA

Mcrnbcľ tlĺ' .ll)A lnlornatioull' zĺpísaný v ()|( ()S l\ešov' ()dĺlicl: Sľo. vl.č. 2365i l)

ll}AN: SK53 ll000(100 0029 299l .]2ó2; lť-'0: 3l709ll7l lČ lll,lĺ: SK2020523ĺt57
bbaca(ĺt)acccptauĺlit. cĺllrl, ivtlboscl 'ooľll www'accoptiludit.sk

2t8



äCCept
AUDIT & CONSULTING

ocenenie pľÍľastkov majetku a systému ich Íinancovania
Učtovná jednotka vykazuje na ľiadku 002 súvahy neobežný rnajetok v netto hodnote
Jl *il' EUR, ľo opľoti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu pľädsuvu.ie pokles o cca55.ľil. EUR Čast'pľíľasikov tohto äajetku bola financovaná ,dšia-ĺ r"šň,"ňäi inr'.r'
subjektov mimo veľejnej spľávy a účtovná jednotka vykazuje v tejto súvislosti na ľiadku
182 súvahy vynosy budúcich období z týchto dotáciĺ vo výškä cc,a 41mil. EUR' Tľansfery
na obstaľanie dlhodobého majetku sa ľozpúšt'ajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti
s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opiavnýclr položiek t< otnóoouomu'hmotnému
majetku, na obstaľanie ktorého bol tľansfeľ poskytnuĺý,'oa oouy zarudeniatohto majetku do
užívania. Účtovnájednotka vykazuje v sleäovano-.ám rozpustenĺe tychto tľansfeľov do
výnosov na ľiadkoch.l28, l30 a 132 qýkazu ziskov a strát oó ,^1'sL. 32 tis. EUR. Existuje
riziko nespľávneho zúčtovania kapitálových tľansfeľov do qýnosov.

o Reakcia audítoľa na uvedené ľiziko okĺem iného zahľňala:
Testovanie pľíľastkov majetku, nríkladov z odpisovania tohto majetku a súvisiacich výnosov
zo zúčtov arli a dotáci í.

7.účtovanie tľansfeľov z ľozpočtu VÚC
Účtovná jednotka vykazuje nä ľiadku 043 súvahy tľansfeľy majetku zo svojho rozpočtu na
iné subjekty verejnej. spľávy vo qýške 240 m|.. puŔ, eď pľedstavujó naľast opľoti
pľedchádzajúcemu ľoku o 76 mil. EUR. výška týchto tľansierov aošaľru.;e cca 65Yo
z hodnoty aktív účtovnej jednotky a existuje ľiziko adekvátneho spľavovania tďhto majetku,
vykazovania tľansferov u poskytovateľa a pľijímateľa transferov á ich zúčtovania.

r Reakcia audítoľa na uvedené riziko okĺem iného zahrňala:
Testovanie transfeľov' ich zúčtovania avykazovania súvisiacich tľansakcií a zostatkov
u poskytovatel'a a pľijímateľa transfeľov.

ocenenie nedokončených invesÍícií dlhodobého hmotného majetku
Učtovná jednotka vykazuje na ľiadku 022 sitvahy nedokončené investície do dlhodobého
hmotného majetku v bľutto hodnote vo výške 20 mil. EUR a k týmto investíciám odhaduje
ich znehodnotenie vo qýške 0,6 mil. EUR.

o Reakcia audítoľa na uvedené ľiziko okľem iného zahľňala:
Testovanie zostatkov a ocenenia nezaľadených investícií a odpoľúčanie účtovnej jednotke
analyzovať nezaľadené investičné akcie podľobne podl'a ľokov s identifikáciou poiľebných
úprav ich ocenenia pľostľedníctvom opravných položiek, ak existuje opodstatnen;1
pľedpoklad zniŽenia hodnoty majetku pod jeho účtovnťr hodnotu, pripadne zvéňen13
moŽnosti ich odpísania ako zmaľených investícií.

A(]cl'P'l'AtJDl'|'& (]oNsl_'l,'ľlNG, s.ľ.o., t]ašlrlvii 3ĺ{,0ĺi() ()l l)rcšov, Sl,()VAKlÄ
Mcrlrbcr oĺ' Jl)A lntcĺnational. za|lisaný v ()l( ()S l)rcŠov. ()ĺlĺliel: Snl. vl'Č. 23(l5ll'
ll]ĺ\N: SK5.] ll0000{)0()029zqv|.12ó2]l('](): 3l709l l7]lČ. lll'lĺ: sK2020523ĺl57

bllaca(ĺDacccptauĺlit.cont, ivobosĺ:la(iilacccpĺaLrĺliĺ.coln tvwrv.ilcccptaLl(liĺ'sk
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Dodržiavanie pľavidiel používania návratných zdľojov financovania
Dodľžiavanie pľavidiel používania návľatných zdľojov ťlnancovania podl'a zélkona
č,.58312004 Z.z. o rozpočtových pľavidlách územnej samospľávy aozmene adoplnení
niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov je podmienkou čeľpania a používania
návľatných zdrojov financovania' vrátane úverov' pôžičiek, návľatných firrančných
výpomocí, zmeniek, komunálnych obligácií a dodávatel'ských úveľov. Celková suma dlhu
nesmie pľekľočiť 60% skutočných beŽných pľíjmov predclrádzajúceho rozpočtového ľoka
a suma ročných splátok nesmie pľekľočiť 25oÁ upľavených skutočných bežných príjmov
pľedchádzajúceho ľozpočtového ľoka.

r Reakcia audítoľa na uvedené riziko okľem iného zaMňala:
oveľenie podmienok čerpania a pouŽívania rrávľatných zdrojov financovania v zmysle
zákonač,' 583/2004 Z.z' o ľozpočtových pľavidlách úzenrnej samospľávy. Celkový dlh ako
aj suma jeho splátok je v účtovnej jednotke výrazne pod stanoveným limitom, čo vytvaľa
vhodné podmienky pľe plynulé pokľačovanie v činnosti a pľe likviditu účtovnej jednotky.

Uplnost' a ocenenie odhnďov manažmentu
Učtovná jednotka vykazuje v súvahe na ľiadku 127 ľezervy vo výške 682 tis. EUR, z toho
rczewy na odchodné a iné zamestnanecké nožitky pľeclstavujú čiastku 297 tis. EUR.
Vľámci riadku 131 (ostatné kÍátkodobé ľezeľvy) je vykázaná ľezerva na vyúčtovanie
nĺíkladov v súvislosti s autobusovou dopľavou v sume 350 tis. EUR, pľičom účtovná
jednotka v marci 2a22 obdržala celkové vyúčtovanie niĺkladov, ktoľé je v sume
2 331tis. EUR. Vyúčtovanie je pľedmetom kontľoly ado termínu splatrrosti k30.4.2022
rrebolo vyplatené.

o Reakcia audítoľa na uvedené ľiziko okľem iného zaMňala:
Posúdenie metód účtovnej jednotky pouŽitých pri stanovení odhadov a ich vykázania
v účtovnej ávierke a odporučanie vyuŽiť kvalifikovaný odhad expertov s pouŽitím poistno-
matematických metód a úpľavu inteľnej smemice k tvoľbe týchto ľezelv.

Zdôľaznenie skutočnosti
Upozorňujeme na informáciu na stľane 37 v poznátmkach účtovnej ávieľke, kde sa opisuje
vplyv invázie Ruskej federácie ztlzetnia Ruska a Bieloľuska na Ukľajinu dňa 24.2.2022.
Táto skutočnosť spôsobila mimoľiadrru destabilizáciu ekonomickej situácie v Európe a na
celom svete, vyvolala celosvetový ľast cien suľovín a eneľgie' pľudkú infláciu a humanitaľnu
katastľofu nebývalých ľozmeľov s vplyvom na schopnosť plynulého pokľačovania v činnosti
ekonomických subjektov. Vláda Slovenskej ľepubliky vyhlásila v tejto súvislosti
rnimoriadnu situáciu, ktoľej cieľom je vytvoriť podmienky na pľijatie nevyhnutných opatľení
na zamedzenie a zmieľnenie následkov tejto udalosti, najmä zvládnutie hľomadného prílevu

ACCEP]'AUDl'ľ & CoNsUL'|'lN(i, s.r.o., l]aštovti 3ĺl' 080 ()l I'ľešov' Sl,()VAKlÁ
Mcttrhcrot' .ll)A lntcľnatiĺlnĺl. zapísaný v Ol1 OS PrcŠov' ()ĺldiĺll: Sĺo. vl'č.23ó5/l'
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utečencov na územie. Slovenskej ľepubliky. Účtovná jednotka plánuje pľispiet' na
humanitáľnu pomoc' zabezpečiť pľimiíľnu zdľavotnťt starostlivosť apľostľednĺ"t"o- svojich
otganiz'ácií zabezpeéiť pľe utečencov núdzové bývanie a stravu. Veäenie účtovnej jednótky
nepĺedpokladá ýznamné ohľozenie pľedpokladu nepľetržitého pokľačovania v činnosti
v blízkej budúcnosti. Dopady vyplývajúce z tejto situácie vzhl'adóm na jej zložitoď nie je
moŽné v súčasnosti kvantifikovať' Účtovná jeánotka bude situáciu pľiebelne monitoľovať
a'akýkol'vek vplyv na finančnú situáciu zahľnie do svojho účtovníctva v nasledujúcom
období.

(oclpovednost'štatutórneho oľgdnu a osôb poveľených spravovaním za účtovnú zdvieľku
Štatutáľny oľgán je zodpovedný" zazostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pľavdivý a verný obraz podľa zitkonao účtovníctv e a zatie inteľné kôntľoĺy, ktoľé považuje
za potľebné na zostavenie účtovnej závierky, ktoľá neobsahuje qýznamnJ nespľĺĺvnosti, ti
uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pľi zostavovaní účtovnej ávierky je štatutárny oľgĺĺn zodpovedný zazhodnotenie schopnosti
účtovnej jednotky nepľetľäte pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností
týkajúcich sa nepľetrŽitého pokľačovania v činnosti, ak je to potľe_bné, a za pouŽitie
pľedpokladu nepľetrŽitého pokľačovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutáľny orgĺán je ďalej zodpovedný zaďodrŽiavanie povinností podl'a Zétkonač,. 583/20a4
Z. z. o ľozpočtových pľavidlách územnej samospľávy u o zmene a doplnení niektoých
zákonov v platnom znení (ďalej len,ozákon o rozpočtových pľavidlách.,)'

o|9uy poveľené spľavovaním sú zodpovedné za dohľad nad pľocesom ťrnančného
v ý kaznictv a účtovnej j ed no tky.

Zodpovednost' audĺtora za audit tÚčtovnej zóvieľky
Našou zodpovednostbu je získať pľimerané uístenie, či účtovná závietka ako celok
neobsahuje ýznamné nespľávnosti' či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať spľávu
audítora, vrátane názoľu. Pľimeľané uistenie je uistenié vysokého stupňä, ále nĺóje záľukou
toho, že audit vykonaný podľa medzináľodných audítoľských štándaľclov vždy odhalí
významné nespľávnosti, ak také existujú. Nespľávnosti môŽu vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby aza významné sa povaŽujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, Že
jednotlivo alebo v súhĺne by mohli ovplyvniť ekonomické ľozhodnutia používateľov,
uskutočnen e na základe tej to účtovnej zŕlv ietky .

V rámci auditu uskutočneného podľa medzináľodných audítoľských štandaľdov, počas
celého auditu uplatňujeme odborrrý úsudok azachovávame pľofesionálny skepticizmus'
okľem toho:

ACCl]P'|'AtJDl'l' & CONStJL'l'lNG, s.ľ.o., l]ašĺtlvri.}lJ, (}l]0 0l l)rcšov. sL()VAl(lA
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o Identifikuj eme a posudzuj eme ľiziká významnei nespľávnosti účtovnej zävierky, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, navľlrujeme a uskutočňujeme auclítoľské postupy
ľeagujúce na tieto ľiziká a získavame audítoľské dôkazy, ktoľé sú dostatočné a vhodrré
na poskytnutie zakladu pľe náš názot. Rizíko neodhalenia qýznanrnej nespľávnosti
v dôsledku podvodu je vyššie ako toto ľiziko v dôsledku chyby, pľetoŽe podvod môŽe
zaWťtať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie inteľnej kontľoly.
oboznamujeme sa s inteľnými kontľolami ľelevantnými pľe audit, aby sme rnohli
navrhnúť audítoľské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadľenia
názoľu na efektívnosť interných korrtľol.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zŕsad a účtovných metód a primeľanosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich infoľmácií, uskutočnene štatutaľnym
orgiĺnom.
Robíme zéxet o tom, či štatutaľny oľgán vhodne vúčtovníctve používa pľedpoklad
nepretľŽitého pokľačovania v činnosti a na zélklade získaných audítoľských dÔkazov
zixet o tom, či existuje ýznarĺnáneistotav súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami,
ktoľé by mohli významne spochybnit' schoprrosť účtovnej jednotky nepľetľžite
pokĺačovať v činnosti' Ak dospejeme k záveľu, že významná neistota existuje, sme
pclvinní rtpozorniť v našej správe attdítoľa na sťlvisiace informác.ie rtveclené v ilčtnvnej
závieĺke alebo, ak sú tieto infoľmácie nedostatočné, modiťrkovať náš názoľ.Naše závery
q'chádzajú z audítoľských dôkazov získaných do dátumu vydania našej spľávy
aud{Ĺoľa.

Hodnotíme celkovú pľezentáciu, štľuktúľu a obsah účtovnej závierky vľátane infoľmácií
v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytétva uskutočnené tľansakcie
a udalosti spôsobom, ktoý vedie k ich veľnému zobrazeniu.

a

a

a

o

S osobami poverenými spľavovaním komunikujeme okľem iného o plánovanom ľozsahu
a harmonogľame auditu a o významných zisteniach auditu, vľátane všetkých významných
rredostatkov internej kontľoly, ktoľé počas nášho auditu zistíme.

osobám povereným spľavovaním tieŽ poskytujeme vyhlásenie o tom, Že sme splnili
príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujerrre s rrimi o všet\ých vďahoch
a iných skutočnostiach, pri ktoľých sa možno opodstatnene domnievať, že mryí vplyv na
našu nezávislosť, ako aj o pľípadných súvisiacich ochľanných opatľeniach. Zo skutočností
komunikovaných osobám povereným spľavovaním uľčíme tie, ktolé mali najväčší qýznam
pľi audite účtovnej závieľky beŽného obdobia, a pľeto sú kľúčovými záleŽitosťami auditu.

Tieto záLežitosti opíšeme v našej spľáve audítora, ak zákon alebo iný právny pľedpis ich
zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoľiadne zľiedkavých pľípadoch neľozhodneme, že
určitá zäIeŽitasť by sa v našej spľáve uviesť nemala, pľetože mofuo odôvodnene očakávať,
že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by pľeváŽili nad verejným pľospechom zjej uvederria.

6/8
AcCl]P'|'ÄtJDt'ľ & c()NSlJl-'ľlNc, s.r.o', l}aštovzi 3ĺi, 0ĺt0 0l ĺ'ľcŠov. St,()VAl(lÄ

Menrbcľol' .ĺl)Ä lntcrnatiorlill. zapisaný v ()lt ()S l'ľeŠov, ()ddicl: Sro. vl.č.23ó5i l)
Il}AN: SK53 ll000000002929()l 3262' lc'(t: 3l70ull7l ĺ(: l)l'l l. sK2020523857

bbaca(laeeqll+ruĺtil*lll-ivobeselĺ@acceptarĺlil-anrrrwrvr+acccpttruĺĺiLsk



äCCept
AUDIT & CONSULTING

II. Spľávy k ďalším požiadavkám zákonov a iných pľávnych pľedpisov

IIJ Spľĺíva k infoľmdcidm, ktoľé sa uvddzajú vo uýročnej spróve

Štatutány oľgánje zodpovedný za infoľmácie uvedené vo výľočnej spľáve, zostavenej podľa
požiadaviek zékona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závieľku sa
nevďahuje na iné informácie vo ýľočnej spľáve.

V súvislosti s auditom účtovnej zétvierky je našou zodpovednosťou oboanámenie sa
s informáciami uvedenými vo výľočnej spľáve a posúdenie, či tieto infoľmácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závieľkou alebo našimi poznatkami, ktoľé
sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť význämne nespľávne.

Výľočnú spľávu sme ku dňu vydania správy audítoľa z auditu účtovnej závierky nemali
k dispozícii.

Keď získame výročnú spľávu, posúdime, či výľočná spľáva účtovnej jednotky obsahuje
infoľmácie, ktoých uvedenie vyžaduje zitkono účtovníctv e, a na za[áaó pľác vykonan1ičĺ
počas auditu účtovnej závierky,vy'jadľíme názoľ, či:_ infoľmácie uvedené vo výľočnej správe sú v súlade s účtovnou závieľkou za daný rok,- vyľočná správa obsahuje informácie podľa zäkonao účtovníctve.

okľem toho uvedieme, či sme zistili vyznamné nespľávnosti vo výľočnej správe na základe
našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoľé sme získali počas auditu účtovnej
závierky.

II.2 Spróva z overenia doĺlľžiavania povinností tičtovnej jednotky poĺlľo požiadaviek
zókono o rozpočtových pľavidltúch

Na základe oveľenia dodľžiavania povinností podľa poŽiadaviek zákana o ľozpočtoých
pľavidlách, platných v SR pľe územnú samospľávu v zneni neskorších pľedpisov
konštatujeme, Že účtovná jednotka konala v súlade s poŽiadavkami zálkona o ľozpočtových
pľavidlách.

III. Ďatšie požiadavky na obsah spľávy audítoľa v zmysle Naľiadenia Euľópskeho
paľlamentu a Rady (EU) č. 537l20t4 zo 16. apľíla 20t4 o osobitných požiadavkách
tykajúcich sa štatutáľneho auditu subjektov veľejného záujmu

Vymenovanie a schvdlenie audítoľa
Zaštatlýáľneho audítoľa sme boli vymenovaninazŕk\ade zmluvy o poskytnutí audítoľských
služieb zo dňa 27.09'2a2l. Celkové nepľerušené obdobie našej zákazky, vtáÍ;ane

A(]Ch]l''l' ALJDl'|' & (:oNstjLT'ĺNG' s.ľ.o', l]aŠttlvti ]ĺt, 08() 0l ĺ)ľcŠov, Sl,()VAKlÁ
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pľedchádzajúcich obnoveni zákazky (predĺžení obdobia, na ktoľé sme boli pôvodne
vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutráľnych audítoľov, pľedstavuje 1 ľok.

Konzislentnost' s ĺlodatočnou správou pre Výbor pľe audit
Náš názoľ audítoľa vyjadľený v tejto spľáve je konzistentný s dodatočnou spľávou
vypľacovanou pre Výboľ pre audit účtovnej jednotky, ktoľú sme vydali v ten istý deň ako je
dátum vydania tejto spľávy'

Neaudítorské služby
Neposkytli sme zakénané neaudítoľské sluŽby uvedené v článku 5 ods. 1 Naľiadenia
Európskeho paľlamentu a Rady (EU) č. 537l20L4 zo 16. apľíla 20L4 o osobitnýclr
požiadavkách týkajúciclr sa štatutáľneho auditu subjektov veľejného záujnru a pľi výkone
auditu sme zostali nezávislí od účtovnej jednotky.

okrem sluŽieb štatutáľneho auditu a sluŽieb zverejnených vo výročnej spľáve a účtovnej
závieľke sme účtovnej jednotke a podnikom, v ktorých má účtovná jednotka ľozhodujúci
vplyv, neposkytli žiadne irré služby.

V Bľatislave, dňa 09.05.2022

č. l!ľenclg:

{ *,rn

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s'ľ'o'
Baštová 38, 080 01 Pľešov
licencia SKAU č. 000124
oR os Pľešov, v|. č:.2365lP

Zodpovedný audítoľ:
Ing. Ivan Bošela, PhD.' CA
licencia SKAU č. l6ĺ

ľŕ'
t7

,i
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Prĺloha k opatreniu č' MF12122712014-31

lN DlvlD uÁlnn UčTovľÁ zÁvlE RKA
31.12.2021k

Pľiložené sÚčasti

lx i sovarra Úe Ropo sFoV 1 - 01

[x-] vg". ziskov a strát Úč RoPo sFoV 2 - 01

[{ eoznamry

Účtovná závierka

fi ti"on"

mimoriadna

Za obdobie

Mesiac Rok

od

lčo

Názov ú

B

E-mailová adresa

Zostavená dňal

Podpisový záznam šiatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho oľgánu účtovnej jednotky:

Mesiac

n2-l
RokEltI zloi2',1 Do 1-z]l]-z iĺ 

'

i3l6ĺololslololo

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslos[aiolilnloIul'lxlal lĺiol l
psČ Názov obce

Telefóne číslo

álzIoIo|5 lglŕl"ltliĺ'lrl"lul"ĺ l 1 l lĺ
Faxové čísloÓlzl l lqlal2lolĺl5lĺl8l l I
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Súvaha
Súvaha Úe nopo sFoV 1-o1 (MFt21227t2o'l4-31)

k 31'12.2021 pre tčo: 36063606

Strana aktÍv

oäač6nlo STRANAAKrív čĺĺo
Íladfu

m21 2020

Brutto Koa€kcla Nďto Notto

a b c 1 2 3 1

SPOLU MA.TETOKr. 002 + r. 033 + r. t'l0 + r. 114 ĺ 398 509 618,66 28 965 164.51 369 544 454.'ĺ5 335 578 185,09

A Neobožný maiotok r. 003 + r. 01 1 + ľ. 024 2 99 912 782,75 27 096 037,33 72 816 745.42 127 989 783.72

A"l. Dlhodobý nehmobý majotok súč8t (r. 004 ď 010) 3 5 685 696.96 4 801 072,48 884 624.48 879 161-41
A.l-í. Aktivované nákladv na V'ivoi (oí2) _ í072+091AÚ) 4

2. Softvér (o13) - (07s+ogĺnÚ) 5 4 410 367.41 3 832 075,68 578 291.73 708 553.'ĺ3
J. oceniteľné práVa (014) - (074+091AÚ) b 605 995.14 568 877.65 37 117 ,49 15 234.80

4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) _

{o78+o9íAÚ)
7

5.
ostatný dlhodobý nehmotný majetok (01 9) -

(079+o91AÚ) I 663 334,4í 394 1 t9,15 269 215,26 2 373,48

6.
obstaranie dlhodobóho nohmotného ma.jetku (041) -

(093)
o 6 000,00 6 000.00 1 53 000,00

Poskytnute preddavky na dlhodobý nehmolný majetok
ío5ĺ) - ío95AÚ)

10

A"[. Dlhďobý hmohý me|gtok 6účot (r. 012 ú 023\ 11 94 'ĺ 55 432'69 22294 964.85 71 860 467.84 127 038 969,21

4.il.1 Pozemky (o31) _ (o92AÚ) '12 35 279 407.37 35 279 407.37 43 628 í56.03
2. Umelecké diela a zbiérky (032) - (092AÚ) 13 26 930.00 26 930.00 26 930.00
a Pľedmetv z drahÝch kovov í033) _ í092AÚ) '14

4. stavby (021) _ (081+092AÚ) 15 32 65A 122.57 í6 391 079'19 '16 267 043.38 71793715.54

5.
samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných Vecí
(o22) - (o82+o92^Ú\ 16 4 258 323,14 3 725 448,78 532 874,36 705 022,92

6. Dopravné pÍostriedky (023) _ (083+092AÚ) '17 2 006 520j7 I 569 084.44 437 435.73 478 223.55
Pestovateľské celky trvalých porastov (025)
(o85+092AÚ) 18

8. základné stádo a raŽné zuieralá (026) - (086+092AÚ) J9
o Drobný dlhodobý hmotný maietok (028) _ (o88+o92AÚ) 20 53,78 53.78
10. ostatný dlhodobý hmotný maietok (029) _ (089+o92AÚ) 21

11 obstaÍanie dlhodobého hmotného ma'ietku (042) - (094) 22 í9 926 075'66 609 298.66 19 316 777,O0 10 406 921 .17

12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) - Ío95AÚ)

23

4"il1. Dlhodobý fnančný maiotok súčot (ľ. 025 ažo32\ 24 71 653,10 71 653.í0 71 653,10

A.lll.'ĺ
Podielové cenné papiere a podiely V dcérskej účtovnej

iednotke (061) - (096AÚ) 25 71 653'10 71 653,10 71 653''ĺ0

2.
Podielové cenné papieľe a podĺely v spoločnosti s
podslatným Vplwom (062) - (096AÚ) 26

.l Realizovateľné cenné papiere a poľl. .:l999i:l9994!)
Dlhové cenné papiere dÉané do splatnosti (065) -

(096AÚ)

27

4. 28

5.
PÔŽičky Úótovnej jednotke V konsolidovanom celku
(o00) - (osonÚ) 29

6, ostatné pôŽičkv {067) - {096AÚ) 30

7 ostatnÝ dlhodobÝ ÍinančnÝ maietok í069) - (096AÚ) 3'ĺ

L obstaranie dlhodobého Íinančneho majetku (043) _

(096AÚ)

B,
obeŽný majetok r. 034 + r. (N0 + r. o48+ r. 060 + r,

085+ r. 098 + Í. í04 33 298 1 32 455,06 I 869 127,18 296 263 327,88 207 317 774,21

B.t. Zásoby súčet (r. 035 aŽ 039) u 'ĺ03 199,28 103 199,28 124 226.05

B.t.1 Materiál (112 + 1 19) _ (191 ) 35 103 'ĺ99,28 103 199.28 124 226.05

2,
Nedokončená \^y'roba a polotovary (21 + 122) - (1g2 +

1 93)
36
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76PohľadáVkv voči zdľuženiu í369AÚ) _ (391AÚ)16.

75ostalné dane a ooolatkv (345) - ĺesĺĺÚ)'ĺ 5.

74Deň z14.

Ostatne nÚ13

72Daň z Dríimov í34ĺl - ĺss1nÚl12.

I 115,54

71
zúčtovanie s oŕgánmi sociálneho poistenia a

zdÍavotného Doisteniä (336) - (391AÚ)11

I 466,251115.5470Pohľadávkv Voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)10.

69
PohľadáVky z daňových prÍJmov obcÍ a vyšších

územnÝch celkov (319) - (391AÚ)9.

1 15 613,60559 434,2048 084,09607 518,2968
Pohľadávky z nedaňorných prÚmov obcí a Vyšší6h

územných celkov a Íozpoitových organizáciĺ zriadených

obcou a wššĺm územnÝm celkom (318) - (391AÚ)
8.

67PohľadáVky z daňo\irých a colných ľozpočtových prĺjmoV
7

66Pohľadávky z nedaňo\^ých rozpočto\^ýoh prĺmov (316) -

í391AÚ)
6.

8 351,1516 499,3787 210,45103 709,8265ostatne pohl'adávky (315AÚ) _ (391AÚ)

64PoskúnuÍé Drevádzkové oreddavkv (314) - (391AÚ)4.

63Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) -
(391AÚ')

a

62zmenkv na inkaso í3í2AÚ) _ (391AÚ)2.

6'lodberatelia (311AÚ) - (391AÚ)B.lv.'1

267 342.012 63s 109,261 869 127,184 502236,4460rcáť(odoM pohľadávky 3účot G.061 až 08{)B.ĺV

3 587,145 412,495 412,4959lne pohľadávky (378AÚ) _ (39lAÚ)11

58Nakúoené oDcie (376AÚ) - (391AÚ)10

57PohľadáVkv z Wdaných dlhopisov {375AÚ) - (391AÚ)o

56PohľadáVkv z náimu (374AÚ) _ (391AÚ)I

55
PohľadáVky a záväzky z pevných 1ermínoých operácií

í373AÚ) - {391AÚ)
7

54PohľádáVkV voči združeniu í369AÚ) - (391AÚ)6.

53Pohľadávkv voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)5.

52ostalné pohľadáVky (315AÚ) - (391AÚ)4.

51
PohľadáVky za eskontované cenné papiere (313AÚ) _

í391AÚ)
o.

50zmenkV na ĺnkaso ĺ312AÚ) - (391AÚ)2.

49odbaratelia (311AÚ) - (391AÚ)B ilt_1

3 587,145 412,495 412,4918Dlhodobé pďtadávky 8účot (r. o4s aŽ 059)B.ilt

47zúčtovanie lransferov medzi subiektami verejnej správy

a ine zÚčtovania (359)7

46
zúčtovanie transferov zo štátneho ľozpočtu iným

subiektom í358)
6.

45osÍalné zúčtovanie ľozpočtu obce a Wššieho
5.

44
zúčtovanie transťerov zo štátňeho rozpoliu v ĺámci

konsolidovaného celku {356)
4.

163 590 220,67239 s55 259,94239 555 259,9443
zÚčtovanie transferov rozpočtu obce a Vyššieho

územneho celku {355)
3.

42Zúčtovanie lransfeÍov štátneho2,

387 924,87360 775,56360 775,5641
odvodov príimov rozpočtových organizáciĺ

do
B.il.'1

í63 978'ĺ45'54239 916 035,50239 916 035,s040zúčtovanie medi subiektami vgrcJnej správy súčet G
M1 aŽľ. M7lB.lt.

39Tovar (,32 + 133 + 139) - í196)5

38zvieralá n24) - (95)'4.

37VÝrobkv í123l - í194)

432ícba

NáttoN6ttoKmkcleBnrtto

čído
?tedlo

STRANAAKTÍVo2nač6n16

20202n21
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ozláčďl16 sTRAtl^AKÍĺV Ôĺsb
riadh,

2021 2020

Brutto Kmkde Nelto N6tb

a b c 1 2 3 4

17
PohľadáVky a záväzky z pevných termínovaných
operácií (373AÚ) _ (39'lAÚ)

18. PohľadáVkv z náimu (374AÚ) _ (391AÚ) 7A

'19. PohÍadávkv z WdanÝch dlhooisov í375AÚ) - í391AÚ) 79

24. Nakúpené opcie (ezonÚ) _ (sgĺnÚ) 80

21 lné pohľadáVky (378AÚ) - (391AÚ) 8'l 2 639 532,75 1 559 583.38 I 079 949.37 17 049.15
22. spoiovacĺ účet pri zdruŽení (396AÚ) 82

23. zÚčtovanie s Európskou úniou (371AÚ! (391AÚ) B3 5 924.39

24.
Transfery a ostatné zÚčtovanie so subjektami mimo
verelnei spráw (372AÚ) - (391AÚ} 84 1 150 360.04 174 249,26 976 110,78 118 937 ,47

B.V Finan&é Úč{y súčet (r. 086 aŽ o97) 85 53 605 57'ĺ '35 53 605 571.35 42 915 417 .99
8,V,1 Pokladnica (21 1 ) 86

2. ceniny (2'ĺ3) 87

J. Bankové ÚčlY Q21Av +l- 261\ 88 53 605 571.35 53 605 57'ĺ '35 42 915 417 .99

4.
Účly V bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden

rok (221AÚ) 89

5. Výdavkosi rozoo éto\ĺÝ Účet Q22\ 90

6. Príjmoui rozpočtoW účet (223) 91

7
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251 )

í291AÚ)
92

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - {29'ĺAÚ) 93

o Dlhové cenné papiere so splatnosťou do iedného roka
džané do solatnosti í256) - {291AÚ)

94

10. ostatné realizovatel'né cenné papiere (257) - (291AÚ) 95

11
obstaranie krátkodobeho Íinančneho majetku (259) _

(29íAÚ) 96

12 Úily Štatnei pokladnice (účtová skupina 28) 97

B.VI.
Poswttuté návratnó finančné výpoĺnod dlhďobé 8účôt
(r' 099 ď r. ío3l 98

B.Vt.1
Poskytnuté návratné Íinančné \^ýpomoci subiektom v

rámci konsolidovaného celku (271AÚ) _ (291AÚ) 99

2.
Poskytnuté náVratné finančné výpomoci ostatným
subiektom Vereinei spráW (272AÚ) - í291AÚ)

100

Poskytnuté náVratné fi nančné \^ýpomoci

podnikateľským subiektom (274AÚF Q91 AÚ\
101

4,
Poskytnuté náVratné finančné výpomoci ostatným
orqanizáciám í275AÚ) _ (291AÚ) 102

5.
Poskytnuté návratné fi nančné Výpomoci tyzickým
osobám (277AÚ) - (291AÚ)

't03

8.Vil.
Poslqltĺtuté návrahé ínančnó ýpomod loá0(odobé
sÚč6t (r. 105 ď ľ. í09)

104 29 055,48

8.Vil.1
Poskytnuté náVratné Íinančné výpomoci subjektom V

rámci konsoĺidovaného celku (271AÚ) _ (291AÚ) 105

2.
Poskytnulé náVÍatné Íinančné výpomoci ostatným

subiektom Vereinei sDráW (272AÚ) _ í291AÚ)
í06 29 055,48

t Poskytnute náVratné Íinančné výpomoci
podnikateľským subieklom Q74^Ú\ - 12:91^U\

107

4.
Poskytnuté náVratné Íinančné výpomoci ostatným

organizáciám (275AÚ) _ (291AÚ) 108

5.
Poskytnute náVratné ĺ!nančné výpomoci ýzickým
osobám (277AÚ) - (29'ĺAÚ) 109

časové ĺoáíšenie súč€t (r. í 1 í až ĺ 113) 't10 464 380,85 464 380,8s 270 627.16
Náklady budÚcich období (381 ) 111 307 285,59 307 285.59 125 154.73

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112

PrÍjmy budúcich obdobĺ (385) 113 157 095,26 157 095.26 145 472.43

D.
Vzťahy k účtom ldientov Š:táhd poldadnica (účtová

skuDine 20)
114
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157Záväzkv znáimu Á74A|J)6.

12283,733 778,43156Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)E

155ostaine záVäzkv {325. 479AÚ)4.

282,0020 640,00154Prijaté preddavky (324, 47 5AÚ)

'153zmenkv na úhradu (322' 478AÚ)2.

í 037 495'681 348 532,95152Dodávatelia (321 )B.tv.1

2 520 066,153 993 957,54151líátkodobé áväzlry súčgt (r. 152 ď {72)B.IV

150Vvdané dlhooisv dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)10.

103 171 ,8726 774,41149lné záväzky (379AÚ)9.

'148Predané oocie {377AÚ)8.

147
PohÍadáVky a záVäzky z pevných leĺmĺnových operácií

7

146Dlhodobé6.

145záväzkv znáimÚ A74AÚ\

30 293,2516 951 ,67144záväzkv zo sociálneho fondu (472)4.

143Dlhodobé zmenkV na Úhradu (478AÚ)3.

142Dlhodobé Driiate preddavky (475AÚ)2.

141ostatne d|hodobé záväzky (479AÚ'|8.1il.1.

1 33 465"ĺ 243 726,08140Dlhodobó áväzky súčot (r. 14í až Í50)B.lll.

7 243,76139zúčtovanie transférov medzi subjeKami vere.inej spÍáVy

a iné zúčtÔVania í359)
7

'138zúčtovanie lÍansferov zo štátneho rozpočtu iným

subieKom (358)6.

5743 592,244 947 005,81137ostatné zúäovanie rozpočtu obce a vyššieho

územneho celku (357)5.

136zúčtovanie lransferov zo štátneho rozpollu v rámci

konsolidovaného celku í356)
4.

135Zúčtovanie lransferov ĺozpočtu obce a vyššieho
il'ômhÁh^ 

^ÁlL' ' 
/?EÄ\3.

134zúčtovanie lľänsferov štátneho rozpočtu (353)2.

133ZÚčtovanie odvodov príjmov rozpočto\^ich orgenizácií

do rozDrčtu zriaďovateľa í351 )
B.ll-ĺ

5743 592,244 954 249,57132zúčtovanlo m€dzi subloldami vor€Jnej spráyy súčet (
133 ď r. í39)

8.il.

2 586 376,73497 272,92131ostatné krátkodobe rezervy (323AÚ, 459AÚ)4.

130RezeÍw zákonné krátkodobé (323AÚ' 451AÚ)3

'ĺ46 496'46184 337,50129ostatne rezervy (459AÚ)2.

128Rezerw zákonné dlhodobé (451AÚ)B.t.1

2 732 873,19681 610,42127RozoŤrry súčat (r. 128 ú'l31)B.l.

72 481 992,5982 381 376,04126závär'q sÚčot r. 127 + l. 132 + J. 14o + Í. 15í + r. í73B.

'ĺ0 969 393'5'ĺ17 693 96'ĺ '04125Výslédok hospodárenia za účtovné obdobie (+/_) ľ. 001

- k' 11? + l' 120 +Í.124+ r. 126 + r- 180 + r.'ĺ83)2.

216 069 795,27228 384 851,69124Nevysporiadaný výsledok hospodáľenia minulých rokov

Et- 428\
4.ilt.'t

227 039 188,78246 078 812,73123VÝďodok hosDodárenia (+ŕ) súčď (r. 'l24 až 125)A.ilt.

122ostatné fondv {427)2.

121zákonnÝ ľezervnÝ Íond (421 )4.il.1.

120+A.lt.

119Ôceňovácie rozdiélV z kaDitálovÝch účastín t+l_ 415\2.

118oceňovacie rozdiely z precenenia majelku a záväzkov

Fl- 414\
A.1.1

117ocoňovacio rozdlolv súčgt (Í. 1 ĺ 8 + ŕ. 1 'ĺ 9)a.t.

227 039 188,78246 078 812,731ĺ6V|agtné imenle r. 117 + r. 12o + l. 123A

335 578 185,09369 544 454,15115VLASTNÉ lMANlE A áVl\zKY ľ. 116 + r. í26 + ľ. 180

+ Í. 183

65cba

20202021
čÍgto

riedlru
STRANA PASĺVoz^ ačoni€
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omačonlo STRANA PAsÍv čísb
.iedhJ

2021 2020

a b c 5 0

7
Pohľadávky a záväzky z povných termínových operáciĺ
(373AÚ) 158

8. Predané oocie (377AÚ) 159

9. lné záVäzky (379AÚ) 160 1 601 410.31 776 256.45

10.
Závžzky z upÍsaných nesplatených cenných papieľov a
vkladov (367) 161

11 Záväzkv voči zdruŽeniu (368) 162

12, Zamestnanci (33í) 163 540 333,76
'13. ostatné záVäzky Voči zamestnancom (333) 1& I 258,99 946.67

14.
Zúčtovanĺe s orgánmi sociálneho poistenia a

zdravotného ooistenia ĺ336)
í65 360 628,99 306 272,29

15. Daň z príjmov (341) 166 566.54 885.86
16. ostatné pľiame dane (342) 't67 'ĺ 15139'15 96 019,95
17 Daň z pŕidanei hodnoty (343) 168 1 668,42 127.48
18. ostahé dane a DoDlatkv {345) 169

19. sDoiovací účet oŕ zdruŽenÍ í396AÚ) 170

20. zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171

21
Transfory a ostatné zÚčtovanie so subjektami mimo
Vereinoi soráW (372AÚ) 172

B.V. Bankové úveľy a výpomocj súčet (r. 174 ú.179l' 173 72707 832.43 61 351 995.89
8.V.1 Bankove úvery dlhodobé (461AÚ) 174 47 388 322.97 51 532 486,43
2. BeŽné bankove úvery (461AÚ, 221AÚ,231,232) '175 4144 163.46 41
3. Vydané dlhoDĺsv krátkodobé G73^Ú' 241\ - Q55^Ú\ 176

4. ostatne krátkodobé Íinančné vlýpomoci (249) 177

5.
Pŕjaté návratné ĺinančné \4ipomoci od subjektov
Vereinei spráw d|hodobó (273AÚ)

't78 21 175 346,00

6.
Priiaté náVratné Íinančné vlj'pomoci od subjektov
Vereinei spráW krátkodobé (273AÚ) 179 5 675 346,00

c. časové roáíšanie súčot (r. í8ĺ + r. ĺ82) í80 41 084265,38 36 057 003.72
c.'ĺ VýdaVkV budúcich obdobÍ (383) 181

2. Výnosy budúcich obdobÍ (384) 142 41 084 265.38 36 057 003,72

D.
Vzťahy k účtom ldlenĺov Štátld poldadnlca (účtolá
skuDĺna 20)

í83

Strana 5





Yýkazziskov a strát
výa<azziskov a stÉt Úc nopo sFoV 2-o1 (MFt21227t2o14_3í)

k 31j2.2021 pre lČo: 36063606

2!'21čÍslo Účh'

elobo
slruolnv

NáHedy čÍco
dadhr Hĺavná ännoď Podnlkatď8ld dnnoď Spolu

m20

a b c 1 2 3 1

50 spot]obovanó nákupy (ľ. 002 až Í. oo5) í 612 0'ĺ5.67 6't2 015.67 554 650.95
501 Spotreba materiálu 2 501 632.51 50í 632'5í 450 196.33
502 Spotľeba energie 3 '110 383,16 1í0 383-16 104 454.62
503 sDotľeba ostatnÝch neskladovateľnÝch dÓdáVÔk 4

504. 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5

5ĺ Služby (r. 007 až ľ. 0í0) 6 I 337 035.30 I 337 035,30 9 368 03í.86
511 opraw a udÉiavanie 7 3114 574.37 3't14 574.37 4 801 177.18
512 cestovné I 14 704.73 14 704,73 I 826,1 3

513 Náklady na reprezentáciu I 81 321.45 81 321.45 36 598.18
518 ostatne služby 10 6'126 434.75 6'126 434,75 4 520 430,37
52 osobné náHady (ľ. o12eŽl.016| 11 12 505 540.93 12 505 540.93 1 0 036 269.68
521 Mzdové náklady 12 I809 257.73 I 809 257,7s 6 928 879.25
524 Zákonné sociálne poĺstenie 13 3 232 018.57 3 232 018,57 2 594 165.55
s25 ostatné sociálne poisténio 14 42 786,77 42 786.77 41 124.60
527 zákonné sociálne náklady í5 42',1 477.86 421 477.86 472 100,28
524 ostalné sociálne nákladv 16

53 Dan6 a popla&y (r. 0ĺ8 aŽ r. 020) 17 417 7A9.77 417 789.77 415 945.73
531 Daň z motoľovÝch vozidiel 18

532 Daň z nehnuteľnosti 19 388 237,78 388 237,78 386 671. t4
538 ostatné dané a poplatky 20 29 551,99 29 551.99 29 274,59

54
osŕahó náldady na p'BvádaovÚ člnnoď (r. 022 až r.
0281

2'.1 3 259 313'í6 3 259 3'ĺ 3"ĺ6 I 729 785,72

il1 Zostatková cena pľedaného dlhodobého nehmotného
maie1ku a dlhodobého hmotného ma|étku

22 I 978 127,45 I 978 127,45 378 í49'51

542 Predaný materiál ua

a44 zmluvné pokuty, panále a Úrokv z omeškania 24 23.64 23,64 'ĺ 58 730.30
u5 ostatné pokuty, pená|e a úrokv z omeškania 25 263.46 263,46 3 833.75
546 odpis pohľadávky 26 174 027,46 174 027,46 145 470.43
548 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 1 101 177,99 'l 101 177.99 1 043 601,73
549 Manká e škody 28 5 693.í6 5 693.16

55
odpĺĺy' ĺozenry a opĺavnó polďky z pÍo\'ádŽkovgi

ännosť a fnančnej dnnosť a aičtovanlg časováho
Íozlíšonla (ľ. 030 + ť. 03ĺ + r. 0Ín + r. mg)

2S 4 í68 833'50 4 168 833,50 6 0í 9 697'69

551
odpisy dlhodobeho nehmotného maietku a dlhodobého
hmotného majetku

30 2 1í8 'l88'30 21'ĺ8 í88'30 3 136 869,83

Rezervy a opnanó polo*yz prgvádáot/oj člnnosť (r.

032 ď r. 035)
31 2 050 645,20 2 050 645,20 2 882 827,86

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovei činnosti 32

553 Tvorba ostatných rcze.ý zprevádzkovej činnosti 33 485720.89 485720.89 2 567 14s.4s

557
Tvoľba zákonných opravných poloŽiek z prevádzkovej

činnosti 34

558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej

činnosti
35 I 564 924,31 I 564 924,31 315 682,41

Rczervy a oprawé položky z finančnej činnoíi (r. 037+

r.0Íl8)
36

554 Tvorba rezerv z Íinančnei činnosti 37

559 Tvorba oDravnÝch DoloŽiek z Íinančnei činnosti 38

555 Zúčtovanie komp|exných nákladov budúcich období 39
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104 772 581,751 í9 754 989'91í 19 754 989'9164Úaové 8kuplny ľ'o - 58 súčet (r.ffiĺ + r.006 + r.0'|'| +

l.o17 + Í.o21+ r.029 + r.040 + r.(Xg + r.0Bĺ)

63Nákladv z budúceho odvodu príimov

ô2Nákladv z odvodu DrÍimov588

3 269 502,975 491 675,755 49 t 675.7561Náklady na ostatné transfory587

29 959 488,083í 'ĺ09 572'883'ĺ 109 572'8860
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpoäu

Vyššieho územného celku subjektom mimo Veréinej586

a^a ÁaQoo
óUz 1uz'UU5S

Náklady na transfery z rozpočlu obce alebo z rozpočtu

Wššieho Územného ce|ku ostatným subleKom Verqnej

sDráW
585

42 940 843,9751 71't 569,2251 711 569,2258

Náklady na tĺansfery z rozpočlu obce alebo z rozpočtu

vyššieho územného celku do rozpočtovrých organizácií

a pÍÍspevkových organžácií zriadených obcou alebo584

57Náklady na transfery zo štátneho rozpoótu subjektom
583

56Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným

subiektom Vereinei spráW
582

55Náklady na tŕansfery zo štátneho rozpočtu do štátnych

rozoočtovr7ch oroanizácií a prĺspevkových organizáciĺ581

76 418 314,0189 114 919,8589 í 't 4 91 9'85uNáldady na banďory a náldady z odvodu pĺĺ|mov (r. 055
58

53579

52ostetné mimorĺadne nákladv578

51Tvorba rezerv574

50Šxodv572

49Mimodadne náldadv (ľ. 050 ď r. o53)57

48Manká a škodv na finančnom majetku569

76 491,28221 024.18221 024,1847ostaĺné finančné568

46567

45na566

44na

58,7814,2614,2643Kuzové563

í 53 336'051 'ĺ 8 503'291 18 503,2942Úroky562

41Predané cenné papioľe a podiely5ô1

229 886.11339 541,73339 541,7340Finančnó M1 ď'r'56

432cba

2020
spoluPodnlkatďská dnnosťHlavŤá člnnď

čígb
ÍladhjNáklädy

čÍslo účtl
alsbo

2021
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2021číslo ÚčtJ

al6bo
skuDlnv

Výnosy' daň z prĺmov a výsĺ3dok hospodárgnia
čĺslo
ÍladkU Hla\'ná dnnoď Pďnlkátďôká dnnosť Spolu

2020

a b c 1 2 3 1

60 Tžby za vĺastné výkony a tovar (r. 068 ď ľ. 068) 65 2 485 155.29 2 485 155.29 78 178,39
601 TrŽby za Vlastné \^ýrobky 66

ôo2 Tžby z preda1a sluŽieb 67 2 485 155.29 2 485 155.29 78 178,39
604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predai 68

61
Zmena gtaw vnúlrooľganizačnýďl ásob (ľ. 070 ď r'

073) 69

611 Zmena stavu nedokončenei rni'robv 70

612 Zmena stavu polotovarov 71

6'ĺ 3 Zmena stavu v\irobkov 72

614 Zmena stavu zvierat 73

62 Aktlvácia (r. 075 ď ľ. 078) 74

62'l Aktivácia materiálu a tovaru 75

622 AktiVácia VnÚtroorganizačných sluŽieb 76

ô23 Aktivácia dlhodobého nehmotného maietku 77

624 Aktivácia dlhodobého hmotného maielku ?a

63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. o8o až
r.082) 79 108 189 138,26 108 'ĺ 89 'ĺ38'26 102 914 080,86

631 Daňové a colné sinosv štátu 80

632 Daňové uýnosy samospráVy 81 108 'l25 05í,76 108 'ĺ25 051 '76 102 A56 871
633 Výnosy z poplatkov 82 64 086,50 64 086,50 57 209.00

64
ostahé výnosy 2 prevádzkovej l|innosti (t. ou ež r
089) 8Íl 'ĺ0 2'ĺ0100'16 10 210 100,16 2961 533,23

641
TrŽby z predaja dlhodobeho nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného maietku

84 7 879 763,81 7 879 763,81 1 666 494,61

642 Ižby z predaja materiálu 85

644 Zmluvné pokuty, penále a úrokv z omeškania 86 15 944.02 15 944.02 85
645 osiatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 I 026 453,36 1 026 45s,36 í4 070.00
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88

648 ostatné \^ýnosy z prevádzkovei činnosti 89 I 287 938.97 1287 938.97 1 271 777,77

65

Zúäovanie rezerv a opraných poloäek z prevádzkoveJ

činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie ča8ovóho
ľozlBenla (r. 091 + r' 096 +r. 099)

90 2708 371,26 2 708 371 ,26 378 1 34,65

Zúčtovanie ľezerv a opľawýďr položiek z prcvádzkovoj

člnnoďi (r.092 až r.095)
91 2 708 371,26 2 708 371,26 378 í34'65

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovei činnosti 92

653 zÚčtovanie ostatných rezew z prevádzkovei čĺnnosti Ôe 2 536 983.66 2 536 983,66 366 328,53

657
Zúčtovanie zákonných opravných poloŽiek z
prevádzkovei činnosti

94

658
zÚčtovanie ostatných opravných poloŽiek z
prevádzkovei činnosti

95 í 7í 387'60 171 387,60 11 806,12

Zúčtovanle rezerv a opravných položiok z ínančnoj
dnnosti (r. 097 + r.098) 96

654 zúčtovanie rezerv z Íinančnei činnosti 97

659 zúčtovanie opravných poloŽiek z finančnei činnosti 98

655 Zúitovanie komplexných nákladoV budúcich období 99

66 Finančné výnosy (r. í0'l ď r. í08) ĺ00 3 446.51 3 446.51 1 846,55
661 TrŽby z pĺedaja cenných papierov a podielov 101

662 Úroky 102 3 445,41 3 44s.41 'ĺ 846,55
663 Kuzové zisky 103 1.10 'ĺ.1 0
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104

665 Výnosy z dlhodobého Íinančného maielku 105

!5inosy z krátkodobého finančného maietku '106

667 Výnosy z derivátovti'ch operáciĺ 107
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I 0 969 393,5117 693 961,0417 693 961 ,04í38Výslodok ho8podárenia po zdanení r. í35 mĺnus (r.
,'au. ,' 

'371 
(+ŕ)

137Dodätočne Dlatená daň z Drĺimov595

1236,641221,121221,12136daň z591

10 970 630,15í7 695'ĺ82'1617 695 í82'16í35výsledok hospďáľcnia plsd zdanením (r. 134 mínus r

115 743 211,90137 450 172,07137 450 172,071UÚaová tieda s sÚčst (r. 065 + r. 069 + r. 074 + ľ' 079 +

+ +r.í00+r.1 + + I

4 399 412.734 575 329.824 575329,82'ĺ33z odvodu699

24 004,4524 284,0324 284,03132Výnosy samospráVy z kapitá|ových transferov od

mlmo698

13 504,2545 820,1545 820J5131
Výnosy samosprávy z bežných transÍerov od oslatných

subieKov mimo Vereinei spráw
697

20 256,6420 4'10,6820 4'ĺ0'68130Výnosy salIlosplávy z kapitálových tran3íerov od
696

143 464,7313 205,6213 205,62129samospÍáVy z beŽných transĺerov od Európskej
695

764 765,68731 925,45731 925,45124Výnosy samospt'áVy z kapitálových transferov zo

štátneho
694

4 044 029,748 442 984,84I442984,84'127Výnosy samospráVy z bežných transÍBrov zo štátneho

aod693

126

Výnosy z kapitálo\^ich transferov z rozpočtu obce alebo

Íozpočtu Vyššieho územného celku v rozpočtoých

oľganizáciách a príspevkových organizáciách

obcou alebo

692

125

Výnosy z bežných transÍeľov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku V rozpočtových

organizáciách a prĺspevkových organizáciách
celkom

691

I409 438,22'13 853 960,591 3 853 960,59124

Výnosy z Úanďorcv a rcryoäovýú prĺJmorl v obciaďt'

vyóšíó územnýď celkoďt a v rczpoäovýďt

oryanládáďl a príspevkoýďt oľganládáďl
obcou al€bo vyšším úzg'nnýn celkom (r.

1

69

123689

122Výnosy z kapitátouých transferov od Qslatných

mtmo
688

121z beŽných lransferov od ostatných subjeKov
687

1202 od686

'119transferov od685

118Výnosy z kapitálo\^ich transÍerov od ostatných
684

117Výnosy z beŽných transferov od ostatných subiektov
683

116transferov zo682

1ĺ5z681

114
Vý,nogy z tanď€rov a ĺozpoäovýďt prĺimov v štátnyďt

rozpočtovýďl oÍgan|zádáďt a prĺ8pgvkovýďl

oroanlzáciáďt k' 1 1 5 ež Í. 123)'
68

113zúčtovanie oDravných položiek679

112mimoriadne

111zÚčtovanie

110672

109167

108ostatné668

1321cba

2020
SpoluPodnlkatoÍôká člnnoďHlaWá člnnoď

číslo
dadkuvfio6y, daň z prĺmov a výsl8dok hospodáÍgnia

čÍ8lo Účtt
al6bo

2021
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B rat is l avs lĺy s amo správny kraj
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 3l. decembru 2021

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke Bľatislavského samospľávneho kľaja
zostavenej k 31. decembľu 2021

čll
vŠBoľľcľÉ uoĺrn

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a infoľmácie o činnosti účtovnej

b) Učtovná závierka Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len,,BSK") k 31. decembru2o2o
je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zríkona č. 43tl20O2 Z. z.
oúčtovníctve v zneni neskorších predpisov za účtovné obdobie od l. januára 2021
do 31.decembra202l.

c) BSK je súčasťou súhrnného celku subjektov verejnej správy Slovenskej republiky a materskou
účtovnou jednotkou konsolidovaného celku BSK. BSK má v ziaďovateľskej pôsobnosti 80
organizálcíi amajetkoý podiel v3 obchodných spoločnostiach, ktoré sú súčasťou
konsolidovaného celku BSK:

Počet
Rozpočtové oľganizácie zľiadené BSK 57
Pľíspevkové oľganizácie zľiadené BSK 23
Iné právnické osoby založené BSK J

Počas účtovného obdobia nastala zmena v rámci príspevkových organizácií BSK:

Uznesením č. 380lz02| zo dŕ'a l1.6.2021 Zastupiteľsfvo BSK schválilo návrh na zriadenie pľíspevkovej
organlzácie Správa ciest BSK, so sídlom Čučoriedkova 6, Bratislava.

Názov účtovnej jednotky (d'alej ,,ÚJ") Bratislavslcý samosprármy kraj
Sídlo účtovnej jednotky Sabinovská 16, Bratislava
Dátum iaďenia 15.12.2001

Spôsob niadenla Zriadenie zo zákona č.302lz00l Z. z. o
samospráve VÚC

Názov niaďovateľa
Sídlo zriadbvateľa
IČo 360ó3606
DIČ 2021608369

Riadna X
Pľávny dôvod na zostavenie účtovnej závieľky

Mimoriadna



B r at i s l av s lcý s amo sp ráv ny kr aj
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 3 1 ' decembru 202 l

Zomam Sa nachádza v tabul'kách

DSS pre deti a dospelých INTEGRA 3084325 1 Tylova 21 , Bratislava
DSS a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Pri Vinohrado ch 267, Bratislava
ZSS Pod hĺadom, Plavecké Podhradie 30798281 Plavecké Podhĺadie 19

azykom maďarskýmSpojená škola s vyučovacĺm j 30797799 Lichnerova 71, Senec
30775434obchodná akadémia Dudova 4, Bratislava
307',t5418 Račianska l 07, Bratislava

masmediálnych a informačných študií

obchodná akadémia

3o7','ĺ5400 Kadnáľova 7, Bratislava
Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

pedagogická 307',15361 Bullova 2, Bratislava
elektrotechnickáStredná priemyselná škola 30't't5353 Zochova 9, Bratislava

30775329umeleckého priemyslu Jozefa Vydru Dúbravská cesta 1 l, Bratislava
Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 Kvačalova 20, Bratislava
Tanečné konzervatóľium Evy Jaczovej 30775302 Gorazdova 20, Bratislava
Gymnázirm t733710r Gľôsslingova l 8, Bratislava

Zák|adná škola a Gymnázium s vyrčovacím jazykom

maďarslcým, Magyar Tannyelvú Alapiskola és

Gimnĺĺzium
l',l33't089

Dunajská l3, Bratislava
Gymnázium 17337071 Hubeného 23, Bratislava
Gymnázium Ivana Horvátha 1',l337062 Ivana Hoľvátha 14, Bratislava
Gymnázium Jána Papánka t733',t046 Vazovova 6, Bratislava
Stredná odborná škola podnikania t7327717 Strečnianska 20, Bratislava

elektrotechnickáStredná priemyselná škola t't327661 Hálova 16, Bratislava
l',l32',1652obchodná akadémia Nevädzova 3, Bratislava

Stredná priemyselná škola elektrotechnická |'73l9].6ĺ K.Adlera 5, Bratislava

L, -l-,-: ^l-!LtsUlllllUÁa r 
"n<n2 

2',) V- ľanovská 4, Bratislava
Gymnázium Pezinok 17050201 Senecká 2,Pezinok
Gymnázir.rnl Kaľola t7050197 Nám. Slobody 5, Modra

elektrotechnická 00893 1 6 1 Rybničná 59'
MEREMADSS a zariadenie podporovaného bývania 00654795 Pri starom mlyne, Modra

DSS pre dospelých 00654787 SNP 38' Báhoň
DSS pre deti a dospelýrch KAMPINO 00641413 Haanova 36-38, Bratislava
Stredná zdravotnícka škola 00607304 Záht adĺicka 44, Brati sl ava

internát 00607291 Tmavská 2, Bratislava
Konzeľvatórium v Bratislave 00605808 Tolstého 1 l, Bratislava

00605786Gymnázium Ladislava Novomeského Tomášikova 2, Bratislava
Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Einsteinova 35, Bratislava
Centrum sociálnych služieb 00604968 Sibírska 69, Bratislava
DSS pľe deti a dospelých 00604950 Javorinská 7a, Bratislava

deti a dospelýchMatulaya preCentrum soc.sl. prof. K. 00604879 Lipského 1 3, Bratislava
rehabilitácieGAUDEAMUS zariadenie komunitnej 00603287 Bratislavaska

Zarĺadetie sociálnych služieb ROSA 00603279 Dúbľavská cesta 1, Bratislava
DSS a zaľiadenie pre seniorov Kaštiel' 00364193 Hlavná l3, stupava

podnikania a slúieb, 0035ĺ822 Myslenická 1, Pezinok
pedagogickáSO 00r62787 Sokolská 6, Modra

001623 1 1vinársko - ovocinárska Kostolná 3, Modra
Gymnázium Antona Bernoláka 00160326 Lichnerova ó9, Senec
Gymnázium Malacky 0o160229 1. mája 8, Malacky
Názov ľozpočtovej organizácie ICO Sídlo

2



Názov rozpočtovej organizácie ICO Sídlo

DSS pľe dospelých a ZPB Rozsutec 31750761 Furmanská 4, Bratislava
Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi 3l't70398 Hrnčiarska 37, Pezinok
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 3 1 787088 Teplická 7, Bratislava
Stredná zdravotnícka škola 3179318s Strečnianska 20, Bratislava
SoS dopravná 3t79',7920 Kvačalova 20, Bratislava
obchodná akadémia 318',t4452 Myslenická l, Pezinok
Spojená škola 42128919 SNP 30, Ivanka pri Dunaji
SPŠ stavebná a geodetická 42253888 Dľieňova 35, Bratislava
SoŠ chemická 42253900 Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Spojená škola, Malinovo 52585212 Bratislavská 44, Malinovo
Spojená škola 53242726 Ostredkova I 0, Bratislava
Spojená škola 53242742 Pankuchova ó, Bratislava

Názov príspevkovej oľganizácie Ičo Sídlo

Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Dunajská 36, Bratislava
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00 I 80289 Horná 20, Modra
Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 ŠteÍiĺnikova 4, Pezinok
Malokarpatsk á lĺľjžĺica v Pezinku 005 I 3032 Holubyho 5, Pezinok
Divadlo ASTORKA Korzo '90 00678350 Suché mýo 17, Bratislava
SoS obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 00893463 Sklenárova l, Bratislava
SoŠ hotelových služieb a obchodu 0089347ĺ Na pántoch 9, Bratislava
Divadlo LUDUS 00893862 Pribinova 25, Bratislava
SoS polygraÍická 0089491 5 Račianska l90, Bratislava
SoS kademíctva a vizátžĺstll<y 1 7053 871 Svätoplukova 2, Bratislava
SoŠ gastronómie a hotelových sluŽieb 17054281 Faĺského 9, Bratislava
SoŠ informačných technológií 170554t5 Hlinická l, Bratislava
SoS beauý služieb 17314895 Račianska 1 05, Bratislava
Skola umeleckého priemyslu 17314909 Sklenárova 7, Bratislava
Jazyková škola 17319145 Palisády 38' Bratislava
Poliklinika Karlova Ves t',t336236 Líščie údolie 57, Bľatislava
Divadlo ARENA 30777810 Viedenská cesta l0, Bratislava
Spojená škola 30866499 Tokajícka 24, Bratislava
Hotelová akadémia 31780466 Mikovíniho 1, Bratislava
Iazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka 31787142 Vazovova 6, Bratislava
SoS automobilová a podnikania 36064386 Kysucká 14, Senec
SoS technológií a remesiel 42ĺ28790 Ivanská cesta 2 1, Bratislava
Správa ciest BSK 53871 103 Cučoriedkova 6, Bratislav a 827 12

B rat i s l avs lý s amo správ ny kr aj
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 3 l . decembru 202 1

2. opis činnosti účtovnej jednotky

Zák|adnou úlohou BSK pľi ýkone samosprávy' ako právnickej osoby samostatne hospodáriacej
s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdľojmi, je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia
a staľostlivosť o potrebyjeho obyvateľov.

3

Názov pľávnickej osoby Právna foľma Ičo Sídlo

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Akciová spol. 359494',t3 Jašíkova 2, Bratislava 821 03

Regionálne cesty Bratislava, a.s. Akciová spol. 35947161 Cučoriedkova 6, Bratislava 827 12

Regionálna správa ciest BSK, a.s. Akciová spol. 53485807 Čučoriedkova 6, Bratlslava 827 12



B r a t i s l av s lĺy s amo sp ráv ny kraj
Poznámky k individuálnej účtovnej závterke zostavenej k 31 ' decembru 202ĺ

4547z toho počet vedúcich zamestnancov

263254Počet zamestnancov k 31 ' 12

24',1,90258zamestnancov účt' obdobia

20202021Názov

Ing' Patrícia Mešťan, MARiaditeľka BSK
Ing. Milan SlezákHlavný kontrolór

Mgr. Juraj Droba, MBA, MAFtatutá-y or gán, predseda B S K

3. Informácie o vedúcĺch pľedstavitel'och a o oľganizačnej štľuktúre účtovnej jednotky

organizačná štruktúra BSK tvorí prílohu č.1 Pomámok.

Čln
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závieľka

Účtovná zítvierkaje zostavená za predpokladu nepretržitého pokľačovania účtowej jednotky vo svojej

činnosti. Učtovní ziĺvierka je zostavená za účtovné obdobie od 1.l'202I do 31.|2.202l poďľa

slovenshých právnych predpisov, ato zátkona oúčtovníctve, zákona orozpočtových pravidlách

a postupov účtovania pre rozpočtové a príspevkové oľganizácie, štátne fondy, obce a VUC.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovné metódy a účtovné zásady boli aplikované konzistentne s predchádzajúcim obdobím v súia<ie

splatným zákonom oúčtovníctve- Účbvníctvo sa vedie vmene elľo aúčtovná zžxierkaje zostavená

v mene euro.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. obstaľávacia cenazahÍňa cenu, za ktorú

sa majetok oĹstaral a náklady súvisiace sjeho obstaraním a všetky miŽenia tejto obstarávacej ceny.

Vyslrytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: dopravné, montáž a iné- Súčasťou

obstaráväcej ceny nie sú: úroky, realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia

dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok ziskaný bezodplatne sa oceňuje reálnou cenou.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nadobudnuý bezodplatným prevodom pľi splynutí, zlúčení,

rozdeleni alebo pri prevode sprály sa oceňuje cenou' v ktorej sa doteľaz viedol v účtovníctve. Ak cenu

nie je možné zistii, oceňujä sa ľeálnou cenou. Prechodné miženie hodnoty majetku sa vyjadruje

vytvorením opravnej položky.

b) Dlhodobý Íinančný majetok

Dlhodobý ťrnančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou' t. j. vrátane nákladov súvisiacich sjeho

obstaraním.
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c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. obstarávacia cena zahrňa centJ, za ktoru sa zásoby
obstarali a náklady súvisiace s ich obstaľaním. Vyslqrtujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej
jednotke: dopravné, montáž a iné. Zásoby získané bezodplatne (darovaním alebo delimitáciou) sa oceňujú
reálnou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). Prechodné
nliženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

d) Pohl'adávky

Pohľadávky pľi ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Prechodné zľťrženie hodnoý pohl'adávok
sa vyjadruje vytvorením opravnej položky. opravná položka sa vytvára kpochybným anedobytným
pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožitel nosti pohľadávok.

e) Kľátkodobý finančný majetok

Peňažné pľostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Časové ľozlíšenie na stľane aktív

Pri účtovaní nákladov avýnosov sa uplatňuje zásada časového ľozlíšenia. Náklady budúcich období
a príjmy budúcich období sa vykazujú vo uýške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.

g) Zánäzky

Záväzky pri ich vmiku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov
je iná ako ich ýška v účtormíctve, uvedú sa závazl<y v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.

h) Rezeľvy

Rezervy stl záväzl<y s neisým časoým vymedzením alebo ýškou. Tvoria sa na základe zásady
opatmosti tzn. tvoria sa na krýie nlámych rizík alebo strát. oceňujú sa v očakávanej výške záváĺzlpa.

i) časové rozlíšenie na stľane pasív

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

j) Majetok obstaľaný z tľansfeľov sa oceňuje obstarávacou cenou.

k) DPrr

Účtovná jednotka je od 10.12.2015 v zmysle $7 ods. l) zákona č. 22212004 Z.z. o ďani z pridane1hodnoty
v z.l.p. registrovaná pľe daň zpridanej hodnoý ako nadobúdateľ tovaru aslužieb vtuzemsku ziného
členského štátu EU. V pľípadoch, keď dodávatelia sú platitelmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou
ocenenia dlhodobého maj etku, zásob, nákladov...

Pri obstarávacej cene majetku a pľi ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa
uvádza cena obstaľania a náklady súvisiace s obstaľaním

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy
pri stanovení účtovných odpisov dlhodobého majetku
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odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Sú stanovené tak, že sa
,yčľradruz pľedpokladanej dobyjeho užívania a pľedpokladaného príebehujeho opotľebenia. odpisovať

sá začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Učtovné odpisy sa zaolcrúhfuú na dve desatinné miesta

Smeľom nahoľ. Metóda odpisovania sa používa rovnomerná.

Dľobný nehmotný majetok od 50,_ € do 2.400 €, ktory podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je

dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov.
Drobný hmotný majetok od 50,- € do l.700 €, ktoý podl'a rozhodnutia účtovnej jednotky nie je

dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
Doba odpisovania dlhodobého majetku je určená zadanýmpercentom a to nasledorme :

25%4 rokydrobný dlhodobý hmotný
maietok

8.33 %l2 rokovvýťahy

12,5 Vo8 ľokovmotorové vozjdlá

s%20 rokovtrezory a ost. zabezpečovacie
zaľiadenia.

16,'ty,6 rokovkoberce

l0%l0 ľokovnábytok
25 v,4 rokyvýpočtová technika
2,5%-2%40 - 50 ľokovstavby -inžinierske, drobné

Z %o - 1,43 Yo50 - 70 rokovbudow

Ročná odpisová sadzhav oÄPredpokladaná doba
používania v rokoch

Dľuh majetku

5. Z:ásudy pre zohl'adnenie zníženia hodnoty majetku

. ll I j'--: 
- '- -ĺ ^:l-^-'ľrecnoone znlzen|e noonory maletKu sa vyJa(Jr uJt uljlavlluu pU'lU;4l1'Uu.

opravné položky sa tvoria na ziklade zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo

nliŽeĺie ňodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okľem tľvalého zľúženia hodnoý majetku.

opravnou položkou sa odhaduje predpokladané miŽenie hodnoty majetku' Predpoklad miženia hodnoty

mä3etku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zniženia budúcich

ekonomiclcých úžitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému míženil hodnoý majetku, miženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis

pohľadávky nazáklade súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.
-opravné 

položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa zniŽuje

opotrebováním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácíi je ýrazne nižšia ako jeho

ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toÍo mižerlie hodnoty nemoŽno považovať za zniženie

trvalého chaľakteru.
opľavné položky k zásobám sa účfujú pri dočasnom znĹŽení úžitkovcj lrodrrtlty zásob, rrapdklad, ak sa
pri inventarizácii zisti, že čista realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie

v účtovníctve a toto miženie hodnoty nemožno považovať za miženie trvalého charakteru.

opravné potožky k pohl'adávkam sa tvoria najmä kpohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené

predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spomým pohľadávkam voči dlžníkom,

s ktorýľni sa vedie spor o ich uznanie.

Tvorba opravných položiek v rámci htavnej činnosti - k pohľadávkam, pľi ktoých je riziko' že ich dlžník
úplne alebo čiastočne nezaplatÍ, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

3 mesiace po splatnosti _ 25% z celkovej menovitej hodnoty pohľadávky

6 mesiacov po splatnosti _ 50y, z celkovej menovitej hodnoty pohľadávky
12 mesiacov po splatnosti _ 100vo z celkovej menovitej hodnoty pohľadávky
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Z titulu opatrnosti a reálneho ocenenia pohľadávok UJ BSK ťvorí oprarmú položku v l00 % ýške aj
v prípade, že sa jedná o nové pohl'adávky v lehote splatnosti (pokuty, penále z omeškania) u dlžníka,
ku ktorému evíduje l00% opravnú položku k pohľadávke z dôvodu neuhľadenej istiny.

Tvorba opľavnej položky sa účtuje na ťaľchu nrĺkladov v prospech príslušného účtu opravných položiek.
opravné položky sa zučtuiú miženim alebo znršením v prospech v.ýnosov ana ťarchu príslušného účtu
opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepľeukáže opodstatnenosť ich
existencie alebo ýšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.

6. Zásady pľe vykazovanie tľansfeľov

o nríroku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotiíciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zučtuje do ýnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nĺĺkladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zučtuje do rn-ýĺosov vo vecnej a časovej súvislosti s ýdavkami.
Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zučtuje do ýnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
Kapitáloý transfer od zriaďovatel'a - sa zučtuje do ýnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravrrou položkou, so zostatkovou hodnotou vyľadeného dlhodobého majetku).

7. Spôsob pľepočtu údajov v cudzích menách na menu euľo

Majetok a záx'ázky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného pľípadu prepočítavajú
namenu euro referenčným výmenným kurzom určeným avyhláseným Európskou centľálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nahipenej za euľo sa použije kurz, za ktoý bola táto cudzia mena
nakupená.
Na úbýok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na pľepočet cudzej meny na eurá
použije referenčný výmenný kurz uľčený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Náľodnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúcl dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok azáväzky vyjadľené vcudzej mene (okľem pľijaých aposlqrtnuých preddavkov) sa ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným avyhláseným Euľópskou centrálnou bankou alebo Nrĺrodnou bankou Slovenska vdeň,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na ýsledok hospodárenia.

Pľijaté a poslqrtnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euľo refeľenčným ýmenným 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 účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
pľepočítavajú na menu euro kurzom, za|<toý boli tieto hodnoty nalďpené alebo predané.
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Čl rrr
Infoľmácie o údajoch na stľane aktív súvahy

A. Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) Prehl'ad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných

položiek, pohybe zostatkoých cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa
jednotliých položiek súvahy sa nachádza v tabul'ke č. l"Neobežný majetok'' (viď Tabuľková časť).

V evidencii dlhodobého nehmotného majetku nastali počas obdobia roku 2021 nasledormé zmeny.

Presun a prírastkv v celkovej hodnote 574.957,0l eur, z toho:
o Plán udržateľnej mobility BSK _ presun a príľastok 306.000'00
o SW-Moderné dotácie BSK 225'960,00
r Nákup licencií 32-602,61

. Technické zhodnotenie (TZ) ekonomicko-infor. programu sPIN/isPIN 5"138,40

o Doména www.Interact'eu pre oP Interact 4.656,00

V evidencii dlhodobého hmotného majetku nastali počas obdobia roku 2021 nasledujúce výmamné
zmeny:
Prírastky a presun v celkovc1 hodnotc l0.'/55.325,93 eur' z toho rnýzrramné:

o nákuP pozemkov
o TZ mostu v Malackách
o bezodplatné nadobudnutie pozemkov pod cestami
o vyňatie pozemkov zo spľávy ovZP
o TZ cesty III.tĺ. MA - Rohožník
o nákuP rodinného domu s prísluš. stavbymi BA - Petržalka
. Nákup dvoch MV ŠkodaKODIAQ
o TZ terasy na Jankolovej ul. BA
. nákuP pozemkov pod cestami
r nákuP areálu BIKE-PARK
. nákup strojov azanadeni
o vyňatie strojov azariadeni zo správy ovZP
. TZbudovy RC B^, a.s. v Pezinku
. Nĺĺkup budovy synagógy Sv.Juľ

Prírastok na obstaľaní - účet 042 1r.328.599,17

7.406.799,18
ĺ 7^ĺ aĺ? íÔl.tvl.Ll,rt7

383.097,11
328.895,36
325.315,12
120.837,65

93.600,00
88.869,73
85.454,30
'16.138,79

73.622,56
25.2'.16,26

12.537,80
9.500,00

Významné úbýky v celkovej hodnote 716.757.035,59 eur, z toho:
o vyradenie predajom

o budovy a stavby
o pozemky

o vyradenielikvidáciou
o opotĺebované stľoje, zariadenia a inventár
o dľobný dlh' hmotný majetok

r pľevod správy-zverenie ovZP
o budovy a stavby pre Správu ciest BSK
o pozemky pre OvZP

2.14'7;790,53
1.967.901,02

308.443,06
4.785,58

95.345.450,45
7.586.099,60

8



B rat is l avs ky s amo správny kraj
Poznámky k individuálnej účtovnej závieľke zostavenej k 3 l. decembru 202 1

o pozemky pre Správu ciest BSK
o stÍoje, prístroje, zaiadeniapre Správu ciest BSK
o dopravné prostriedky pre Spľávu ciest BSK
o drobný dlh. hmotný majetok pľe Správu ciest BSK
o dopravný prostriedok pre CSS Pod Kaľpatmi
o softvérpre SprávuciestBSK

rnytot< na obstaraní (prevod správy ovZP) - účet 042

6.998.993,99
1.259.949,00
1.105.935,15

16.800,53
14.996,68
12.443,90

382.711,03
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b) Spôsob a výška poistenia majetku

318.001,863.069,53PZP - hľomadne
inkasované poistné
vozidlá Urad BSK

18.12.20t4
- neuľčito

Generali
Slovensko
poisťovňa, a.s.
(č. 9050600098)

11.

270.988,63187,68
Poistenie budovy
Bezpečný ženslcý dom

1.7.2021 -

neurčito

Generali
Slovensko
poisťovňa, a.s
(č.2408083 l 03)

10.

2.003.918,222.653,03Poistenie stavby
Cyklomost Slobody v
Devínskei Novei Vsi

15.12.2012
- neurčito

Allianz-
Slovenská
poisťovňa, a.s.
(č.51 l059931)

9

21.592.87'.1,008.860,45Poistenie budovy
Gymnázia Grôsslingova

13.07.2012
- neurčito

IJNIQA
poisťovňa, a.s.
(č.3007007979)

8

518.521,759.042,86
Havarijné poistenie -
vozidlá RC BA

29.06.2012

3r.12.202r

Äl]'ianz-
Slovenská
poisťovňa, a.s.
(č.7710028672)

7

2.062.589,087.697,78
Povinné zmluvné
poistenie - vozidlá RC
BA

01.01.2012
- neurčito

Allianz-
Slovenská
poisťovňa, a.s.
(č.8080095452)

6.

923.625,422.056,84
l'ovtnnc zmluvné
poistenie - Úrad BSK

01.01.2012
- neurčito

Allianz-
Slovenská
poist'ovňa, a.s.
(č.8080095451)

5.

495.2'17,963.983,71
Havarijné poistenie -
UradBSK

29.06-2012

3r.12.2021

Allianz-
Slovenská
poisťovňa, a.s.
(č.7710028673\

4.

7.801.612,008.7',t8,76
Nehnuteľný a hnuteľný
majetok Uradu
BSK+G942+G943+G956

0 l .09.201 0
- neurčito

Allianz-
Slovenská
poisťovňa, a.s.
(č.41l0l0731)

3

II.6|7.8''ĺl,6|2.509,46
Nehnuteľný majetok
Nemocnica s
poliklinikou MA

03.08.2017
- neurčito

Komunálna
poisťovňa
(č. 6822038005)

2.

2.166.453,001.033,56G948 -bazénna
Mokrohájskej ul. +

Hnuteľné veci
10.08.2010
_ neurčito

Generali
Slovensko
poisťovňa, a.s.
(č.5720020344)

1

Hodnota poisteného
majetku

Ročná výška
poistnéhoPoistený majetok

Trvanie
zmluvy
(od...
Do...)

Názov
poist'ovne, číslo

zmluvy

l0
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Poistenie nehnuteľného a hnutelhého majetku zahÍíla najmä:
o poistenie proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvám a proti vodovodným

nebezpečenstvám
o poistenie proti kľádeži, vlámaniu a lúpežĺému prepadnutiu, proti vandalizmu
o poistenieelektroniky
o poistenie škôd, ktoré BSK pri ýkone svojej činnosti spôsobí ínémďinej osobe na zdtavi, majetku

a ušlom zisku, záĺoveň je poistená aj zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajat'ých
priestoroch.

Názov
poist'ovne, číslo

zmluvy

Trvanie
zmluvy
(od...
Do...) PoistenÝ maietok

Ročná vyška
poistného

Hodnota poisteného
majetku

tz.

Generali
Slovensko
poisťovňa, a.s. (č
95200',t3599\

25.06.2015
- neurčito

Havarijné poistenie
vozidlá Úrad BSK

12.265,44 686.641,86

l3
Kooperativa
poisťovňa
(č. 6595086532)

24.08.2017
_ neurčito

Povinné zmluvné
poistenie - voziďá Úrad
BSK

689,64 264.974,48

t4

Allianz-
Slovenská
poisťovňa, a.s.
(č.5ll0984'I2')

05.05.2017
- neurčito

Poistenie označovačov a
automatov BID

1.758,29 514.933,18

15
Kooperativa
poistbvňa
(č. 6595088212)

24.08.2017
- neurčito

Havarijné poistenie -
vozidlá Urad BSK

6.715,67 292.82',7,55

16.
UNION
poisťovňa, a.s.
(č. 11413856)

24.04.2018
23.04.2023

Fotoaparát, notebook,
projektor G 920

90,59 2.231,50

t7
čsos
poist'ovňa, a's.
(č.80040l4260)

30.4.2020 -
neurčito

Poistenie budovy SoŠ
IT. .Hlinícka BA

2.683,94 1.672.9',16,31

18.
ČsoB
poisťovňa, a.s
(č.8093266155)

27.r1.2020
- neuľčito

Poistenie pre budovu
združených dielní a MTV
Ivánska cesta 21,
Bratislava

4.412,99 2.850.165,42

l9
UNION
poisťovňa, a's.
(č.00500334ó2)

22.10.201s
- neurčito

Celoročné cestovné
poistenie-Molnár

24,50

20
L]NION
poisťovňa, a.s.
(č.0050033461)

22.10.2015
_ neurčito

Celoročné cesto'ľné
poistenie-Chrenko

24,50

2t
TINIQA
poisťovňa, a.s.
(č.912700422l\

23.4.2021-
31.12.2021

COVID- 19-poistenie
zdravotnej starostlivosti

3.186,00

1l



B ratis lavs bý s amo správny kraj
Poznámky k individuálnej účtovnej závterke zostavenej k 3 1 . decembru 202 1

375.672.420,3ĺ99.912.782,75

0,0071.653,10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej UJ
/06r

7.601,410,00Poskytnuté preddavky na DHM /052

4.227.388,0919.926.0',15,66obstaranie dlhodobého hmotného maieÍka 1042

30.392.952,640,00ostatný dlhodobý hmotný maietok /029

624.419,5653,78Drobný dlhodobý hmotný maietok /028

19.323,570,00Zák|adné stádo a ťahlémieratá1026
44.221,230,00Pestovateľské celky trvalých porastov /025

4.432.829,642.006.520,t',lDoprarmé pľostĺiedky i023
t9.216.205,344.258.323,14Samostatné hnuť' veci a súbory hnlť.veci 1022

242.506.610,6532.658.122,57Stavby /021

29.833,0526.930,00Umelecké diela a zbierky 1032

73.762.264,5835.2',t9.407,37Pozemky /031

0,006.000,00
obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
t041

5.347,20663.334,4rostatnÝ dlhodobý nehmotný maietok /019

46.885,1',70,00DrobnÝ dlhodobÝ nehmotný maietok /018

3.199,56605.995,14ocenitel'né práva l0l4
353.338,624.410.36'7,4rSoffware /013

V správe Ro' PoV správe Uľadu BSKMajetok, ku ktoľému má účtovná jednotka
vlastnícke právo

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky

d) opis a hodnota majetku, ku ktoľému nemá účtovná jednotka vlastnícke pľávo

Majetok, ktoý účtovná jednotka vyržíva ĺazáklaďe:
o ZmluvY o výpožičke č.1lzo09 s MV a RR sR predstavuje motorové vozidlo KIA pre účel plnenia

úloh v rámci operačného programu Bľatislavslcý kraj v hodnote t4.'742,6I eur.
o Zmluvy o nájme nehnutelhosri č' 2012l545lPRA s URBAR pozemkové spoločenstvo Devínska

Nová Ves aZm|uvy o nájme nehnutelhosti č. 20121580/PRA s Družstvom podielnikov Devín -
pozemky pod Cyklomostom Slobody v hodnote 9.629,78 eur.

. ZmluvY o nájme nehnutelhosti č. zo|3ll93lPRA s ľĺČ sĺ - Devínska Nová Ves, pozemok
pod Cyklomostom v hodnote 15,80 eur.

l Zmluvy o podnájme nehnutelhosti (č. z\l4ll2OlSaRP) oĺl ĺ'3.2014 do 28.2.2023, pozemok
pod cykloodpočívadlom Biely Kríž v hodnote 10.800,00 eur.

. Nájomnej zmluvy č. 00680/20I4-PNZ_P40186/14.00 medzi BSK a Slovenským pozemkovým

fondom, prenájom rybníkov vo Vel'kom Blahove v hodnote 93.410,61 euľ.
. Zmluva o výpožičke č'20l5lz4l UPaGIS medzi BSK a Inkubátor Malacky, n.o. - PC

so softvérom v celkovej ýške 4'152,00 eur

0Maietok obstaraný formou finančného prenájmu

132.750,80Majetok, ktoý využíva účtovná jednotka na zäl<lade
zmluw o výpožičke

0Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ
o zabezpečovacom prevode práva

0Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnutelhostí,
pričom účtorĺná iednotka maietok užíva

Suma v euľáchMajetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka
vlastnícke právo

12
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Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 202l

e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zľušenia opľavných položiek k dlhodobému majetku (DM)

Názov Učet Riadok
súvahy

OP
k31.12.2020

Pľíľastky
+

Únytľy Pľe-
suny
+l-

OP
k31.12.2021

OP k obstaraniu
DNM 093 009 6.000,00 0,00 0,00 0 6.000,00

OP k obstaraniu
DHM 094 022 6t0.474,66 0,00 L 176,00 0 609.298,66

Spolu 616.474,66 0,00 0.00 0 615.298,66

opravné položky k DM boli vminulom období tvorené vcelkovej ýške 616.474,66 eur z dôvodu
prechodného nliženia hodnoty DM - projektová dokumentácia (PD) a práce súvisiace s investíciou
nezaradenou vpláne investícií na budúce roky. V roku 2021 došlo kznršeniu oP zdôvodu použitia
pľojektovej dokumentácie a k zvereniu rekonštrukcie podkrovia príspevkovej organizácii Malokarpatské
múzeumv PK.

2. Dlhodobý finančný majetok

a) pľehl'ad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku (DFM), pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok
a opravných položiek, pohybe zostatkoých cien podľa jednotliých zložiek tohto majetku v členení
podľa jednotliých položiek súvahy sanachádza v tabul'ke č.l''Neobežný majetok'' (viď Tabuľková časť).

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácie o v ktoých má účtovná jednotka majetkoý

Udaj VI k3Í.l2.202l je na základe údajov Úz obchodných spoločností, ktoré predložili po zostavení
účtovných ýkazov BSK, z toho dôvodu BSK netvoril opravné položky k DFM. Podiel BSK na
hlasovacích právach je vo všetkých uvedených spoločnostiach rovnaký ako podiel BSK nazákladom
imaní ýchto spoločností.

Ičo Názov
spoločnosti

Pľávna
forma

Zák|adné
imanie
(u)

spo|očnos
ti

Podi
el
Úĺ
na
zt
(v
V"l

Podiel
ÚJ na
hlaso-
vacích
pľáva
ch (v
Vrl

Hodnota
vI k 31.12.

202t

Hodnota
vI k 31.12.

2020

Hodnota
podielu k

3t.12.
2021

Hodnota
podielu k

31.12.2020

35949473
Bratislavská
integrovaná

doprava

akciová
spol

33.195,- 65 65 515.616,47 312.143,- 21.577,- 2ĺ.57',7,-

35947161
Regionálne
cesty BA

akciová
spol.

33.200,- 100 100 -236.909,27 -2.079.405,- 22.576,10 22.576,10

53485807
Regioná1na
správa ciest

BSK

akciová
spol.

27.500,- 100 100 3.034,00 z',t.500,- 2',ĺ.500,- 27.500,00

Spolu 71.653,10 71.653,10

l3
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Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 3 1 . decembru 202-l

124.226,05103.199,28Spolu

2.292,9'13.09 ĺ 
'00Zásoby - PHM

121.933,08100.108,28Zásoby - materiál na sklade

Zostatok k31.12.2020Zostatok k31.12.2021Dľuh zásob

B. obežný majetok

1. Zásoby

BSK nemá zásoby špeciálne poistené, nakol'lĺo sa nejedná o ýmamnú položku majetku. Poistenie zásob

je zahrnuté v poistení nehnutelhého a hnutelhého majetku Uradu BSK.

2. Pohl'adávky

a) významné pohl'adávky podl'a jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky z titulu
poskýnutých dotácií na

dopravu, pre neštátne subjekty a
VZN č' 5l2o20.

a) vývoj opľavnej položky k pohl'adávkam

Vývoj opravných položiek k pohl'adávkam sa nachádza v tabul'ke č.3 ..Vývoj opravnej položhv

k pohl'adávkam" (viď Tabul'ková časť)

Najväčší podiel na celkovej výške opravných položiek vo ýške 1.869.127,18 euľ majú opravné

poíožky ti''ir- pohl'adávkarn za pokuty vo ýške l.559.583,38 euľ, ktransfcrom ĺostatnému

zúčtovaniu so subjektami mimo verejnej správy z titulu nevráteného príspevku neštátnym subjektom vo

ýške 174.249,2š eur, k ostatným pohľadávkam ztitulu refakturácie nákladov spojených snájmom

apena1izácie vo ýške 87 '210,45 eur a k nedaňoým pohľadávkam za prenájom nebýových priestorov

a hnuteľného majetku vo výške 48.084,09 eur.

1.150.360,04084Transfery a ost. zúčt. so subj.
mimo VS/372

0,00083Zúčtovanie s Euľópskou úniou

Pohl'adávka z titulu preplatku
od Slovenskej sporitelhe

a pokuty obchodným
spoločnostiam RC BA
a ARRIVA a zdrav.

zariadeniam

2.639.532,75081Iné pohl'adávky/378

Pnhl'aĺlávky z titulu refundácie
PHM a telefónnych hovorov.l I 15,54070ľohl'ĺdávky voči

zamestnancom

Faktúry za nájomné, slúby EK
a za shúby zdravotným

1xlisťrrvttialrr v súvi slosti
s očkovacím centrom.

607.518,29068Pohl'. z nedaňových pľíjmov
vuc/318

Refundačné a penal. faktúryr03;109,82065ostatné pohl'adávky/315

Depozit na nájomné, Cerbux
Invest SA a splátkový kalendár

spoločnosti sNoTY
5.412,49059Iné dlhodobé pohl'adávky/378

OpisHodnota pohl'adávok
bľutto k31.12.2020Riadok súvahyPohl'adávka

14
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Položka
pohl'adá
vok

Riadok
súvahy

Hodnota
k 31.12.
2020

Tvoľba oP
+

Zrušenie
OP

Hodnota
k 31.12.
2021

opis dôvodov tvorby, zníženia,
zrušenia oP k pohl'adávkam

315 0ó5 1.500,52 0,00 0.00 1.500.52 BioBio Natural, 100% OP
315 0ó5 52.659.77 0.00 0,00 52.659,77 V.Paulen DADOP - 100% OP.
315 06s 32.874.20 0.00 0.00 32.874,20 XFLOR, 100%tvorbaOP
315 0ó5 75,66 0,00 0.00 '75.66 Barlička, n.o. l00% oP
3r5 065 10.689,48 0,00 10.689,48 0,00

SNOTY s.r.o.
urovnaní

dohoda o

315 065 100.30 0.00 0.00 100,30 Pavol Rovenský 100% oP
315 065 97.899,93 0.00 10.689.48 87.210-45 spolu oP k účtu 3l5
Položka
pohl'adá
vok

Riadok
súvahy

Hodnota
k 31.12.
2020

Tvoľba OP
+

Zrušenie
OP

Hodnota
k 31.12.
2021

Opis dôvodov tvorby, zníženia,
zľušenia OP k pohl'adávkam

318 068 3.777,77 0,00 0.00 3.777.77 XFLOR, 100% OP
318 068 11.744.22 0,00 0,00 I1.744,22 V.Paulen DADOP. - 100% OP.
318 068 I .568. I 7 0.00 0.00 1.5ó8'l7 BioBio Natural, 100% Worba OP
318 068 4-4't8,28 0.00 4.478.28 0.00 Snoty, s.r.o. _ dohoda o urovnaní
318 0ó8 198.40 0,00 0,00 r98.40 E.Farkašová _ tvorba l00%oP
318 0ó8 99.60 0.00 0-00 99'ó0 M'Dúhová _ tvorba l00%oP

318 068 141.065,12 30.695,93 t41.065,12 30.695,93
Regionálne cesty BA, a.s
vzáiomný zitpočet

318 0óE t62.931,s6 30.695.93 145.543.40 48.084-09 spolu oP k účtu 318
378 081 25.655,00 0,00 300,00 25.355.00 Pokuty zdrav. zariadeniam

378 081 0,00 1.534.228,38 0,00 1.534.228,38
RC BA, a.s. 100% OP
spôsobená škoda

378 081 2s.655.00 t.534.228.38 300.00 1.559.583,38 Spolu oP k účtu 378

372 084 187.927-98 0-00 13.678,72 174.249.26

OP knevrátenej nevyčerpanej
dotácie pre neštátne subjekty;
zrušenie oP - odpis
oohl'adávok

Spolu 474.414.47 1.564.924.31 170.211,60 1.869.127.18

b) pohl'adávky podl'a doby splatnosti a podl'a zostatkovej doby splatnosti

Prehľad pohl'adávok podľa doby splatnosti sa nachádza v tabuľke č. 4 ..Pohl'adávhv podl'a doby
solatnosti" (viď Tabul'ková časť)

Významnú čiastku pohľadávok po lehote splatnosti z celkovej sumy 1.895.207,60 eur tvoria pohl'adávky
voči spoločností:
Regionálne cesty BA, a.s. l.564'924,3l eur
Vladimír Paulen DADOP vo ýške 64.403,99 evr
xFLooR s.r.o. vo \.ýške 36.65l,97 eur
Zďrav. zaiadenie ilaestetic 22.000,00 eur
Družstvo lekárov, Záporožská 12.465,38 eur
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42.915.417,9953.605.571,35Spolu

42.91s.417,9953.605.5',11,35088Bankové účtv

0,000,00087Ceniny

0,000,0008óPokladnica

Zostatok
k31.12.2020

Zostatok
k3t.ĺ2.2021

Riadok
súvahy

Krátkodobý íinančný
majetok

3. Finančný majetok

Zložky kľátkodobého Íinančného majetku podl'a jednotlivých položiek súvahy

4. Poskytnuté návľatné finančné výpomoci (PNFV)

29.055,480,00Spolu

29.055,480,002021euro0,00106

Slovenský
dom

Centľope42168937

Zostatok
k31.t2.2020

Zostatok
k3t.tz.202l

Dátum
splatnostiMenaVýnos v 7"

Riadok
súvahy

Názov
dDníkaIčo

Návratnú ťrnančnú výpomoc vo ýške 70.000,00 eur poslqrtol BSK organizácii Slovenský dom Centrope,

záujmovému združeniu prärmrclcých osób, ktorého je BSK členom. V zmysle Zmluvy o poskytnulí

návratnej finančnej vjpomoci je poslqrtnutie NFV bezúročné za účelom predfinancovania aktivít

Projektu: Cyrilometodejská steska v moravsko_slovenskom pŤihraničí v ľámci programu spolupľáce

Inténeg V-A sK _ Cz. Na základe Dodatku č. 2017-10z9-SaRP k uvedenej zmluve platného od

ll.|2'žo20 a účinného od t5.|2.2020 sa splatnosť poslednej splátky posunula do 30.6.2021, dňa

24.5.202l bola dlärá suma uhradená.

5. časové ľozlíšenie aktív

Pľehľad ýmamnýchpoložiek časového rozlíšenia aktív BSK je uvedený v nasledorrnom prehl'ade:

145.472,43157.095,26113Spolu Príjmy budúcich období 385

145-472,43157.095,26Nájomné Cvemovka n.o

125.154,73

155.875,83

307.285,59111
ostatné, napr' nájomné, predplatné

Spolu Náklady budúcich období 381

0,00

9t.730,96110.815,29Služby IT, hosting, licencie, domény

r1.539,4622.211,20Havarijné aPZP vozidiel BsK a poistenie
zodpovednosti za škodu a cestovné poistenie

15.884,3118.383,2',7Poistenie majetku BSK

Zostatok
3t.12.2020

Zostatok
k31.12.2021

Riadok
súvahy

časové ľozlíšenie aktív
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Bratis lavs lcý samo správ ny kraj
Poznámky k individuálnej účtormej závierke zostavenej k 3l. decembru 2021

Čl. rv
Infoľmácie o údajoch na stľane pasív súvahy

A. Vlastné imanie (VI)

1. Mastné imanie podl'a jednotlivých poloäek súvahy

Prehľad o pohybe VI v členení podľa jednotlirných položiek súvahy, pre ktoré má UJ obsahovú náplň
sanachádzav tabul'ke č.5 ..Vlastné imanie" (viď Tabul'ková časť).

2. opis jednotliých poloäek a opis uvedených zmien jednotlivých poloäek VI

opis jednotliých položiek a opis uvedených zmien jednotliých položiek VI uskutočnených v priebehu
účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy ýznamných chýb minulých rokov:

Zmeny VI v roku 2021:
Prírastlry vlastného imania :

Preúčtovanie kladného VH z r. 2020 vo výške 10.969 .393,51 euľ na nevysporiadaný VH minulých rokov.
Yýznamná oprava - doúčtovanie pohl'adávky voči spoločnosti RC BA, a.s. z roku 2020 vo ýške
1.534.228,38 eur a odúčtovanie (storno) pohľadávky v rámci pľojektu oŠ too+ vo ýške 188.565,47 eur.

Názov položky Zostatok
k31.12.2020 Zvýšenie Zníženie Pľesun Zostatok

k31.12.2021

Nevyspoľiadaný
výsledok
hospodárenia
minulÝch rokov

216.069.795,27 1.534.228,38 188.565,47 10.969.393,51 228.384.851,69

Výsledok
hospodárenia 1o.969.393,5t 0,00 0,00 -10.969.393,51 17.693.961,04

Spolu 227.039.188,78 1.534.228,38 l8E.5ó5'47 0,00 246.078.812,73

Názov položky Zostatok
k31,12.2021

Rozpis zostatkov vlastného imania jednotlivých poloäek
vlastného imania

Výsledok hospodáľenia (VH)
súčet (r.123)
z toho:

246.078.812,73

Nevyspoľiadaný VH
1428 -vH min. období/ 68.798.492,20 Kumulácia VH za predchádzajtrce účtovné obdobia,

Nevysporiadaný
rokov /428
mostílď

VH min.
prevodoý 137.201.664,32

Zostatky účtov platných do 31.12.2007 preúčtované v zmysle
novej metodiky účtovania od 1 .1 .2008

Nevysporiadaný VH
rokov /428 - OPR/

mln.
22.277.676,27 Yýznamné opravy chýb z minulých rokov

Nevysporiadaný VH min
rokov - zmena
účtovania 20l4

metódy 95.885'ó5
Zmena metódy účtovania v roku 2014, zrušenie ostatných
rezerv tvorených na nevyčerpanú dovolenku a odvody do
fondov

Nevysporiadaný VH min.
rokov - prevzatie P/Z SoŠ
automobilová

11.133,25
Zostatok po prevzatí pohľadávok a zžtväzkov zrušenej Po SoŠ
automobilová k 3 1 .8.20l 6, ktorá zmenila zľiaďovateľa.

Nevyspoľiadaný vII min.
období snolu íľ.124)

228.384.851'ó9

Výsledok hospodáľenia za
účtovné obdobie (r.125) 17.693.961,04
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B. Záv'izky

1. Rezeľvy

Vývoj rezerv sa nachádza v tabulke č. 6 ''Rezervy zákonné''(viď príloha ) a v tabuľke č. 7 ''Rezervy

ostatné'' (viď Tabul'ková časť)'
UJ BSK neúčtovala o zákonných rezeruách.

opis výmamných položiek ostatných rezerv:

Dlhodobé ľezervy v celkovej hodnote 184.337'50 euľ, z toho ľezervy na:
- rezervy na odchodné
- rezerw najubileá

Krátkodobé ľezervy v celkovej hodnote 497.272,92 eur, z toho ľez€rvy na:

- vykrýie straty spol. Slovak Lines, a.s.
_ odchodné
- jubileá
- splátkyúrokovzposkytnutýchúverov
- auditWZ aKUZzarok}o2l
- nevyfakturovanédodávky

99.393,50 eur
84.944,00 eur

350.000,00 eur
8l.480,00 euľ
31.071,00 eur
77.408,32 eur
9.813,60 eur
7.500,00 eur

2. Záxäzky

a) Zá.ľläzky podl'a doby splatnosti a poĺll'a zostatkovej doby splatnosti

Prehľad závpnkov podľa doby splatnosti je uvedený v tabul'ke č.8 ..Záväzky podľa doby splatnosti" (viď

Tabul'ková časť)

b) Popis významných poloäek záväzkov

Dlhodobé záväzl<y v lehote splatnosti tvona záväzl<y Zo soc. fondu v hodnote 16.95 1 ,67 eur.

30.293,2516.951,67Stav k 3l.decembru
100.820,00113.337,00čeľnanie sociálneho fondu

88.716,0799.995,42Tvorba sociálneho fondu
42.397,1830.293,25Stav k l.ianuáľu
Rok 2020Rok 2021Sociálnv fond

Tvorba sociálneho fondu je vzmysle kolektívnej zmluvy vo ýške 7,5 oÁ zvyp|atených miezd. SF
sa čerpá najmä na príspevok na stravovanie zamestnancov, príspevok na sociálnu vjpomoc

a na regeneráciu pracovnej sily.

Dlhodobé záväzlry v lehote splatnosti tvoľia Iné záväzky v celkovej hodnote 26.7'74,41 eur, jedná sa

o zálväz|<y z titulu zádržného dodávatel'om investičných akcií, najmä:

MBM-GROUP, a.s. vo ýške 17'376,ol eur

Ing.arch.Gabriel Drobniak vo výške 8.880,00 cuľ
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Kľátkodobé záv'ázky v celkovej hodnote 3.993.957,54 euľ tvoľia:
Záväzý v lehote splatnosti 3.954.965,55 e|Ir'az toho najvýmamnejšie:

- záväzlq voči dodávateľom
- iné záväz|<y - zádržné, exekúcie, pľijaté zábezpeky
- zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia
- záväzky voči zamestnancom
- ostatné priame dane

Záväzky po lehote splatnosti 38.99l,99 eur, a v tom:
- zánázllqdodávatel'om:

GRATEX Intemational a.s.
PP Electric, s.r.o.
CBC Slovakia, s.r.o.

1.348.532,95
1 .601 .410,3 I

360.628,99
540.333,76
I 15.139,15

29.749,20
5.970,00
3.244,91

3. Bankové úvery a ostatné pľijaté finančné výpomoci

a) Pľehl'ad dlhodobých bankoqých úveľov a kľátkodobých bankových úverov

Prehľad o bankoých úveľoch BSK k3l.|2.2021 s uvedením podrobných informácií je uvedený
v tabulke č. 9 ..Bankové úverv" (viď Tabulková časť)

Dľuh bankového
úveru podl'a

splatnosti

Charakter
bankového

úveru
Mena Úroková

sadzba v 7"
Dátum

splatnosti
Hodnota

k31.12.2021
Hodnota

k31.12.2020
Popis zabezpečenia

úveľu

Dlhodobý vedený v
OTP Banke
Slovensko, a.s.

investičný euro
pohyblivá
6M Euribor
+0,25yo

2025 382.386,70 535.0'.t8,74
inkaso pohľadávok,
zmluva o vedení
bankového účtu

Krátkodobý vedený
v OTP Banke
Slovensko, a.s.

investičný euro
pohyblivá
6M Euribor
+0,25Vo

2021 t52.692,04 152.692,04
inkaso pohl'adávok,
zmluva o vedení
bankového účtu

Dlhodobý vedený v
Komeľčnej Banke,
a.s. íI.)

investičný euro
pohyblivá
6M Euribor
+0.90Yo

2026 l.'t52.986,77 2.253.838,7',|
zmluva o úvere
bez zabezpečenla

Dlhodobý vedený v
Komeľčnej Banke,
a.s. (II.)

investičný euro
pohyblivá
6M Euribor
+l,zyo

2024 r.t42.862,00 1.714.290,00

zmluva o postupeni
pohlhdávky
a zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Dlhodobý vedený v
Komerčnej Banke,
a.s. (I[.)

investičný eufo
pohyblivá
óM Euribor
+10Á

2025 610.356,57 813.8 I 0,57

zmluva o postupení
pohlhdávky
a zmluva o úvere
bez zabemečenia

Krátkodobý vedený
v Komerčnej Banke,
a.s. íI.)

investičný euro
pohyblivá
6M Euribor
+0,90yo

2021 500.852,00 500.852,00
zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Kľátkodobý vedený
v Komerčnej Banke,
a.s. (II.)

investičný euro
pohyblivá
6M Euribor
+1,2yo

2021 57Í'428,00 57t.428,00

zmluva o postupení
pohl'adávky
a zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Krátkodobý vedený
v Komeľčnej Banke,
a.s. (III.)

investičný euro
pohyblivá
6M Euĺibor
+lYo

2021 203.454,00 203.454,00

zmluva o postupení
pohľadávky
a zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Dlhodobý
poskytnutý EIB (I.) investičný euro

pohyblivá
6M Euribor
+0.I5yo

2038 4.520.022,98 4.802.524,42
zmluva o úvere
bez zabezpečenia
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zmluva o úvere
bez zabezpečenia

2.'104.374,802.371 .038,802030
pohyblivá
3M Euribor
+ 1,29yo

euroinvestičný
Dlhodobý vedený
v Slovenskej
sporitel'ni, a,s. (I.)

zmluva o úvere
bez zabezpečenia240.000,00240.000,0020210,000 %euroinvestičný

Krátkodobý
poskytnufý
íIx)

EIB

zmluva o úvere
bez zabezpečenia280.000,00280.000,002021

pohyblivá
6M Euribor
+0,254Vo

euroinvestičný
Krátkodobý
poskytnufý
ívIII.)

EIB

zmluva o úvere
bez zabszpečenia80.000,0080.000,00

2021pohyblivá
12M Euribor
+0.259Vo

euroinvestičný
Krátkodobý
poskytnutý
ívĺI.)

EIB

zmluva o úvere
bez zabezpečenía280.000,00280.000,00

2021pohyblivá
12M Euribor
+0.25Vo

euroinvestičný
Krátkodobý
poskytnutý
ívI.)

EIB

zmluva o úveľe

bez zabezpečenia99.282,0099.282,00
2021pohyblivá

6M Euribor
+0.659Yo

euÍoinvestičnýKrátkodobý
poskytnuÚý EIB (v.)

zmluva o úvere

bezzabezpečenia118.704,16I i8.704,16
2021pohyblivá

óM Euribor
+0.891%

euroinvestičný
Krátkodobý
poskytnufý
fiv.)

EIB

zmluva o úvere
bez zabezpečenia208.5',79,16208.579,16

2021pohyblivá
6M Euĺibor
+0.816%

euroinvestičný
Krátkodobý
poskytnufý
ínI.)

EIB

zmluva o úveľe
bezzabezpečenia126.666,66126.666,66

2021pohyblivá
6M Euribor
+0.3 1 19Í)

euroinvestičnýKľátkodobý
pnskytnufý ErB 0I.)

zmluva o úveľe

bez zabezpečeĺia282.501,44282.501,44
2021pohyblivá

6M Euribor
+O.l5Vo

euroinvestičnýKrátkodobý
poskytnutý EIB (I.)

zmluva o úvere
bez zabezpečenia5.760.000,005.520.000,0020450,000 %eufoinvestičný

Dlhodobý
poskytnufý
íIx.)

EIB

zm'luva o úvere
bez zabezpečenia6.440.000,00ó.l60.000'002044

pohyblivá
6M Euribor
+0.254Yo

euľoinvestičný
Dlhodobý
poskytnutý
ívIII.)

EIB

zmluva o úvere
bez zabezpečenia1.7ó0.000'001.680.000,002043

pohyblivá
l2M Euribor
+0.259%

€uroinvestičný
Dlhodobý
poskytnutý
rvrr.)

EIB

zmluva o úveľe
bez zabezpečefia6.1ó0.000'005.880.000,002043

pohyblivá
12M Euribor
+0,25yo

euroinvestičný
Dlhodobý
poskytnufý
cu.)

EIB

zmluva o úvere
bezzabezpečenia2.r84.203,7',72.084.921,7',72043

pohyblivá
óM Euribor
+0,659%

euroinvestičnýDlhodobý
poskytnutý EIB (v')

zmluva o úvere

bez zabezpečenia2.492.787,222.3',t4.083,062042
pohyblivá
6M Euribor
+0.891%

euroinvestičný
Dlhodobý
poskytnufý
flv.)

EIB

zmluva o úvere
bez zabezpečeĺia4.171.583,403.963.004,242041

pohyblivá
6M Euribor
+0.816%

euroinvestičný
Dlhodobý
poskytnutý
íIII.)

EIB

zmluva o úvere
bez zabezpečenia2.406.666,'142.280.000,082040

pohyb1ivá
6M Euribor
+0.3l10Á

euroinvestičnýDlhodobý
poskytnufý EIB (II.)

Popis zabezpečenia
úveruHodnota

k31.12.2020
Hodnota

k31.12.2021
Dátum

splatnosti
Úroková
szdzbzv o/oMena

Chaľakter
bankového
úveru

Dľuh bankového
úveru podl'a
splatnosti
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b) Popis a znbezpečenia dlhodobého bankového úveľu alebo kľátkodobého bankového úveru

Tak ako je uvedené v tabulke, všetky úvery boli poskytnuté bez zabezpečenia.

Úver zEIB č. I., II., ilI', IV. a V. bolposkytnuý za účelom rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, najmä
v oblastiach postihnuými povodňami. Úve. z EIB č. VI, vII a VIII bol poslqĺtnutý za účelom refundácie
investičných ýdavkov vynaložených na ľekonštrukciu technického zhodnotenia budov organizácLi
v niaďovateľskej pôsobnosti BSK. V roku 2020 bola poskytnutá tranža č. IX. tiež za účelom refundácie
ýdavkov na rekonštrukciu a opravu majetku.

Úver zKomerčnej banky a.s. bol poskytnuý za účelom dokončenia rekonštrukci e Gymnázia
Grôsslingova a refundácií investičných ýdavkov.

Úveľ poskytnuý Slovenskou spoľiteľňou, a.s. (I.) bol použiý na financovanie a refinancovanie výdavkov
na rekonštrukciu v municipálnych budovách vo vlastníctve BSK za účelom zabe4ečenia menšej
energetickej náľočnosti.

Úver poskytnuý Slovenskou sporitelňou' a's. (II') bol použiý na financovanie arefinancovanie
ýdavkov na ľekonštrukciu stredných škôl a iných zariadeni v pôsobnosti BSK a na rekonštrukciu ciest II.
a III. triedy a osvetlenia.

c) Pľijaté dlhodobé a kľátkodobé návľatné finančné výpomoci

V roku 2o20 prijal BSK v zmysle zmluvy s MF SR č. 2020-718_FIN dlhodobú návľatnú finančnú
výpomoc (NFv) za účelom ýkonu samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z pľíjmov fuzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia CovID _ l9. NFV je poskytnutá bezúročne na
päť rokov a s odkladom splátok tri roky.
Vsúvahe vstlpci Minulé obdobie jetáto NFV mylne vykázaná vriadku l79 ako kľátkodobá, patrí do
riadku l78 _ prijaté NFV dlhodobé. oprava smerovania bola vykonaná v účtovnom období 2021.

V roku 202I prĹjalBSK v zmysle zmluvy s MF SR č' 20Z0-8|3-FIN dlhodobú NFV za účelom opravy a
rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry' opravy majetku a investície

Druh bankového
úveru podl'a
splatnosti

Chaľakter
bankovóho
úveru

Mena Úroková
sadzbav Yo

Dátum
splatnosti

Hodnota
k31.12.2021

Hodnota
k 31.12. 2020

Popis zabezpečenia
úveru

Krátkodobý vedený
v Slovenskej
spoľitel'ni. a.s. (I.)

investičný euro
pohyblivá
3M Euribor
+ l,29yo

2021 333.336,00 333.336,00
zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Dlhodobý vedený
v Slovenskej
spoľitel'ni. a.s. (II.)

investičný euro
12M Euľibor
+0,2'7Vo

2032 6.666.660,00 7 -333328p0
zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Kľátkodobý vedený
v Slovenskej
sporitel'ni. a.s. flI.)

investičný €uro
12M Euribor
+0,27yo 2021 666.668,00 666.668,00

zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Spolu 51.532.4E6,43 55.67ó.649'89

Poskytovatel' návratnej výpomoci
Dľuh
návratnej
výpomoci

Účel
pouätia

Dátum
splatnosti

Výška
k31.12.202t

výška
k31.12.2020

Ministerstvo financií SR dlhodobá

- vykľytie výpadku
daňoých príjmov
z dôvodu pandémie
ochorenia COVID-
l9

3r.10.2027 5.6'15.346,00 5.675.346,00

Ministerstvo Íinancií SR dlhodobá
- opravy
a rekonštrukcia
maietku BSK

30.11.2037 15.500.000,00 0,00

Spolu 21.175.346,00 5.675.346.00
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do majetku vo v1astníctve BsK určeného na ýkon samosprávnych pôsobností na úseku

služieb, zdravotníctva, kultury, cestovného ruchu, vzde|ávania, športu a regionálneho rozvoja.
NFV je poslqrtnutá bezúročne na 15 rokov a s odkladom splátok do roku 2023.

4. časové ľozľšenie

sociálnych

a) Popis významných položiek časového ľozlíšenia

Prehl'ad výmamných položiek časového rozlíšenia pasív BSK je uvedený v nasledovnom pľehľade

36.057.003.7241.084.265,38180Spolu časové rozlíšenie:
35.31 1.984,0440.401.428,34182384 - 200 kap. transfeľ

85.934,0070.200.00t82384 - 5 DAR
18.640,182.7t9,18t82384 - 351 RO

640.445,50609.917,86182384-l vÝnosvBo

36.057.003,7241.084.265,38182Výnosy budúcich období
spolu z toho:

Hodnota
k31.t2.2020

Hodnota
k31.12.2021

Riadok
súvahv

opis položky časového
ľozlíšenia

Konečný stav účtu 384 _ 1 VBo súvisí s vopred pľijat'ým nájmom.
Konečný stav účtu 384 - 351 Ro súvisí so zúčtovaním odvodu príjmov Ro, ktoré časovo súvisia
s budúcim obdobím.
Konečný stav účtu 384 - 5 DAR súvisí s bezodplatne získaným materiálom v zmysle daľovacích zmlúv
a prijaými osobnými ochľannými pomôckami od Správy štátnych hmotných rezerv SR.
Koncčný stav účtu 384 200 súvisí s prijatým kapitáloým transferom na dlhodobý majetok' darom

abezodplatne nadobudnutým dlhodobým majetkom. Konečný zostatok predstavuje zostatkovú cenu

majetku obstaraného z cudzich zdrojov, resp. bezodplatne.

b) Informácie o pľijatých kapitálových tľansferoch (KT) zaúčtovaných na účte 384

40.401.42E,342.113.596,642.23r.336,4035.311.9E4,04Spolu

10.251.027,100,000,00I 0.2s I .027,1 0
KT iné (pozemky
delimitované)

674.565,940,0020.410,68694.976,62KT z EÚ -Ú ľsx

t.558.024,360,0038.391,121.596.415,48
KT zo ŠR pľojekt
952 - Cyklomost,
úrad BSK

9.463.971,99s.843.t',tg,5613.624.480,5417.245"2',12,9',1KTzošR-UBsK

17.622.785,2713.191.520,54261.854,334.693.119,06KT zo ŠR _ Ro, Po

83 l.053'ó824.164,9024.284,0383 I . 172,81
Dary pre BSK a
OvZP od subj. mimo
vereinei spľáw

Stav záväzku
k31.12.2021

Zúčtovanie do
výnosov

budúceho
obdobia

+

Zúčtovanie do
výnosov bežného

účtovného
obdobia

Stav záväzku
k31.12.2020

Kapitálový tľansfer
(KT)

Dary zahrňaiú:
Ubýok 24.284,03 eur - zúčtovanie KT do ýnosov v súvislosti s odpismi.
Prĺrastok - bezodplatlré obstaranie dlhodobého majetku daľom v celkovej hodnote 24.ĺ64,90 elx
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{.T zo ŠR - dlhodobý hmotný majetok (DHM) obstaraný z prostriedkov štátneho rozpočtu:
t'luytot _ zúčtovanie KT do výnosov vsúvislosti sodpňmi vo ýške 26l.854,i3 eur,38.391,12 euľ
a suma 13.624.480,54 eur zaMŕn úbýok z titulu prevodu správy 13.l9l.520,54 a v súvislosti s odpismi
vo ýške 432.960,00 eur.

Prírastok - zúčtovanie KT do výnosov budúceho obdobia v súvislosti s úhradou kapitáloých ýdavkov
na projekty BSK ťrnancované zdotácie zo ŠR vo ýške 13.191.520,54 pre ovZP (prevod sprá-vy) avo
ýške 5.843.179,56 eur pre Urad BSK.

KTzEU
Ubytok-

_ dlhodobý hmotný majetok (DHM) obstaraný z prostriedkov Európskej únie
zúčtovanie KT do výnosov v súvislosti s odpismi vo ýške 20.410,68 eur.

KT iné - DHM _ pozemky, nadobudnuté iným spôsobom (bezodplatne delimitĺĺciou), počas účtovného
obdobia bezzmeny.

čl. v
Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

Popis a vyška významných položiek qýnosov

Prehľad o z

Pľehlhd o z činnosti

31.12.2021 31.12.2020
Daňové výnosv samosnráw /ó32 108.125.051,76 ĺ02.85ó.871.86
Výnosv z poplatkov spolu /633 64.086,50 57.209,00

31.12.2021 31.12.2020
Dobropisy, refundácie nákladov, vrátené dotácie min. Uo 86.994,49 257.634.68
Výnosy z prenájmu 't62.868,32 978.863.55
Poistné plnenia 7.233,81 3.600.85
Bezodplatne nadobudnuý DHM neodpisovaný 383.097,11 21.532.07
opravy min. rokov neýznamného charakteru 0 269.98
Vecné bremeno DHM 45.661,17 9.650,00
Nevyčerpanémzdy Ro za l2l2020 2.084,O7 226.64
ostatné výnosy z pľevádzkovei činnosti spolu /648 1.287.938,97 1,271.777.77
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2. Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov

Prehľad nákladov na

Prehl'ad o nákladoch

Prehľad o nrĺkladoch

Prehľad o nákladoch na

31.t2.2tJ20

Snolu /518 4.520.430,376.126.434,75

ostatné (napr. správa majetku, sťahovanie' služby
ústavnei pohotovosti) 561.932,56 1.200.268,80

ochrana majetku, stľážna služba 1.396.853,76 343.094,70
Propagácia a reklama, inzercia 354.232,34 236.124,32
Ubvtovanie. upratovanie. pľanie. čistenie 157.068,01 135.690,12
Náiomné 843.968,18 318.132,01

akcieŠkolenia, semináre, kurzy, kulturne a športové 98.050,40 54.968,01
Telekomunikačné služby, počítačové siete 36.856,47 50.089,53
Preklady a tlmočenie 3.389,28 18.937,55
Režiiné a administratívne náklady 54.659,44 59.874.99
Náklady na dopľavu, prepravu 9'77;782,14 761;728,42
Poradenstvo - hardware, software 7t7.186,45 663.669,02

12.216,00Audit 12.2t6,00
Poradenstvo 699.870,25 489.603,80
Poštovné 29.915,68 11.000,12

182.453,79Licencie a licenčné poplatky 165.032,98
31.t2.2021Názov položky 31.12.2020

Spolu /548 1.043.601,731.10t.177,99
Iné 33.832,3r7.041,25
Členské príspevky (KOCR, SD Centrope) 523;750,00587.66',t,00

484.703,58 476.8',76,73
odmeny a príspevky iným ako vlastným Zamestnancom

mln. rokov charakteru

členom komisií a

21.766,16 9.ĺ42,69
Názov položky 3r.12.2021

221.024,18Spolu/568 76.491,28
2.330,78Bankové poplatky 2.394,20

2r8.693,40Poistenie maietku 74.097,08
31.12.2021Názov položkv 31.12.2020

Spolu/S8x 76.418.314,0189.114.919,85
Náklaĺly na ostatné transfery s.491.675,75 3.269.502,97

3 I . 109.572,88
Náklady na transfery pľe subjekty mimo veľejnej správy
1586 29.959.488,08

Náklady na tľansfery pre ostatné subjekty verejnej
spráw /585 802.102,00 248.4'78,99

Náklady na tľansfery preovZP 1584 42.940.843,9751.711.569,22
Názov položky 31.12.2021 31.12.2020
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osobitné zákona o účtovtríctve 18 ods. 6

Čl vĺ
Informácie na podsúvahových účtoch

Ďalšie infoľmácie

Informácie o ýmamných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o odpísaných
pohľadávkach, o záväzkoch z finančného prenájmu.

Informácie o na účtoch:

Položky podsúvahového účtu 784 súvisí s povinnosťou nájomcu rea|ízovať technické zhodnotenie
prenajatej nehnutelhosti vo vlastníctve BSK a podmienenú pohl'adávku vo výške 8.945,50 eur voči
Hlavnému mestu SR BA v prípade nesplnenia zmluvných podmienok v súlade so Zámennou zmluvou
č.2021-585-SM.

Položky podsúvahového účtu 77l tvoľia obstarávacie ceny DNM a DHM v účtovnej evidencii
jednotliých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v analýickom členení podľa druhu majetku.

Pľenaj atý maj etok zahíŤ'n najmä:
o Zmluvy o výpožičke č.ll2009 s MV a RR sR predstavuje motorové vozidlo pľe účel plnenia úloh

v rámci operačného programu Bratislavský kraj v hodnote 14.742,6I euľ.
o Zmluvy o nájme nehnutel'nosti č.20l2l545/PRA s URBAR pozemkové spoločenstvo Devínska

Nová Ves a Zmĺuvy o nájme nehnutel'nosti č. 2o12l580/PRA s Družstvom podielnikov Devín -
pozemky pod Cyklomostom Slobody v hodnote 9.629,78 eur.

o Zmluvy o nájme nehnutelhosti č. 2ol3ll93/PRA s vĺČ gA. - Devínska Nová Ves, pozemok
pod Cyklomostom v hodnote 15,80 eur.

lu4lvvrr lrvuDuY orlv Y

Dľuh položkv opis položkv Hodnota Učet

Dlžníci v evidencii

Povinnosť nájomcov technicky
zhodnotiť prenaj atý maj etok
a podmienená pohľadávka 7.938.531 ,50 784

NeobežnÝ maietok ovZP

DNM a DHM majetok v účtovnej
evidencii OvZP BSK
v obstarávacích cenách 36',7.455.066.31 77r

Druh položkv onis noložkv Hodnota Učet
Prenajatý majetok Výpočtová technika _ PC,

elektromobil. Dozemky 132.150,80 754
Mateľiál v skladoch civilnei ochľanv Materiál Co 3.055.14 '753

Dľobný dlhodobý nehmotný majetok
v používanÍ

Licencie, softvér 6.543,35 752

Dľobný dlhodobý hmotný majetok v
používaní

Kancelársky nábýok, pľístroje,
zariadenia v evidencii BSK t.593.359,42 751

Spolu 377.129.306,52 7xx

Názov položkv Suma nákladov v €
overenie individuálnej účtovnej záxierky 9.864,00

overenie konsolidovanej účtovnej závieľky r.'752,00

Iné uisťovacie služby 0,00

Daňové poradenstvo 0,00

Iné súvisiace služby poslqrtnuté účtovnej jednotke
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

600,00

25



B ratislavslĺy s amo správny kraj
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 3 l . decembľu 202 l

Zmluvy o podnájme nehnuteľnosÍ| (č. 20l4ll20lSaRP) od 1.3.2014 do 28.2.2023' pozemok
pod cykloodpočívadlom Biely Kľíž v hodnote 10.800,00 eur.

Nájomnej zmluvy č. 00680/2014_PNZ-P40I86/14.00 medzi BSK a Slovenským pozemkoým
fondom, prenájom rybníkov vo Vel'kom Blahove v hodnote 93'410,61 eur.

Zmluva o ýpožičke č.20l5l24| UPaGIS medzi BSK a Inkubátor Malacky, n.o. - PC
so softvérom v celkovej ýške 4.l52,00 eur

Čt. vll
Infoľmácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasĺva

Prehľad o iných aktívach a iných pasívach BSK je uvedený v tabuľke č. l0 ..Informácie o iných aktívach

4 iných pasívach" (viď Tabuľková časť)

a) opis a hodnota iných aktív

e o budúcom BSK zo zmlúv o nenáwatného Íinančného

216146,03 C
I 358
592'09 €VYSOMARCHoŠ 997

Ministerstvo
investícií'
regionálneho rozvoja
a informatizácie
Slovenskei republiky

396 468,80858 685.64

Rekonštrukcia a investična
podpora COVP Ivanka pri
DunaiioŠ 98l

Ministerstvo
investícií,
regionálneho romoja
a informatizácie
Slovenskei republiky

450 031,12534 878.28
Rekonštrukcia a investična
podpora COVP Farského 9oŠ 983

Ministerstvo
investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie
Slovenskei republikv

565 330,47s95 084,71Refundácia miezd IRPos 1004
Ministerstvo vnútra
SR

4l 890,5544 095,32
oŠ 982 CoVP
Hlinícka

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
ľozvoia vidieka SR

25,6527.00

Aktivity súvisiace s
vytvorením Ekoncentra v
NKP Kaštieli Čunovo.

oŠ 1005 -
Ecoresion SKHU

Ministerstvo
investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie
Slovenskei republikv

20t 409,50212 009,98

Aktívity súvisiacc s
vytvorením Ekoncentra v
NKP Kaštieli Cunovo.

oŠ 1002 -

Ecoregion SKAT

Ministerstvo
investícií,
r cgiurrálrtclro ľozvoj a
a informatizácie
Slovenskei republiky

Hodnota
pľeÍinancovaných

náktadov z vlastných
prostriedkov BSK
nerefundovaných

poskytovatel'om NFP
k3t.12.2021

Skutočné
výdavky
v roku 2021Pľedmet zmluwčíslo pľoiektu

Názov
poskytovatel'a
nenávľatného
Íinančného
nľíspevku

,UĎNy Lrru

a

a

a
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Názov
poskytovatel'a
nenávratného
Íinančného
príspevku Čís|o proiektu Predmet zmluw

Skutočné
výdavky
v roku 2021

Hodnota
preĺinancovaných

nákladov z vlastných
pľostriedkov BSI(
neľefundovaných

poskytovatel'om NFP
k31.12.2021

Ministeľstvo
investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie
Slovenskei republikv oŠ 977 Heľitase SK_AT 476 258,46 452 445,54
Ministerstvo
investícií'
regionálneho romo1a
a informatizácie
Slovenskei republiky oŠ 1006 REGIOCOOP l8 075,70 17 171.92
Ministerstvo
investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie
Slovenskei republikv oŠ 1003

Biologická regulácia
komárov 26 340,78 25 023.74

Soolu 2 765 455.87 | 303 297.37

B ra t i s l av s lĺy s am o sp ráv ny kraj
Poznámky k individuálnej účtolmej závierke zostavenej k 31. decembľu 2021

Zomam nehnutelhého majetku. ktor:ý BSK wužíva ale nevlastní:
o Gymnázium Jána Papánka, Vazovova, BA - k pozemku pod budovou p.č' 7999lI,30,35 nie je

evidovaný právny vďahna LV - budova je vo vlastníctve BSK.
r Budova bývalého Gymnázia, Haanova 28 v BA - pozemok pod budovou školy p.č. 345 je vo

vlastníctve HM sR Bratislava (LV 1748).
. Gymnázium' Malacky - časť pozemkov je nevysporiadaná v areáli školy - vo vlastníctve

rodiny Veruzáboých parc.č. 2717 ( LV 6156
. Škola úžitkového výtvaľníctva Jozefa Vydľu, Dúbľavská cesta l1' BA - pozemky tvoriace

aľeál školy sú vo vlastníctve SR - Správy účeloých zariadeni SAV (LV 1500), budovy vo
vlastnícfve BSK.

. SoŠ gastľonómie a hotelových sluäeb, Faľského 9, BA po zlúčení aj areál Haľmincova 1 -
pozemky (na Farského 9) sú vlastníctvom HM SR Bratislavy (LV 1748), budovy vo vlastníctve
BSK (p.č.4608 a 4609/5).

. SoŠ technická, Vľanovská 4, BA - areál školy tvorí časť nevysporiadaných pozemkov.
o DSS a zariadenie pľe seniorov Rača v BA - nevyspoľiadané pozemky pod budovami vo

vlastníctve viaceých vlastníkov.
o Poliklinika Kaľlova Ves - budova polikliniky - pozemky sú nevysporiadané.
o Polĺkliniky Fedinová, Stľečnianskao Rovniankova' Záqorožská, Šusteková, - právny vďah

k pozemkom je evidovaný na LV 1748 a2644,vlastnik HM SR Bratislavy.
o Rekreačná chata v správe soŠ vlčie Hrdlo -pozemok je vo vlastníctve SR-v správe Lesy SR

š'p. B.Bystrica, evidovaný na LV 1008.
. SoŠ HS a obchodu, Na Pántoch -3282144, zastavané plochy a nádvoria o ýmere 244 m2,

právny vzťah ku Stavbe, ktorá stojí na tomto pozemku je evidovaný na LV 4239 - vlastník SR-
Inštitút ýskumu samospráv a medziľegionálnych vzťahov.

. SoŠ Myslenická, Pezinok - Pozemok parc.č.35l0/63 (pod špoľtovou halou)_ právny vzťah
k uvedenému pozemku nie je evidovaný na LV.

. SoŠ vinársko-ovocinárska Modľa - Pozemok pod budovami' parc.č. 698/3,7,9 zastavané
plochy a nádvoria - právny vďah ku pozemkom je evidovaný na LV 5407, vlastník Cirkevný
zbor evanjelickej ciľkvi augsburského vyznania na Slovenku

. soŠ záhľadnícka G.Čejku Malinovo - Pozemok pod internátom, parc.č. 2l7, zastavané plochy
anádvoria oýmere 2373 m2- pľávny vzťah kparcele je evidovaný na LV 1101. BSK je
vlastníkom pozemku v podiele 2l3 a ll3je obec Malinovo.
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SŠ lvanka pri DunajĹ Pozemok' zasÍayane plochy anádvoria situované na par.č. 3I7l4
o výmeľe 25 m2 - právny vzťah ku stavbe na paľcele je evidovaný na LV 1589, vlastník Balog
Vojtech.
Budova Kľásnohorská - Petržalka - sup. čislo 3127, situovaná na pozemku parc.č.2796

o ýmere 2 28l m2.. Pozemok nie je vo vlastníctve BSK , je evidovaný na LV 3952 (vlastník :

Petržalka Plus, s.r.o. Bratislava).
Bývalý vojenský aľeát Vajnoľy - Pozemky pod budovami, parc'č. 665714, zastavané plochy

a nádvoria- právny vďah kparcele nie je evidovaný na LV, apar.č. 665715, zastavané plochy

a nádvoria - právny vzťah ku pozemkom nie je zaloŽený na LV.
Areá{ Záthorská Bystrica _ Pozemok pod nehnutelhosťou, parc.č. 3253ll8 _ právny vzťah k
parcele na LV "l8I4, nieje evidovaný na liste vlastníctva. Nevysporiadané pozemky 3253lz0
a25,32531178.
Synagóga Sv.Jur _ pozemok pod budovou p.č.350/3-5 je nevyspori adaný, a aj časť p.č.351/1.

Aktuálne maietkovo - právne súdne spoľv:
Aktívne:

. Ža|obcaoA, Nevädzova, a BSK v 2. rade voči SR - MV sR a ŠzŠ v vyuč. jazykom slovenským

a maďarským o uľčenie neplatnosti časti zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

a o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Súd prvej inštancie rozhodol ľozsudkom zo dňa

2l.l0.20z0 v neprospech žalobcov. Vo veci bolo dňa 8.12'2020 podané odvolanie,

pľavdepodobnú úspešnosť v spore nieje moäré predpokladať. S uvedeným sporom súvisia ďalšie

pasírme súdne spory , v ktorych je žalovanou stľanou oA, Nevädzova. Jedná sa o spor

ô vypratanie nehnutel'nosti a o vydanie bezdôvodného obohatenia. Pľi súčasnom stave je ťažké

predpokladať pravdepodobnú úspešnosť v spoľoch.
. Ža|oba zo strany BSK proti Lepší svet, n.o. - konanie o zap|atenie |3'7.038,27 euľ

spríslušensfvom vedené pred oS BA vpod sp. zn.58Cbl31l2018. Platobný rozkaz bol
uznesením súdu zo dna27.8.20|8 zrušený a tcrmín pojednávania bol vyĺýčený na 18.5.2022'

. Žaloba BSK proti P.Ágoston vo veci bezdôvodného obohatenia vo výške 4.594,25 eur

s príslušenstvom. Podäná ža\obana súĺle' pujeúlávarric lrolo vytýčcrré ĺa 14.3-2022.

b) opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych ľozhodnutí:

Aktuálne maietkovo - pľávne súdne spory:
Pasívne:

o Regina Viková c/a SR - Mestská čast'BA Staré mesto a spol.- BSK o určenie vlastníckeho práva

knehnutelnosti - pozemok č. k. 10C/52l|996. BSK uplatnil námietku nedostatku pasívnej

legitimácie, tm. Že BSK nemá bý žatovaný. Vo veci nebolo žiadne konanie.
. Cirkevný zbor cla KU v BA o uľčenie vlastníctva a vydanie veci oS BA i. č. k' 9cl525l1995

/Konzervatórium/ _ spor o pozemok a budovu. KS BA znršil rozhodnutie oS BA I. a vrátil vec

na nove konanie vprospech navrhovatel'a. Zámerom BSK je zamietnul"ie Žalĺlby, očakáva sa

100% úspešnosť BSK, nakol'lco nárok žalobcov bol premlčaný.
o L.R.Aldor a spol. cla BSK v spore oS BA I' č. k. llc 2ll2000 o neplaírosť

rozhodnutiďKonzervatórium, Konventnál - spor o pozemok a budovu, návrh o uĺčenie

vlastníckeho práva. V konaní sú mačné pľieťahy. Pojednávanie odročené na nejurčito.

. Lepší svet n.o. c/a BSK súdne konanie oS BA II. sp.zn. 9cl65l2017 o zaplatenie 2L2.738,30 ew
titulom údajného naroku žalobcu na finančný príspevok na pos\rtovanie sociálnych služieb. BSK
navrhuje zamietnutie žaloby. očakáva sa l00% úspešnosť BSK, nakolko nárok je neexistujúci.

o Livia llruškovičová c/a BSK a ŠIttND, žaloba o ochrane osobnosti, v ktorej sa žaloblqňa ĺĺomáha

ospravedlnenia azap|aÍenia 16.000,00 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy za nezákonné

vyradenie zo štúdia. Zo strany BSK sa predpokladá l00% úspešnost'pre BSK ako nie vecne

legitimovaného. Poj ednávanie sa konalo 22.2.2022.
r Kentaurus Stupava, o.z. cla BSK _ vo veci znišenia rozhodnutia BSK č.0875412016 zo dŕ'a

8.6.2016 o uložení pokuty vo ýške 2.500,00 eur z tiťulu porušenia vZN č.612012-

a

a

a

a

28



B rat i s l avs lĺy s amo sp ráv ny kraj
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31' decembru 2021

c) Zoznam nehnutel'ných kultúľnych pamiatok spľavovaných účtovnou jednotkou

Prehl'ad onehnuteľných kultuľnych pamiatkach vmajetku BSK je uvedený vtabul'ke č.11 (viď
Tabulková časť)

ZoznamNKP v BSK:

Zoznam organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré majú NKP v správe a evidujú ich na triede
0 vo svojom účtormíctve:

o Bľatislavské bábkové divadlo, NKP č.271l1 - budova divadla
. DSS Stupava, NKP č.540/2 a 540ll - kaštieľ a park
o Konzervatórium, Tolstého, NKP č.453, 469 a 533 _ budova školy a intemátu
o Gymnázium, Grôsslingova, NKP č.26l -budova školy
. SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie,NKP č.572 - budova školy
. SPŠ elektrotechnická, Zochova' NKP č.483 - budova školy
o Divadlo Aréna, NKP č. 652ll a65212_vodnáveža a budova divadla
o MalokarPatské múzeum Pezinok, NKP č.452ĺI, 520, 543 a2275 - kaštieľ v Malinove,

meštiansky dom, Múzeum F. Kostku - dom s dielňou a budova synagógy v Senci
o Malokarpatské osvetové stredisko Modra, NKP č.48711 a 48712 - kaštiel' a park
o Jazyková škola, Palisády, NKP č.608 -budova školy
. ZŠ a Gymnázium s vyrč. jazykom maďarským, Dunajská 13 BA, NKP č. 717

Nehnutel'ná kultúrna pamiatka Inventárne číslo Hodnota

Paľk v Malinove, NKP č.452 9/093/00l88 až 0019l 7.029.014,40

Synagóga v Sv. Juľ súp.č.1577' NKP č.11999/1 U80U276 9.500,00

Domček stľojnika vodáľenskej veže, BA,
NKP č.652/3

U80t/277 r08.632,',t6
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čl. vIlI
Infoľmácie o spľiaznených osobách

a o ekonomických vzt'ahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzt'ahoch účtovnej jednotky

a spľiaznených osôb

t00Regionálna správa ciest, a.s.

65Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

100Regionálne cesty Bratislava, a.s.

Podiel v 7"Spoločnosti, v ktoľých má BSK íinančný podiel

BSK uskutočnil v ľoku 202l nasledujúce transakcie so spriamenými osobami:

Tľansfeľy s ľozpočtoými a pľíspevkovými oľganizáciami v zriaďovatel'skej pôsobnosti (ovZP):

Bežné OvZP BSK:

transferov

47.342.533,93Spolu

Poskýnuý bežný tľansfer11.319.152,84Prí sp evkové or ganizácie

Poskýnuý bežný transfeľ36.023.381,09Rozpočtové or ganizácie

PoznámkaHodnota zarok202lTransakcie s OvZP

80 691,15Konzeľvatórium v Bľatislave906

129 212,82Gymnĺĺzium L. Novomeského905

237 026,48Gymnlĺzium Alberta Einsteina904

72 878,34SoŠ pedagogická, Sokolská 6, Modľa903

795 619,59Soš vinársko - ovocinórska Modra902

253 115,43Gymnrĺzium Antona Bernolĺĺka901

170 041,36Gymnázium Malacky900

1 967 642,04Centrum sociálnych sluŽieb Pod Karpatmi116

706 946,93DSS Rozsuteclls
I I 53 687,85DSS pre deti a dospelých INTEGRA112

3 250 9',1',7,31DSS a zariadenie pre seniorov Rača111

1112204,99ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie110

1250 463,43DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMAr09

2 278 352,55DSS pre dospelých, Báhoň108

1049 189,21DSS pre deti a dospelých KAMPINo107

1 151 216,67Centrum sociálnych služieb Sibírka106

866 949,04DSS pre deti a dospelých, Javorinská105

2 085 035,1 ICentrum soc. sluŽieb prof. K. Matulaya pre deti a
dospelých

104

2 332 146,93Zariadenie sociálnych slúieb ROSA102

2 85ó 000'54DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ101

Suma OvZPNázov OvZPSkľatka Eo
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Skratka EO Názov ovZP Suma OvZP

907 Školslcý internát, Trnavská 2 I 179 443,93

908 stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 43 437,25

909 Gymnrĺzium K. Štura Modra 38 772,18

910 Gymnrĺzium Pezinok 56 731,93

9ll SPS elektrotechnická, K.Adlera 5 BA ló5 398,43

912 obchodná akadémia, Nevädzova 3 ttt I't9,07

913 SPŠ elektrotechnická' Hálova 16 200 307,51

914 SoŠ podnikania 180 193,57

916 Gymnĺĺzium Jána Papánka 180 904,25

917 Gymnĺĺzium Ivana Horvátha 95 837,32

918 Gymnĺĺzium, Hubeného 159 572,31

919 ZŠ aGymĺázium s vyrčovacím jazykom maďarským 369 399,9s

920 Gymnĺĺzium Grosslingová 28',1503,53

921 Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 214 469,14

922 SPŠ dopľamá, Kvačalova BA 47 658,55

923 Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru 200 800,88

925 SPŠ elektrotechnická, Zochova BA 127 153,47

926 SoS pedagogická, Bullova 2, Bratislava 127',t40,24

928 SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. BA 124 432,52

929 SoŠ masmediálnych a informačných štúdií,
Kadnárova 7, BA

39 280,35

930 obchodná akadémia, Račianska l07 106 668,80

931 obchodná akadémia, Dudova 177 018,18

934 obchodná akadémia Pezinok t29 748,89

935 Spojená škola s vyrčovacím jazykom maďarským 2ó 888'08

938 Skola pre mimoriadne nadané deti a gymnlízium 471 579,20

941 Spojená škola' Ivánka pri Dunaji 2 168 077,62

943 SoŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava 173 231,2',1

942 SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová BA 68 117,30

103 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabili&ĺcie 2 043 544,35

939 Stredná zdľavotnícka škola, Strečnianska 20 151316,66

949 Spojená škola, ostredková 208 452,86

950 Spojená škola, Pankuchova 532 890,60

948 Spojená škola, Malinovo 535 728,19

945 SoS elektrotechnická, Rybničná 59, BA 3r'7 425,08

944 SoS podnikania a sluŽíeb, Myslenická 1, Pezinok 153 286,27

946 SoŠ technická, Vranovská 4, BA 928 074,81

947 SoS dopravná, Kvačalova 20, BA 8l 718,78

SPOLU 36 023 381,09
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Podro S transferov

zúčtované s ovZP BSK:

11 319 152,84SPOLU

2289 650,42Správa ciest BSK409

191 375,35SoŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec222

311 857,91SoŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA212

44196,41Polikliniks Karlova Ves704

939 273,60Divadlo ARENA807

445 000,00Divaĺllo LI]D[]S806

1 052 925,62Divadlo ASTORKA Korzo '90805

386 977,34Malokarpatská kniŽnica v Pezinku804

420 058,43Malokarpatské múzeum v Pezinku803

374 381,52Malokarpatské osvetové stredisko v Modre802

846 s76,60Bratislavské bábkové divadlo801

35 674,15Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka219

139 200,20Hotelová akadémia218

t2 853,39Spojená škola, Tokajícka 24, B Azĺ6
r 541 422,63lazyková škola, Palisády 38215

36 443,72Škoh umeleckého priemyslu' Sklenárova 7, BA214

107 915,33SoŠ beauty služieb, Račianska l05, BA213

117 469,09SoŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9,

BA
211

16'7 124,83SoŠ kadeľníc N a a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA210

645 950,7'.1Stredná odborná škola polygrafická208

405 405,08SoŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9,
BA

207

82 079,9tSoŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča,
Skenárova 1' BA

206

725 340,54SoŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 2l, BA205

Suma OvZPNázov ovZPSkľatka Eo
)rt puĎl(yLrrulyurr Jjr IspgvNU v ]/l!l v

Spolu 4.369.035,29

1.745.470,03Prí sp evkové or gaĺizáci e Zúčtovaný kapitálový transfer

Rozpočtové or gaĺizácie 2.623.565,26 Zičtov aný kapitálový transfer

Hodnota zarok2O2lTransakcie s OvZP Poznámka
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transferov RO
Slaatka EO Názov ovZP Suma OvZP

101 DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 50 578,09

102 Zaľiadenie sociálnych služieb ROSA 159 673,51

104 Centrum sociálnych služieb prof. Karola Mafulaya
ore deti a dosoelÝch

19 900,39

105 DSS pre deti a dospelých, Javorinská 6 300,69

106 Centrum sociálnych služieb Sibírka 26 245,55

I0'ĺ DSS pre deti a dospelých KAMPINO 21 869,07

108 DSS pre dospelých, Báhoň 59 79r,22

109 DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA 32 411,43

110 ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie 80 I 18,42

l1l DSS a zariadenie pre seniorov Rača 180 827,73

tL2 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 35 64r,84

115 DSS Rozsutec 15 380,14

116 Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi 4t 982,23

900 Gymnázium Malacky 2l 608,98

901 Gymnĺĺzium Antona Bernoláka 37 548,15

902 SoŠ vinrársko - ovocinárska Modra 78 3).6,94

903 SoS pedagogická, Sokolská 6, Modra 7 258,46

904 Gymnrĺzium Alberta Einsteina 4 316,16

905 Gymnázium L. Novomeského l0 664,66

906 Konzervatórium v Bratislave 269 287,52

907 Štotstci, internát, Tmavská 2 44 587,20

908 Stŕedná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 3 042,66

909 Gymnĺĺzium K. Stura Modra 16 206,70

910 Gymnĺĺzium Pezinok 18 082,54

911 SPS elektrotechnická, K.Adlera 5 BA 22 401,84

912 obchodná akadémia, Nevädzova 3 2 355,l',l

913 SPŠ elektroĺechnická, Hálova ló 69 920,04

914 SOS podnikania 1826,76

9ĺ6 Gymnĺĺeium Jána Papánka 35 410,90

9r7 Gymnĺĺzium Ivana Horvátha t2 754,26

918 Gymnázium, Hubeného 22 869,27

919 ZŠ aGymnázium s vy-rčovacím jazykom maďarským 5 489,28

920 Gymnázium Gľosslingová 447 503,66

921 Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 67 797,58

922 SPŠ dopravná, Kvačalova BA 34 766,26

923 Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru 2l I10,88

925 SPS elektrotechnická, Zochova BA 66 906,36

926 SoS pedagogická, Bullova 2, Bratislava 25 286,88

928 SPS strojnícka, Fajnorovo nábr. BA 6 697,8s

929 SoS masmediálnych a informačných štúdií'
Kadnárova 7

7 192,88

930 obchodná akadémia, Račianska l07 43 702,04

931 obchodná akadémia, Dudova 11 862,43
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2 623 565,26SPOLU
7 082,04SoŠ dopravná, Kvačalova 20, BA947

29121,53SoŠ technická, Vranovská 4, BA946

59 460,07SoŠ podnikania a služieb, Myslenická l, Pezinok944

40 4'.t9,96SoŠ etektrotechnická, Rybničná 59, BA945

36 210,00Spojená škola, Malinovo948

7 134,88

Spojená škola, ostľedková

Spojená škola, Pankúchova950

20 763,06949

36 405,61Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20939

98 6-14,02GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej ľehabilitácle103

37 62',t,04SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová BA942

3 049,80SoŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava943

78 224,03Spojená škola, Ivánka pri Dunaji941

19 350,88Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium938

I 224,12Spojená škola s rryrčovacím jazykom maďaľským93s

I 263,60obchodná akadémia Pezinok934

Suma OvZPNázov ovZPSkratka EO

Braĺislavslý samosprávny kraj
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 3 1 . decembru 202-l

transferov PO:

1745 470,03SPOLU

869 949,05Správa ciest BSK409

38 684,67SoŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec222

122 688,3'lSoŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA212

94 276,44Poliklinika Karlova Ves704

40 975,36Divadlo ARENA807

0,00Divadlo LUDUS806

20 828,96Divadlo ASTORKA Korzo '90805

8 469,99Malokarpatská knižnica v Pezinku804

83 192,59Malokarpatské múzeum v Pezinku803

17 196,70Malokaľpatské osvetové stredisko v Modre802

l9 780,58Bratislavské bábkové divadlo801

0,00Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánkazĺ9
20 633,4sHotelová akadémiazt8
29 960,66Spojená škola, Tokajícka 24, BAzt6

5 986,32Iazyková škola, Palisády 38215

23 797,14Škola umeleckého pľiemyslu, Sklenárova 7' BA2t4

14'101,56SoŠ beauty služieb, Račianska l05, BA213

55 110,25SoŠ gastronómie a hoteloých služieb, Faľského 9,

BA
2'.11

14 7tl,64SoŠ kademícVa avlzážistiky, Svätoplukova 2, BA210

96 t98,02Stredná odborná škola polygrafická

207

208

111 800,72SoŠ hotelovy'ch služieb a obchodu, Na Pántoch 9,

BA

g 2r7,44SoŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča,
Skenárova 1' BA

206

47 310,12SoŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 2l, BA205

Suma OvZPNázov ovZPSkratka EO
,rBrvv yvr
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Poznámky k individuálnej účtovnej závietke zostavenej k 3 l . decembru 202 1

BSK uskutočnil v účtovného obdobia nasledorrné transakcie s

čl. x
Infoľmácie o rozpočte a hodnotenie plnenia ľozpočtu

1. Infoľmácie o rozpočte a hodnotenie plnenia ľozpočtu

Informácie o rozpočte sanachádzajú v tabul'ke č. 12 až 14 (viď Tabulková príloha)

Rozpočet Bľatislavského samosprávneho kraja na rok 2021 bol schválený umesením č. 3l8l2oz0
nariadnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK dňa 18. decembra 2020. Ro7počet BSK bolvsúlade s $ 10
ods. 3 a ods. 7 zákona č. 58312004 Z. z. o ro7počtoých pravidlách územnej samosprávy v mení
neskorších pľedpisov schválený ako rĺyrormaný, v členení na bežný rozpočet, kapitáloý ro7počet
a finančné operácie' Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkoý a kapitáloý rozpočet ako schodkoý.

V priebehu roka 202| bol rozpočet upravený zmenami, ktoré schválilo Zastupiteľstvo BSK
a ľozpočtoými opatreniami, na ktoré bol predseda samosprávneho kĺaja v zmysle schválených umesení
poverený pľávomocou vykonať Zrneny rozpočtu BSK, a to v súlade s:

. umesením Zastupiteľstva BSK č. 3l8l20z0 zo dňra 18.12.2020, ktoým Zastupitel'stvo BSK
schválilo ľozpočet BSK na roý 202l _2023,

o uznesením Zastupiteľstva BSK č. 338lz02l zo dňa l5.0l'202|, ktorým Zastupiteľstvo BSK
I. zmenu rozpočtu BSK na rok2021,

o umesením Zastupiteľstva BSK č.34912021 zo dŕra 29.03.202l, v rámci ktorého Zastupiteľstvo
BSK schválilo II. zmenu rozpočtu BSK na rok202l a

. uznesením Zastupiteľstva BSK č. 3'7512021 zo dňa |l.06'2021, v ľámci ktoľého Zastupitel'stvo
BSK schválilo III. zmenu rozpočtu BSK na rok2o2l'

Predseda BSK bol na zák|ade Uznesenia č. 31812020 zo dňa 18'12.2020 a v zmysle $ 1l ods. 2. písm. d)
zákona č' 30212001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
splnomocnený:

o upresňovať v priebehu roka rozpočet na rok 202| v rámci hlavnej kategórie ekonomickej
klasiťrkácie a v rámci programu medzi podprogramami a prvkami,

o rozpočet na rok 202l Podprogľamu 1'-3.: |]zemné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie
projektov, Pľogramu 2: Propagácia a marketing, Podpľogľamu 3.3.: Majetok - investície, idržba,
8.9.: ostatné ýdavky na školstvo, Podprogramu 10.l: Manažment kultury, kultúrne podujatia a
ich maľketing, Podprogramu 1l.3.: Poradenstvo a maĺažment sociálnej infraštruktury a
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Transakcie s dcéľskvmi podnikmi Rok 2021 Poznámka

Regionálne cesty Bratislava' a.s.

- dodávateľské beŽĺé faktury I 974 787,51
Za ýkon správy majetku, údrŽbu ciest II. a III.
lriedy; prenáiom nehn.maietku a iné sluŽby

- dodávateľské investičné faktúry 76 138,79 Za obstaranie šport areálu Bíke Park v Modre

- zžwäzok z dohody o urovnaní 2 3t4 761,94
vzájomných dodávateľskýchVysporiadanie

vzťahov.
- odberateľské faktury 52.899,42 Zanájomĺé hmotného maj

Bratislavská inteqrovaná dopľava, a.s.

- dodávateľské bežné faktúry 976 799,34
SluŽby v rámci projektu Bratislavskej integrovanej
dopravy na ziĺklade mandátnei zmluvy.

- dodávatel'ské faktury 935,21
Refundácia nákladov za poskýnutie zľav1
a pľeplatok na energiách v súvislosti s prenáimom.

- prijaté preddavky z0 640,00 Za energĺe a služby v súvislosti s náimom
- odberatel'ské faktury zanáiomné 1646,00 Nájomné za nebýové priestory



BratislavslE samosprávny kraj
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 3 1. decembľu 202i

Progľamu 13.: Administratíva presúvať v pľiebehu ľozpočtového ľoka podľa potreby na ostatné

progľamy' podprogľamy a pľvky, a to do výšky 5% rozpočtu príslušného pľogramu alebo

podprogramu,
o presúvať rozpočtované prostriedky z Progľamu 9: Šport a m|ádežnicke aktivity na Prvok 8.9.2:

ostatné výdavky na originálne kompetencie, a to do výšky 20 % schváleného rozpočtu Programu

9: Šport a mládeärícke aktivity,
o prekľočiť'limit ýdavkov zariadení v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho

k'raja z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov (z podnikateľskej činnosti po

zdaneni, súvisiace so školským stravovaním, od fyzickej osoby formou dotácie alebo grantu, z
poistného plnenia a pod.) tak, aby bol zabezpečený vyľormaný rozpočet,

. v súlade s $ 10 a $ 14 ods.2písm. a) zĺlkonač'58312004Z.z.o ľozpočtovýchpravidlách
územnej samosprávy a o zĺnene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov

robiť v priebehu ľozpočtového roka presuny ľozpočtovaných prostriedkov v ľámci schváleného

rozpočtu, pľičom sa nemenia celkové pľljmy a celkové výdavky, t. j. robiť pľesuny medzi

bežrými a kapitálovými výdavkami v ľámci Podprogramu l.3: Stratégia a riadenie projektov, v
rámci Podprogľamu 3.3.: Majetok - investície,'6ďržba, v rámci Programu 6.: Komunikácie, v
rámci v rámci Podprogľamu 8.9, o*tut''é ýdavky na školstvo, v rámci Programu 9.: Šport, v
rámci Podprogramu 10.1: Manažment kultury, kulturne podujatia a ich marketing a vrámci
Programu l l: Sociálne zabezpečenie a v rámci Programu l4: Podpora veĺejného života v regióne

podľa potreby tak, aby bolo zabezpečené,Žebežný rozpočet bude vyrovnaný alebo pľebytkoý.

2. Výška dlhu

lnformácie o ýške dlhu BSK sa nachádzajú v tabulke č.15 ..Výška dlhu obce alebo vyššieho územného

celku" (viď Tabul'ková čast)

K 3l''|z.2o2o pľcdstavovalo zadlžcnic BSK vzmyslc uvedenej legislatívnej noĺmycolkom 36,900Á, čo

vabsolútnom vy'jadrení predstavuje sumu 61 35l 995,89 eur. Vroku 2020 prijal BSK jeden úver

z otvoreného ilverového ĺámca v F.llrópskej investičnej banke v celkovej ýške 6.000.000,00 eur, ktoľé

boli určené na financovanie kapitáloých ýdavkov BSK, najmä na rekonštrukciu škôl a školslcých

zariadeni vspráve BSK a 5675346,00 eur vľĺĺmci návratnej finančnej výpomoci zMF SR, ktoľá bola

určená na financovanie výpadku dane z príjmov Fo a výdavkov, ktoré sa z tejto dane hľadia.

K3l.|2.2021 predstavova|o zadlženie BSK v zmysle uvedenej legislatívnej noÍmy celkom 4I,40Yo, čo

v absolúhrom výadrení predstavuje sumu 72 't0'7 832,43 eur. V roku 2021 prijal BSK návratnú finančnú

výpomoc z MF SR na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej

infľaštruktury' opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve BSK určeného na ýkon
samosprávnych pôsobnosti na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultury, cestovného ruchu,

vzde|áva, športu a regionálneho rozvoja ýške 15 500 00,00 EUR.
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Člx
Infoľmácie o skutočnostiach, ktoľé nastali po dni, ku ktoľému sa zostavuje účtovná závieľka do dňa

zostavenia účtovnej závieľky

l. rnfoľmácie o skutočnostiach, ktoľé nastali po dni, ku ktoľému sa zostavuje účtovná závieľka do
dňa zostavenia účtovnej závieľky

Po 31.12.202l nenastali udalosti, ktoré majú ýnamný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoľé
sú predmetom účtovnícťva'

Avšak z dôvodu vzniku vojnového konflíktu na Ukľajine vedenie účtovnej jednotky urobilo analýzu
moärých účinkov a následkov na účtovnú jednotku. Vláda Slovenskej ľepubliky vyhlásila v tejto
súvislosti mimoriadnu situáciu' ktorej cieľom je vývoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na
zamedzenie a zmiernenie následkov tejto udalosti, najmä zvládnutie hromadného pľílevu utečencov na
územie Slovenskej republiky.

Mimoriadna situácia sa ýka aj vyšších územných celkov ajeho organizácii v zriaďovateľskej
pôsobnosti. BSK plánuje prispieť na humanitámu pomoc' zabezpečiť primárnu zdravotnú starostlivosť
a prostredníctvom svojich organizárcíi zabezpečiť pre utečencov núdzové bývanie a stravu.

Dopady vyplývajúce z tejto situácie vzhľadom na jej zložitosť nie je možné v súčasnosti
kvantifikovať, účtovná jednotka bude situáciu priebeäre monitorovať vr'átane prípadného vplyvu
zvyšovania cien najmä energií ako aj dostupnosti mateľiálov potrebných pre realizitciu úloh kľaja
a subjektov v jeho pôsobnosti a alcýkoltek vplyv na finančnú situáciu zahrnie do svojho účtovníctva
v nasledujúcom období.
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ĺabulla č' 1 kd. lll.A . í.2-Noh.4mist

ffi

M ffi4

3477 903,68

55 157,73

366 615,80

10 719,92

12 43,80

0,00

0,00

0,00

3 832 075.6É

56E 877,6!

354 960,93

0,00

39 158,2

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

394 119.1!

0,0t

4s1@.34 ,ĺí6 aa,s4 í2 4,ĺ3's 0,m 4É07z4

0,00

0,00

0.00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,00 0,0c

55999 066,E5

5 022 793,46

2 555 518,45

57 485 253,32

271 04734

134 387,82

97 493 240,98

1 S8 392,06

1 120 E21,63

0,00

0,00

0,00

t6 391 079,19

3 725 44,72

1 569 084,4

21 639,89 0,00 21 586,11 000 53,7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c

BSOiS,S 56Afl,52 ĺm&mB8 0,m 2ísm,íl
0,00 0,00 0,00 0,00 0.0c

0,m 0,m 0,0o 0,m 0,m

67mm,s s ro7 í&,{ 1@214&JB 0,m aoru,ď

M Úffi M1

4 186 456,81

573 392,53

236 354.&

32 602.6í

12 443,8O

0,00

0,00

0,00

4 410 367,41

605 995,14

357 334,41

159 000,00

r53 000,00

0,00

0,00

0,00

153 000,00

,153 000,00

663 334,41

6000,00

5 m ĺ83'75 418,U í28's 0,m 5ffim,9

43 626 156,03

26 930,00

I 204 245,95

0,00

16 552 994,61

0,00

0,00

0,00

35 279 407,37

2 930.00

127 792 74239

5 727 816,38

3 033 742,00

321 372,85

98 898,82

93 500,00

97 493 240,9A

1 568 392,06

1 120 821,63

2 037 ZOA31

0,00

0,00

32 658 122,57

4 258 323,14

2 006 520,17

21 639.89 0,00 21 58 'ĺ1

3E2 711,03

0,00 53,7E

1 1 017 395 A3 11 328599.17 -2 037 208.31 19 926 075.66

ĺ9ĺ 2aa&'52 mw71g:ts 1171U78,n 000 st55&,&

71 653.10 0,00 0,00 0,00 71 653,1(

7ĺ ffiLlo 0m 0,m 0,00 7í B'lt

ĺssä'37 D€m'lo 117 1e 1*42. o'Ú 8s127&,7

01

02

03

04

05

06

07

B

09

10

11

12

14

16

17

18

19

21

22

23

26

27

2b

s

sí

Aktivované áklady na v Ýoj

Drobn dlhodob nehmotn majebk

osEh}' dlhodob néhmoh mäje|ok

obslaranie dlhodobého nehmotného majetku

Posk nuÉ oÍéddävkv nä dlhodobÝ eh otn mäiélok

dMb Ď@mFbk3FlU

Umelecké dielä a zbierky

Prdmely zd h .h kovov

samoslalné hnutslné veci a s bory hnu|e]'n ch vécĺ

základné sÉdo a ťaŽné zvieÉä

Drcbn dlhodoblt hmorn rojerok

Ostaln dlhodobtthmoln majetok

obslalanie dlhodobého hmolného majélku

P škvt uté Ô'eddávlv á dlh d h h i m'i.1 k

Uhodot' hmwnEiffish

Podĺelové cenné papieíe a podidyv dcéEkej čbvnejjodnotke

Podielové cenné paPiere a Fdjelyvspoločnosli s podsb|n mvplyvom

Realizovablné cénné papÉŕe a PodjeIy

Dlhové ce né papie dŕané do splähosti

P Žičky tovnejjednotke v konsolidovanom celku

3statné p Žičky

cstatn dlhodob Ínančn maje|ok

Bl# hŕťur|etlplu

effit rul.bkrFu
írÚ+r2l+rst



Ťabulta č' 1' pokafoEnie k d. lll. A ď_ 1 . 2 - lbbá n#k pb \ánb

Itlcob. nFbt.potu

E!fr.dr íiltčďq| rsfu

Podblové ceĺné papierc a Podidyv dcéEkej človnejjednotke

Podiétové reníé PaPierc a Podblyvspoločrcsti s Fdsbln mvplľom

Réäl'2ealsl'né Énŕ papieláä podiely

Dlbé cenné pápiere džané do splatnosli

P äčky Účbnej jednotke v konsolidďanom celtu

osbhé pÔŽičky

osbtn dlhodob ĺmn& majetok

Dffi hory #tsb

Umelecké dieh a zbierky

PdmetyzdEh ch kovov

Wcia s bry hnubln ch v*í

cÉlky trual ch poÉslov

hmoln majelok

d|hodobého hmbého ma'étku

DlltdobÍmhorymstltlu

dlhodobého nehmolného májetku

s1

s

22

23

24

26

27

28

21

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

06

01

02

03

04

05

06

07

ff6 474,S qm ĺ ĺil,m 0,m Bí5 m' [

0,m 0,0o qm o,m 0,m

0,00 0,00 0,m 0,00 0,00

6t0 474,S í 178,m @

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,m

0,00

0,m

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

610 474.66 1 176,m 609 29E.66

6 00,m 0,m 0,00 0m I mpo

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

6 000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,0!

6 000,00

M Píl*í(y ÚWq Rrdry 2!21

oB Ňtoáv

1r*B,n nua1a5#

7t ffi'ĺ0 7l s3'í!

71 653'ĺ0 71 653,10

lŽBs'2ĺ 7t m467'&

43 628 156,03

26 930,00

?5 279 407,37

26 930,00

?1 793715,54

705 022,92

478 223.55

16 267 043,38

532 874,35

437 435.73

0,00 0,00

10 406 921.17 19 316 777,00

8n l8í r'ĺĺ 9e1,4

708 553,13

15 234 E0

57A 291,73

37 117,49

2 3n,44

153 000,00

269 215,26

0,0c

&1
Mffi

2



Tabul'ka č.3

k čl. lll. B _ V voj opwn j polďky k Pohlgdávkam

Zostatok

opľavmj poloŽky

20/21

5

87 210,45

48 084,09

174249,26

1 559 583,38

1 469 127 1A

zrušenis

4

10 689,48

145 543,40

13 678,72

300,00

170 2'11.64

a Ženio

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tvorba

2

0,00

30 695,93

0,00

1534224.38

'l 564 924.31

Zostatok

opravnej PoloŽlry

2020

1

97 899,93

162 931,56

187 927,98

25 655.00

474 414,47

Názov čfu

b

cstatné pohľadávky

Pohľadávky z neda ouj'ch prĺmov obcĺ a VÚc

TEnsfery a ostatné z čtov. so subjektami mimo Vs

né oohľadáVkv

x

čĺslo rlčĺu

a

315

318

372

378

spolu

3



Taburka č.4

TabuÍka č.5

kd.ilr.B-

+

Pohľadávky v lehote splatnosli

v tom:

Pohľadávky so zostatkovou &bou splatnosti do jedného roka vrá:ane

Pohľadávky so zost'atkovou dobou splatnosti od jedného do piatiďl rokov vrálane

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosli dlhšou ako päť rokov

lehote

Poh]adárlry podla doby splďn$!

06

01

02

03

04

05

b

čÍ6lo

dadlcJ

4 507 64E,S3

261244't,33

2697 028,U

5 412,4e,

1 895 207.6C

zostábk
T21

74534362

162 423,23

1 58 836,09

3 587,14

582 920,39

2

Zostatok

mm

kd. ĺV

zosletÓk 2021

Zostatok2O2O

Prírastky

Úbŕky

PresunV

a

Názot' poloŽlry

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

océiĺovacie .ozdioly z
ptbcénonia maj6lku a

záYäŽ]lí0.v

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

oceiÍo\'acig íotrdigly z
kapitálov ď ÚčastÍn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

zákonn t zérm Íond

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

O6tatr bndy

2283e/.85',1,@

216 069 795,27

't 534228.33

188 565,47

10 969 393,51

5

Nwy poriadan

vFlodok hospodáEnia

minulÝďl rckov

17 s! 961'04

10 969 393,51

17 693 961,04

0,00

-10 969 393,s1

6

v slodok hospodáEnia

4



Tabuľka č' 6

č.ĺkd. lv.B- ákonná

Zostabk

2Í}2'l

6

0.00

o-oo

zrušani6

0.00

0.00

Pouäio

4

o.00

0.00

TvoÍbe

3

0.00

o.00

PBun

2

0.00

0.00

Zostabk

20m

1

0.00

0.00

čÍsb
adlor

b

01

02

03

0/ĺ

05

06

07

08

PoloŽka r zolv

a

Rezgrvy ákonné dlhďob

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uätvorenÍ

Náklady stivisiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia, odpadov a obalov

lné

smlu lBäM zákonn dlhodoŕ ís čst Í. 0í až ľ. 03)

RezBNy ákonn kÉtkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanié skládky odpadov po jej uzalvorení

Náklady s visiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov

lné

sDolu t%M zákonné laátl(odobé ís čét r. 05 až r. 0n

5



Tabuľka č. 7

é.2k GtEtté

loátl(odobé

pozemku; uzavrelie, rekultivácia a monitorcvanie skládky odpadov po je.i ualvorenĺ

poŽitky

Náklady s visiace s odstránenĺm znečistenia Životného pĺostredia, odpadov a obalov

Nevyfakturované dodávky a sluŽby

Náklady na zostavenie, overenie, aerejnenie človnej závierky a n/ročnej správ t kajr]cej sa vykazovaného čtovného

a hroziace s dne spory

r. 0í aŽ Í'

oetahé dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jei uzatvorenĺ

poŽitky

Nákledy s visiace s odstránením znečistenia Životného prostredia' odpádov a obalov

Prebiehaj{re a hroziace s dne spory

a

lMru

14

07

08

09

10

't'l

't2

13

06

01

02

03

04

05

b

ČÍglo

ŕadku

2 586 378,73

98 620,20

2 456 61 7,00

11 616,00

1226,40

4.8 297,13

146 /ĺ96'/ĺ6

146 496,46

1

Zostabk

2020

45 590,91

45 590,91

0,00

0,00

0,00

0,00

45 590.9'l

-45 590'9'ĺ

z

PÍgsun

398 6í6'88

13 894,96

357 500,00

I 813,60

0,00

17 408.32

87'l04'0í

87 104,01

3

TvoÍba

2 4,ĺ6 963,78

35 893, 1

2381 157,04

'1 616,00

0,00

',8 297,',13

0,00

0,00

4

PouŽi-jé

863/.7,82

9 66'l,46

75 459,96

0,00

1226,40

0,00

3 672.06

3 672,06

5

Zrušénie

497 272,52

112 55'ĺ'00

357 500,00

I 813,60

0,00

17 408.32

1E4 3il7'50

184 337,50

6

zostatok

2021

6



Tabuľka č. 8

kd. tv. B

Zostatok

2Um

2

2377 029,70

2243 564,58

133 465,12

276 501.57

265353',1.27

zosŕatok

2Í}l1

1

3 998 691,63

3 954 965,55

43 726,08

38 991.99

4 037 683.62

čÍslo

ri.dku

b

01

02

03

04

05

06

zává'(y pod]a doby splatnGti

a

záVäzky v |ehote splatnosti

v lom:

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

záVäzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

záväzky po lehote splatnosti

sDolu (ľ. 0í + Í. 05)

7



Tabul'ka č. 9

k d. lv. B _ Bankď ÚYBry

SDolu

lnvestičn

lnVestičn

lnvestičn

lnvestičn}i

lnvestičn

lnvestičn

lnvestičn

charaldar

b nko/áho

veru

x

Komerčná banka, a's. ll.

oTP Banka, a.s

Komerčná banka, a.s. lll.

banka. a.s. L

sporitel' a, a.s. I

sporitel' a, a.s. ll.

investičná banka l'

Eur pska investičná banka ll

Europska investičná banka lll

Eur pska investičná banka lV.

Eur pska investičná banka Vll.

investičná banka V

invéstičná banka Vl.

investičná banka Vll ]_

lx.

b

Pos@vatol bankového vsru

x

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

EuÍo

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

1

Mena

x

6M euribor+1,2

6M Euribor+0.25

6l\'l euribor+1,00

6M euribor+0,90

3M Euribor+í,29

12M ELribor+0.27

6l\4 euribor+o,15

6M euribor+0,31 1

6l\.4 euribor+o,816

6lVĺ euribor+ 0,891

12M Euribor+o259

6M Euribor+0,659

12M Euribor+o,25

6M Euribor+0,254

0

2

Úoková sadzba

vVo

x

31.12.2024

31.12.2025

31.12.2025

31.12.2026

31j22030

31.12.2032

31.12.2038

31.12.2040

31.12.2041

31.122042

31.12.2043

31.12.2043

31.12.2043

31.12.204r'.

31.12.2045

3

Dáfum

6platlosti

414416ts,6

571 428,00

't52692,04

203 4s4,00

500 852,00

333 336,00

666 668,00

282 501,44

126 666,66

208 579,16

1 18 704,16

80 000,00

99 282,00

280 000,00

280 000,00

240 000,00

4

Zostatok

m21

lcálkodobá časť

414/165,4

571 428,OO

152692,04

203 454,OO

500 852,00

333 336,00

666 668,00

282 501,44

'ĺ26 666'66

208 579,16

118 704,16

80 000,00

99 282,00

280 000,00

280 000,00

240 000,00

Zostabk

2Dm

47 38g3n,9',1

1142862,00

382 386,70

6t0 356,57

1 752 986,77

2 371 038,80

6 666 660,00

4 520 022,98

2 280 000,08

3 963 004,24

2374 083,06

1 680 000,00

2084921,77

5 880 000,00

6 160 000,00

5 520 000,00

6

Zostatok

2021

Dlhodobá časť

5'ĺ 532 486'/ĺ3

1714290,00

535 078,74

813 810,57

2253 838,77

2704 374,80

7 333 328,00

4 802 524,42

2 406 666,74

4 171 583,40

2 492 787,22

1 760 000,00

2 184 203,77

6 160 000,00

6 440 000,00

5 760 000.00

7

Zostatok

2020

5't 53?

17',tA290,00

535078,74

8't3 810,57

2 25i 838,77

2704 374,A0

7 33: 328,00

4 802 524,42

2 406 666,74

417' 583,40

2 492 787,22

1 760 000,00

2 1812A3,77

6 160 000,00

6 440 000,00

5 760 000,00

8

Wška istiry

m21

íí8 50í'65

15 396,88

0,00

4 848,20

10 174,88

37 664,30

21 412,50

0,00

0,00

14 462,75

10 590,19

0,00

3 951,95

0,00

0,00

0,00

I

Nákladov l:rrok za rok

20,21

I



Tabul'ka č' 10

aktháďl e

Zo tabk
2mo

2

1 038 239,18

Zostabk

2Í21

1

1 303 297,37

čÍsb dadhl

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

lné akfua a iné pasfoa

a

Bud ce právo zo seruisn ch zml v, poistn ch zml v, konEsionárskych zml v, licenčn ch zml v

Aktívne s dne spory

ostatné iné aktĺVa

záVäzky z poskytnutch záruk

záVäzky z existuj cich alebo hroziacich s dnych sporov

Záväzky zo VšeÔbecne záväzn ch právnych predpisov

zá äzky z ručenia

záväzky s visiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaŽí

ostatné iné pasíva

PoVinnosti z devízou ch termínovan ch obchodov a in ch finančn ch derivátov

PoVinnosti z opčn ch obchodov

zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľsk ch zml v alebo odbeEteľsk ch zml v

Povinnosti z nájomn ch zml v, seruisn ch zml v, poistn ch zmll]v, koncesionárskych zml v, licenčn ch zml v a podobn ch zml v

lné povinnosti

9



Tabuľka č. í 1

k d. vll _ zoaam n hnubľn ch fultĺrÍryď Pamiabk v 8P'á'g alebo vo vlasbÍctt'é aovngj jednď<y

Park V Malinove NKP č. 452

Sv.Juĺ. NKP č.1'ĺ999/1

é

hJltlma pamiatka

7 147 147

I

7 029 014,40

1

Hodnota

2021

'10



Tabul'ka č' 12

k d. x - Pr|imy ]ozPočtJ

Skubätosť

TM

4

102 856 871,86

156 756,82

1495,77

3 203 986,56

0,00

87S 401,00

64 759 153,84

478 220,8'l

360 106.43

172 695 993,09

slďočnoď
202',1

3

'lo8 125 051,76

2 024 034,35

2 790,83

7125752,89

4 't61,34

417 888,06

68 509 783,62

971 460,05

370 606,48

187 551 529.38

Rozpočot po zÍnonáďl

2

103 700 000,00

124 800,00

1 000,00

16 438 521,38

4161,34

500 000,00

71 148 427,69

1 139 635,84

371 026,78

1 427 ďI3-o3

sďválen ]ozpočot

1

101 700 000,00

124 800,00

'1 000,00

13 62? 882,19

0,00

500 000,00

67 687 313,88

339 635,84

371 026,78

184 35í 658.69

Názov kabg ]i6 okonomickoj Hasifi kádo

b

Dane z prĺjmov a kapitálového majetku

Administmtivne poplatky a iné poplatky a platby

Úroky z tuzemsk ch VeÍoV, p Žičiek, návraln}''ch fi

Tuzemské kapilálové granty a transÍery

Zahraničné gĺanty

Kapitálové prĺmy

Tuzemské bežné granty a tEnsfery

lné neda ové príjmy

Pfíimv z Dodnikania a z vlastnícfua máiétku

x

Kabg da ekonomiďoi

Hmifikácie

'1 10

220

240

320

330

230

310

290

210

SDolu

11



Tabuľká č. í3

k d. x - Wavky 
'ozpočtJ

SDolu

650

720

620

7't0

610

640

630

e

lGbg ria e&onomid(ej

ldasifik&ie

x

rokov a ostďné platby s visiace s Ú'r'er

transfeÍy

a prĺspevok do poisťovní

kapitálov ch aKív

platy, sluŽobné príimy a ostatné osobné vyro

tÍansfery

b

Názov katag Íb ekommickej klasifil<ládo

1 4 ,3201,42

174 472.07

2 935 701 '1.ĺ

2 653 235'9,ĺ

41 820 986,19

7 746 476,95

63 438 785,80

17 633 543,33

1

sďválon ÍozPočot

1473725F/.,il

't42472.07

í í í05 294'80

3 595 601.72

39771 516,'t3

I 777 980,66

65 363 950,04

18 615 739,08

2

Rozpočot po zŤonáďt

í0/ĺ 368 084.26

118 501,69

3 226 5'11,33

3 361 005,34

15 612 379,98

7 331 165,68

61 962 453,36

12 756 066,88

3

slrubčnoď

2021

84 8í}il 903'74

153 336,05

2 193 652,92

2 62'1 74',1,82

7 074 877,66

6 660 946,55

55 384 446,83

'0 744 901.91

4

sloto oď
Ž)2o

12



Tabuľka č. 14

k čl X- Fimnčn

sl(lio&o6ť
2mo

2

15 858 545,19

769 039,89

11 675 346,00

16 159.30

3 398 000.00

4555 666,35

3 904 163,46

27 500,10

624 002.79

sl(Jbčnosť

2or21

1

24352413,37

2 458 247,94

15 500 000,00

29 055,48

6 405 t09,95

52ď267f ,72

4 144 163,46

0,00

1 1't8 s14.26

čÍĺo
riedku

b

0í

02

03

u
05

06

07

08

09

10

1'l

Fimnčné ops.áci6

a

Prĺmov ínanälé opoÉde
bm:

zostatok prostriedkov Íinančn ch aktív

Drijaté Úvery' p Žičky a návratné finančné u pomoci

splátky poskŕnut ch verov, p Žičiek a návratn ch finančn ch v pomocí

Príjmy z predaja majetkouich t]časli

cst'atné Dríimv

davkové finančné opeÉde
bm:

Poskytnuté very, p Žičky a náVEtné finančné v pomoci

splátky prijat ch verov, p Žičiek a návratn ch Íinančn ch v pomocí

davky na obslaranie ma'ietkov ch častí

cstatné s daVkv

13



Taburka č. 15

suma dlhu obce alebo vyššieho zenného celku podľa s 'ĺ7 ods. 7 zákona č' 583l2oo4z.z. v zneni zákona č' 42612013 z.z'

a

dlhu plé pofoby Íogulácié prijímania návBtn ď zdmiov finencovanie

suma záväzkov z veru poskytnutého zo Štátneho fondu Íoaoja b vania na V siavbu obecn ch nájomn ch bytov vo v ške splátok veru,

ťlhrada rlčného za

záväzky podľa s 'l7 ods. 8 ákona č' 58gl2oc4 z.z. v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočĺtavaj do celkovej sumy dlhu obce alebo Vyššieho

celku

suma záväzkov z návratn ch zdrcjcv Íinancovania prijavch na äbezpečenie predŤinancovania realizácie spoločn ch programov slovenskej

republiky a Eur pskej nie, opeľačn ch programov spadaj cich do ciel'a Eur pska zemná spolupráca a progrämov ínancovan ch na

zák|ade medzinárodn ch zml v o pJskŕnutí grantu uzafuoren ch medi slovenskou republikou a in mi štátmi najviac v sumé nenávratného

linančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzafuormej medzi obcou alebo vyššim zemn m celkom a orgánom podľa osobitného

0'1

čÍ610 liadlo

o7

06

05

o4

02 72 707

72707 A32,43

1

sl(Jbčnosť

0,00

61 351

6t 351

2

skutoälGt

0,00

0,00

kčl. x_ ámnáho

14
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sPRÁvA NnzÁvIsLEHo AUDĺľonĺ
pľe štatutáľny oľgán a zastupiteľsĹvo konsolidujúcej účtovnej jednolky

Bľatislavského samospľávneho kraj a

I. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závieľky

Nlizoľ
Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závieľky účtovnej jednotky verejnej správy,
ktoľú za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka Bľatislavský
samosprávny kraj (ďalej len ,'konsolidujúca účtovná jednotkď'), ktoľá obsahuje

konsolidovanú súvahu k 31. decembru2027' konsolidovaĺý ýkaz ziskov astrát za ľok
končiaci sa k uvedenému dátumu, a pomámky' ktoľé obsahujú sirhľn významných
účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho néuotu, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obľaz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 202l
a konsolidovaného r4ýsledku hospodáľen\a za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zétkona č,. 4312002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o účtovnĺctve").

Zdklad pľe nd.zoľ
Audit sme vykonali podľa medzináľodných audítoľských štandaľdov (Intemational
Standaľds on Auditing, ISA)' Naša zodpovednosť podľa týchto štandaľdov je uvedená
v odseku Zodpovednosť audítoľa za audit konsolidovanej účtovnej závierky. od
konsolidovaného celku sme nezávislí podľa ustanovení ziĺkona č,. 4232aI5 o štatutárnom
audite a o zmene a doplnení zékona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskoľších
pľedpisov (ďalej len ,,zákon o štatutaľnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického
kódexu audítoľa, relevantných pre náš audit konsolidovanej účtovnej závietky a splnili sme
aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme pľesvedčení, Že audítoľské
dôkazy, ktore sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný zák|ad pre náš ĺázor'

Kľ účové zdležltosti autlitu
Ki'účové záieŽitosti auditu sú záieŽitosti, ktoré sú podl'a nášho odbomého posúdenia
v našom audite konsolidovanej účtovnej zŕlvierky zabežné obdobie naizävažnqšie' Týmito
záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky ako
celku a pľi formulovaní nášho néĺzoruna ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názoľ' Pľi
plánovaní auditu, ľesp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce ľizik!ľ

Rĺziko rozsahu auditu a exteľne spravovĺného majeÍku
Konsolidovaná účtovná zavierka obsahuje konsolidáciu individuálnej účtovnej zétvierky
materskej účtovnej jednotky, 57 dcéľskych individuálnych účtovných závieľok

l\(](]l],l}'|'Á[jl)B'ť & (](}Nst]l,l lNd']' s'r'o.' ľitštĺlv:i Jĺl- 0ĺJ{} {iĺ ľľcšor'" 5i'{}V,\ĺ{ĺÁ
iVlľlnllct tl! ';1l'1 1111g1n1ti(lĺiil. lilľlsäni i'()li ()S l'ĺc\(l!' ()dti: Sĺĺ). vl' ij )_i(}i i l}

lli^N:\K\.j lIIlll{)ĺX}() o|i)'lj)lĺl|,,lĺ'j l('r ): jl7{)(}ll7 la l)l'll\l\-'i}j()i'1'ix''
ĺ'rcštlv. l'iaŠlĺlvil .ili. ĺ:I/lax: (X}.l2 l 5' 7'i ]'i3'l() i7 .j l ŕJ ()()

KrtŠii:c. l'}('( itsstllitl' ..cLnii ]7. (cl. lX).1]l 5.j'Jlló l.1()(}

{lĺitlil;lilllt i\.'Lťi'l'','a'.,. tĺ:l 1iĺ)1] l ] l]]j0:! i j
lllĺlsĺ:iitlĺĺlitcccplut](iii ik. \\'w\Y'ilcrťplall(lli _sL

}]ffiliffi'*ľč#ffiĺiffib
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rozpočtových a?3 pľíspevkových oľganizácií'3 individuálrrych ťrčtovných závierok
dcérskych obchodných spoločností.

Celkovy objem majetku vykázarlý v individuálnych účtovných závieľkách účtovných
jednotiek konsolidovaného celku predstavuje qýšku 633 miliónov EUR, z čoho
264 milíónov EUR majetku je zverené do správy dcéľskych ľozpočtových a pľíspevkovych
organizácií, pľičom tieto spoločnosti nie sú audítované' Pľitom 54 organízácií
v konsolidovanom celku vykazuje ziĺpotne vlastné imanie' a to najmä z dôvodu
kumulovaných strát z minulých ľokov a 42 otganizácií skončilo bežný ľok so stratou. Táto
skutočnosť si vyžaduje súčasne s očakávaným negatívnym vplyvom pandémie a dôsledkov
ľuskej invinie na Ukľajinu pľĺjatie adekvátnych opatľení pľe elimináciu pľípadných rizík
plynulého pokľačovania v činnosti týchto subjektov, ako aj tvorbu dostatočných rezerv na
krytie nĺĺkladov súvisiacich s pľijatím týchto opatľení.

Po vykonaní agľegácie položiek ýkazov účtovných jednotiek konsolidovaného celku
arealizácii následných konsolidačných operácií predstavuje celkor1ý objem majetku
konsolidovaného celku r"ýšku 392 mi|. EUR a vzrástli opľoti predchádzaiúcemu roku
o 35 mil. EUR.
Konsolidované qýnosy dosiahli výšku 2I2 mil. EUR a vzľástli opľoti"predchádzajúcemu
ľoku o 26 mil. EUR.
Konsolidovaný ýsledok hospodárenia po zdanení dosiahol výšku 17,2 mil. EUR najmä
vďaka vysokému qfsledku hospodárenia materskej účtovnej jednotky a opľoti
predchádzajúcemu ľoku vzľásto| o 2,5 mil. EUR.

Reakcia audítoľa na uvedené ľiziko okľem iného zahŕňala:
Testovanie ooenenia pľírastkov majetku a systému jeho financovania, vrátane financovania
z ďotácii a úveľov, spľávnosť zaruďenia a odpisovania majetku vrátane ľozpúšťania
súvisiacich dotácií do výnosov, prípadného mehodnotenia majetku a spôsobu vyľadenia
majetku, wátane pľípadných stľát Z jeho predaja, zveľenia majetku do správy organizŕtciám
v zriaďovateľskej pôsobnosti azámeny majetku. Testovanie konsolidačných opeľácií
súvisiacich s pľevodmi majetku na iné účtovné jednotky, wätane prevodov na otganízácie
v zľiaďovateľskej pôsobnosti.

Náklady na tľansfery' ich väzba na schválený ľozpočet, súvisiace zúčtovanie transfeľov
a konsolidačné opeľácie
Náklady na tľansfery z rozpoétu konsolidujúcej účtovnej jednotky do jej rozpočtových
organizácii predstavujú 43% všetkých nákladov konsolidujúcej účtovnej jednotky
a súvisiace pohľadávky zkapitáLových transfeľov predstavujľ 65% zjej celkoqých aktív.
V súvislosti s tým existuje potenciálne riziko nesúladu s rozpočtom, nesprávneho
vzájomného zúčtovania tľansferov a pľíslušných konsolidačných operácií s dopadom na
konsolidovanú súvahu aj konsol idovanú ý sledovku.

'\('{'ĺi]ĺ}'1' '4t,l}li'ĺ'ťd l{)N5i]t,'t'$\i'!.;. 'i'ĺ''{)., ĺtraštĺlv:ĺ 3ĺ'i' i)ĺcti (}l ĺ)l'ršĺ;l.,., l'j{,(}1l ti.iĺ.'r
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IJ!ť:()\'. IjíŠlUť?l jij iľl/lirl: ijt)'l.]l _]| /'i.'-ji'j l9 l j ll(,ĺ)n
F'rlilr;e' l!('('lt:;sĺlilll ĺ.'',, 'l lr]I a]ĺ)l.]l i' ]j1il i jĺ){)

!tlilĺl':l,i!ji. 1\ lťl:j'i't il !] i.]l iii]'j] | '' i I i'\i!"i | '

iilt,:;lla'ĺĺ ilcccill.lr]iiii ii' ]\s1'l rcťť|lliILlri!l 
"l.

318



äCCept
AUDIT & CONSULTING

Reakcia audítora na uvedene riziko okľem iného zahrňala:
overenie bežných a kapitáloqých tľansferov a ich súladu so schváleným ľozpočtom,
vzájomného zúčtovania tľansferov a súvisiacich konsolidačných opeľácií, a to najmä
v oblasti eliminácie vzájomných pohľadávok azáxäzkov a súvisiacich nákladov a qýnosov
v konsolidovanej účtovnej závieľke.

Dodržiavanie pľavidĺel používania návľatných zdľojov ĺinancovania podľa zétkona

č,.58312004 Z.z' oľozpočtových pravidlácb uzemnej samospľávy aoZmene adoplnení
niektorych ziĺkonov v zncní neskoľších pľedpisov.

Reakcia audítora na uvedené riziko okĺem iného zahľňala:
V zmysle zákona č. 58312004 Z.z. o ľozpočtoqých pravidlách územnej samosprávy
a o änene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších pľedpisov sme overili pľíslušné
náležitosti v zmysle $16 ods. 3.

Zodpovednost' štatutdĺneho orgónu a osôb poverených spravovaním za konsolidovanú
ĺlčtovnú zdvierku {

Šatutarny orgán konsolidujúcej účtovnej jednotky je zodpovedný za zostavenie
konsolidovanej účtovnej závieľky tak, aby poskytovala pľavdiqý a vemý obraz podľa zžkona
o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoľé považuje za potrebné na zostavenie
konsolidovanej účtovnej záxierky, ktoľá neobsahuje ýznamne nespľávnosti, či lž
v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pľi zostavovaní konsolidovanej účtovnej zéwietky je štatutĺĺmy orgán zodpovedný za
zhodnotenie schopnosti konsolidovaného celkunepľetrŽite pokľačovď vo svojej činnosti' za
opísanie skutočností ýkajúcich sa nepľetrŽitého pokľačovania v činnosti, ak je to potľebné'

azapoužitie pľedpokladu nepľetľžitého pokľačovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutáľny oľgán konsolidujúcej účtovnej jednotky je ďalej zodpovedný za dodržiavanie
povinností podľa Zŕlkonač.583/2004 Z. z. o ľo4počtových pravidlách územnej samospľávy
a o änene a doplnení niektor1ých zĺkonov v platnom znení (ďalej len ,,zákon o ĺozpočtoqých
pľavidlách").

osoby poveľené spľavovaním sú zodpovedné za dohľad nad pĺocesom finančného
výkazníctva konsolidovaného celku.

Z dôľaznenie s kutočnosti
Upozoľňujeme na informáciu na strane 28 v poznámkach konsolidovanej účtovnej závieľky,
kde sa opisuje vplyv invázie Ruskej fedeľácie zinemiaRuska a Bieloruska na Ukrajinu dňa
24,2.2022. Táto skutočnosť spôsobila mimoľiadnu destabilizáciu ekonomickej situácie
v Euľópe a na celom svete, vyvolala celosvetový ľast cien surovín a energie' pľudkú inflácíu

^("(]I,]P'ĺ ̂  
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a humanitárnu katastľofu nebývalých rozmerov s vplyvom na schopnost' plyrrulého
pokačovania v činnosti ekonomických subjektov. Vláda Slovenskej republiky^vyhlásila
v tejto súvislosti mimoľiadnu situáciu, ktoľej cieľom je vytvoriľ pódmienky na pľijatie
nevyhnutqých opatľení na zamedzenie a zmiernenie následkov tejto udalosti, najmä
zvládnutie hromadného prílevu utečencov na územie Slovenskej republiky. Učtovná
jednotka plánuje pľispiet' na humanitárnu pomoc' zabezpeč,iť prímárnu zdravotnú
staľostlivost' a pľostľedníctvom svojich otganizácií zabezpečit'pľe utečencov núdzové
bývanie a stravu. Vedenie účtovnej jednotky nepredpokladá významné ofuozenie
pľedpokladu nepľetľŽitého pokľačovania v činnosti v blízkej buclúcnosti. Dopady
vyplývajúce z .tejto situácie vzhl'adom na jej zlažitast' nie je možné v súčasnosti
kvantifikovať' Učtovnájednotka bude situáciu pľiebeŽne monitoľovať a akýkol'vek vplyv na
finančnú situáciu zahmie do svojho účtovníctva v nasledujúcom období.

Zodpovednost' auditora za audit konsoliĺlovanej účtovnej zóvieľky
Našou zodpovednosťou j e získat' pĺimeľané uistenie, či konsolidovaná účtovn á závierka ako
celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať
spľávu audítoľa, vrátane názotu. Primeľané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je
zárukou toho, Že audit vykonaný podl'a medzinĺáľodných audítoľskýc*r štandardov vžáy
odhalí ýmamné nespľávnosti, ak také existujú. Nespľávnosti môžu vzniknút'
v dôsledku podvodu alebo chyby a za výzmamne sa považujú vtedy' ak by sa dalo
odôvodnene očakávat', Že jednotlivo alebo v súhme by mohli ovplyvnit' ekonomické
ľozhodnutía používatel'ov, uskutočnené na zák\ade tejto konsolidovanej účtovnej závierky.

V ľámci auditu uskutočneného podl'a medzinaľodných audítoľských štandaľdov, počas
celého auditu up latňuj eme o dborný úsudok a zachov áv ame profes ionálny skeptici zmus.
okĺem toho:

Identifikujeme aposudzujeme úziká ýznamnej nesprávnosti konsolidovanej
účtovnej zétvierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme
a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto rtzikáa získavame audítoľské
dôkazy, ktoľé sú dostatočné a vhodné na poskytnutie zĺĺkladu pre náš nivot. Riziko
neodhalenia ýznamnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto ľiziko
v dôsledku chyby, pretoŽe podvod môžezahŕŕlať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné
vynechanie, nepľavdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontľoly.
oboznamujeme sa s inteľn;ými kontľolami ľelevantnými pľe audit, aby sme mohli
navrhnúť audítoľské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom
vyjadrenia názoru na efektívnosť inteľných kontľol konsolidovaného celku.
Hodnotíme vhodnosť pouŽitých účtovných zásad a účtovných metÓd a pľimeľanost'
ťrčtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené
štatutáľnym orgánom.
Robíme zäver o tom' či štatutámy oľgán vhodne v účtovníctve pĺružíva pľedpoklad
nepľetľžitého pokľačovania v činnosti a na základe získaných aucĺĺtoľských dôkazov

a

t

a

a
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AUDIT 8.

ZťNet o tom, či existuje qýznamná neistota v súvislosti s udalost'ami alebo
okolnost'ami, ktoľé by mohli významne spochybriiť schopnost' konsolidovaneho
celku nepretľžite pokľačovať v činnosti. Ak dospejeme k záveľu, Že významnit
neistota existuje, sme povinní upozomit' v našej spľáve audítoľa na súvisiace
inÍbrmácie uvedené v konsolidovanej účtovnej závieľke alebo, ak sú tieto inľoľmácie
nedostatočné, modifikovať náš názor' Naše závery vychädzajú z audítoľských
dôkazov získaných do dátumu vydania naŠej spľávy audítclra.

Hodnotíme celkovú pľezentáciu, štľuktúľu a obsah konsolidovanej účtovnej zéwíerky
vľátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či konsolidovaná účtovná závieľka
zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spÔsobom, ktory vedie k ich veľnému
zobrazeĺiu.
Získavame dostatočné a vhodné audítoľské dôkazy o finančných údajoch účtovných
jednotiek alebo ich obchodných aktivitách v ľámci konsolidovaneho celku pľe účely
vy'jadľenia názoľu na konsolidovanú účtovnú závieľku. Zodpovedáme za vedenie,
kontľolu a ľealizáciu auditu konsolidovaného celku. ostávame qýhr'adne zodpĺlvední
zanáš názor audítoľa.

S osobami poverenými vedením komunikujeme okľem iného o plánovanom rozsahu
a haľmonogľame auditu a o qýznanmých zisteniach auditu, vľátane všetkých qýmamných
nedostatkov inteľnej kontroly, ktoľé počas nášho auditu zistílne. Ďalej komuuikujeme
o všetkých vzt'ahoch a iných skutočnostiach, pri kto{ŕch sa moŽno opodstatnene domnievať,
že majiĺvplyv na našu nezávislosť, ako aj o pľípadných súvisiacich ochľanných opatreniach.
Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spľavovaním uľčíme tie, ktoľé mali
najväčší význam pri audite konsolidovanej účtovnej závieľky bežného obdobia, a pľeto sú
kľúčoými záleŽitosťami auditu'

Tieto záleŽitosti opíšeme v našej spľáve audítoľa, ak zŕlkon alebo iný právny predpis ich
zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoľiadne zľiedkavých pĺípadoch nerozhodneme, Že

uľčitá zŕiležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávat',
že trepľiaznivé dôsledky jej uvedenia by pľevážili nad veľejným pľospechom zjej uvedenia.

tI. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných pľávnych pľedpisov

II.I Sprdva k infoľmócidm, ktoré sa uvúdzajú vo konsolidovunej výročnej spróve

Šatutáľny orgĺĺn je zodpovedný zainfoľmácie uvedené v konsolidovanej rnýľočnej spľáve,
zostavenej podľa požiadaviek zéú<ona o účtovníctve' Náš vyššie uvedený názot na účtovnú
závieľku sa nevďahuje na iné infonnácie uvedené v konsolidovanej výročnej spľáve'

V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou
oboznámenie sa s informáciami uvedenými v konsolidovanej ''ĺýľočnej spľáve a posúdenie,

ĺ\t.'{'ĺi!>'l' i\{]$}l'ĺ'& { {}Nĺi[]l'-l'li\'{J' s.r.rl., dtlršĺĺlvĺi .]}l. $t|{} {)ĺ ľĺcšĺlĺ, 5l,{.i\ll\ĺ{il\
Nlctllbr;rĺil'jl)^ |tt|ťtl}ilillillill /ii|]i,iitllýv()ll ()S l)tcšilv. ()ĺlil: 'jlĺl.. yI c ]i/lil |)

ll}.^N'\l'ii lllll}lj()il{l(ll)'() t()lll ;Jhi l('() {|7{)Ú||'/ ti lll,l lsĺ..'lil)ĺ}': j'v'._

1l,-.1,11' Ii11š1Il,lii iĺi. Lt!/!lr {ĺ),j2 l 5 l 1'l'].3s 1|) 7'i .j ĺ(' {)i]

K('il,jť' lJ( j (.'assĺlIirl j ;(nti.]7 lcl: (){).1;] l rj .]ltó i 
'!)ĺ]lJIilllsiil!'il. i'',rit'i''l}!i () !Ci í}(){ ) ] 2;r.i|]'iĺ):]i.i
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AUDľT & coNSULTlNG

či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou konsolidovanou účtovnou
závierkou alebo našimi poznatkami, ktoľé sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej
závieľky, alebo sa inak zdajú byť významne nespľávne.

Konsolidovanú r4ýročnú spľávu sme ku dňu vydania správy audítoľa z auditu korrsolidovanej
účtovnej závieľky nemali k dispozícii.

Keď získame konsolidovanú výĺočnú správu' posúdime, či konsolidovaná výročná spľáva
obsahuje infoľmácie, ktorych uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve' a na zák|ade präc
vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky' vy'jadríme názot, či:

_ informácie uvedené v konsolidovanej výľočnej spľáve sú v súlade s konsolidovanou
účtovnou závieľkou za daný ľok,

- konsolidovaná výročná správa obsahuje infoľmácie podľa zákanao účtovníctve'

okem toho uvedieme, či sme zistili významne nespľávnosti v konsolidovanej rnýročnej
spľáve nazéklade našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali
počas auditu konsolidovanej účtovnej závietky .

II.2 Spróva z overenia dodľžiavania povinností účtovnej jednotky pocll'a požiaclaviek
zdkona o rozpočtových pravidltÍch

Na základe overenia dodľŽiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samospľávu v znení neskoľších predpisov
konštafujeme, Že účtovná jednotka konala v súlade s požiadavkami zétkona o rozpočtových
pľavidlách.

IB Ďalšte potiadavky na obsah spľóvy audítoľa v xmysle NaľiaĺIenia Eaľópskeho
paľIclmentu a Rady (EU) č. 537/2014 Zo 16. cpríIa 2014 o osobitných požiadavkúch
týkajúcich sa štatutdrneho auditu subjektov verejného zdujmu

Vymenqvanie a schválenie audítoľa
Zaštatutámeho audítoľa konsolidovaného celku sme boli Vymenovaní na základe zmlwy
o poskytovaní audítorských služieb zo dťta27.09.2021. Celkové nepreľušené obdobie našej
zŕkazky, vrátane preďcháďzajúcich obnov ení zákazky (pľedĺžení obdobia, na ktoľé sme boli
pôvodne vymenovanĺ) a našich opätovných vymenovaní za štatutáľnych audítorov,
predstavuje 1 ľok.

,l{-{]li!'l' ;\lJ{ll'{'& í'{}l\s{]l,1'ii\iJ. :;.l'.ĺl., älĺštová .rŕt. ĺ)80 {|ĺ ľrĺ:šĺlv. :i['{}V,l'íi'!
\lt;lnllcĺrll'.lĺ','rĺlll.:ltl;ttiotlil1 zl1li:lltl',vĺ)l{{) |)lt:irlv {)tlrĺl Sj(). ?| (: ]1ôi/|,
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ĺ<nnziste

Náš názoľ audítoľa vyjadrený v tejto spľáve je konzistentqý s dodatočnou správou

wpľacovanou pÍe Výboľ pľe audit, ktorú sme vydali v ten istý deň ako ie dátum vydania
tejto spľávy'

blgau.dítoľské služby
Neposkytli sme účtovnej jednotke Žiadne zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5
ods. 1 Nariaclenia Európskeho paľlamentu a Rady (Et]) č. 53712014 zo !6. apríla 2014
o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutáľneho auditu srrbjektov veľejného záujmu
a pri vykone auditu sme zostali nezávislí od konsolidovaného celku' okľem sluŽieb
štatutámeho auditu a sluŽieb zveľejnených vo výľočnej spľáve a konsolidovanej účtovnej
závieľke sme účtovnej jednotke aorgaĺizélciám, v ktoých má účtovná jednotka ľozhodujúci
vplyv, neposkytli žiadne iné služby'

V Bľatislave, dňa a5.08.2022
60ĺvlo]?ĺ

č' liĺ:l'irrĹ;lť'j;

l.'..,*

:!
.'.

.!t
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r
Baštová 38, 080 01 Pľešov
licencia SKAU č. 000124
oR oS Prešov, v|.č.2365lP

Zodpovedný
Ing.Ivan Bošela, PhD., CA
licencia SKAU č. 161
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KoNsoLlDoVANÁ Ú ČľovľÁ zAvlERKA

ÚčľovľeJ JEDNoTKY VEREJNEJ sPRAVY
k31,',t2,2021

PriloŽené súčasti

E]
E]
E]

Konsolidovaná gúvaha účtovnej |ednotky veľejnei rpľávy Kons S UJ vs Úo ĺ - oĺ

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky vercjnej rprávy Kons VZaS ul vs Úĺ z _ oĺ

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky úč{ovnej jednotky verejnej správy

Za obdoble

Mssĺac

Názov účtovnej jednotky

Sĺdĺo Účtovnej jednotky

Ulica a óíslo

Rok Mesiac Rok

FT'Idood

Éo

2 1 2 2l
o 3

Blr a t I s a v 5 k s a m 0 s p r a V n vklr a I

PsČ

b a b i lnlolvlslr a I 6

Názov obce

Blrlaltli .lt lalvla I

Te|eÍÓnne číslo Faxové čislo

E-maiĺová adresa

I 0

4 5 1 I

z ulz a n a 0 a olvla r elqli oln blt k ls lk

1

Zostavená dňa: W.
.a .-1.

rf,rn

Podpisový záznam Štatutárneho orgánu alebo člena Štalutárneho

orgánu účtovnej jednotky:





Súvaha
Kons S UJ Vs Úe ĺ-oĺ (MFl2123ot2o14_31)

k 31'12'2021 pre lČo: 36063606

Strana aktÍv

onačonlo sTMr.lAAroĺv ČĺsIo
dadku

2021 m20

Netto Nefro

a b c 1 2

sPoLU MNEToK r. 002 + f. 035 + ľ. 113 + r. íí7 1 392 128 457.49 357 345 557.63

A Noobďný majotok r. 003 + r. o12 + ?. 025 2 314 418 516,78 294 620 267.19

A,t. Dlhodobý n€hmotnÝ maigtok súčgt (r. fi)4 aŽ 01 í ) 3 1 244 196.69 966 984.49

4.t.1 Aktivované nákladv na výVoi {o1 2) - (072+091AÚ) 4

2. soÍtvér (o1 3) _ (o73+o91AÚ) 5 873 729,22 760 239.85

3. oceniteľné práVa (0'ĺ4) _ (o74+091AÚ) o 49 117.49 15 234,80

4.
Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatíVny
qoodwill z konsolidácie kaDitálu í+/_)

7

5.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)

{o7B+o91AÚ)

6.
ostatný dlhodobý nehmolný maietok (019) _

ĺozs+osĺnÚi
o 32'ĺ 349'98 38 509,84

Obstaranie dlhodobeho nehmotneho majetku (041 ) -

(093) í0 't 53 000,00

8.
PosMnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051) - (o95AÚ) 11

4il. Dlhodobý hmohÝ malctok súč6t (r. o'ls ažo24| 12 3'í3 174 320'09 293 653 282.70

4.il.1 Pozemkv (o31) - (o92AÚ) í3 'ĺ09 041 671.95 103 134 222.38

2. Umelecké diela a zbieÍkY {032) - (o92AÚ) 14 56 763.05 56 763.05

3 Predmetv z drahých kovov (033) _ {osznÚ) 15

4. stavbv (o21) _ {o81+o92AÚ) 'ĺ6 150 736 665,34 147 074 963.82

samostatné hnuteľné Veci a súbory hnuteľných Vecí

í022)_(o82+o92AÚ)
17 4 583 022,62 3 647 532,62

6. Dopravné prostriedky (023) _ (083+092AÚ) 18 1 '170 573.62 I 124 170.75

Pestovateľské celky trvalých poÍastov (025) -

ío85+o92AÚr
19 4 720,00 5 368,36

8. Základné stádo a tažnézvie.alá (026) _ (086+092AÚ) 20 7 790.99 10 373,03

9. Drobný dlhodobý hmotný maietok (o28) - (o88+o92AÚ) 21 439.66 'ĺ 283-80

10_ ostatný dlhodobý hmotný maiotok (o29) _ (o89+092AÚ) 22 24 159 4',13.s8 23 763 93'ĺ.56

11 obstaranie dlhodobeho hmotného maietku (042) - (094) 23 23 413 259.28 14 834 673.33

12.
Poskytnuté pÍéddavky na dlhodobý hmotný maietok
(052) - (095AÚ) 24

Ailt.
Bhodobý finančný majotok sÚčet (r. 026 + r. 027 + r'

029 áŽ 034)
25

4.ilt.1
Podieĺové cenné papiere a podiely v dcérskej Účtovnej

iednotke ĺ061) - í096AÚ)
26

) PodieloVé cenné papigre a podiely v spoločnosti s
podstatnÝm vDlwom (062) _ (096AÚ) 27

z toho: ooodwill 2A

J. Realizovateľné cenné oaoiere a podielv (063) - (096AÚ) 29

4.
Dlhové cenné papiere džané do splatnosti (065)

ío9ôAÚ)
30

5.
PÔŽičky účtovne1 |ednotke v konsolidovanom celku
(066) - (096AÚ) JI

b ostatné DôžičkV {067l _ í096AÚ) 32

7 ostalnÝ dlhodobÝ ÍinančnÝ maietok (069) - {096AÚ) óJ

L obstaranie dlhodobého Í1nančného majetku (043) _

í096AÚ)
34

B.
obežný majetok r' 036 + r. M2 + r.0ĺ'o + r. 063 + r.

088+ r. 101 + Í.'l07
35 76 909 241,07 62 185 542,41
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lčo:36063606 Kons S UJ Vs Úc ĺ-oĺ (MFl2123ol2014-31)

Strana aktív

74
zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistonia a

zdravotneho poistenia (336) - (391AÚ)1',\

3 010,3715 604,9673PohľadáVky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)10.

72
PohľadáVky z daňo\^j'ch príjmov obcĺ a Vyšších

územných celkov (319) - (391AÚ)9.

369 101,93861 746,5671

PohľadáVky z nedaňorných prí|mov obcí a vyšších
územných celkov a rozpočtových organizáciĺ zriadených

obcou a Wšším územným celkom (318) - (391AÚ)
8.

70

PohľadáVky z nedaňorĺých rozpočtov,ých prÍjmov (316)

1AÚ)

PohľadáVky z daňo\4ich a colných rozpoótových príjmov

(317) - (391AÚ)

b.

7.

69

101 600,05I 37 205,5168ostalné pohľadáVky (315AÚ) - (391AÚ)5.

s3 593,9615 024,2167Poskvtnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)4.

bb
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (3í 3AÚ) -

í391AÚ)
a

65zmenkv na inkaso (312AÚ) _ (391AÚ)2.

179 549,53258 'ĺ '18'6864odberatelia (3í 1AÚ) - (39íAÚ)B.lv.1

2 003 í 13'583 501 2í3'8963l&átkodobé pď]adáv,ky súčgt (r' 0B4 až 087)B.IV.

280 569,5262z toho: odloŽená daňová pohľadávka

285 636,666 892,4961tné pohľadávky (378AÚ) _ (391AÚ)11

60Nakúoené oDcie (376AÚ) _ (391AÚ)

59PohľadáVkv z Wdaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)o

58PohľadáVkv z náimu (374AÚ) _ (391AÚ)I

57
Poh]adávky a zaväzky z pevných termínouých operácií
(373AÚ) - (391AÚ)7

56Pohľadávkv voči zdruŽeniu í369AÚ) _ (391AÚ)6.

55Pohľadávkv voói zamestnancom (335AÚ) _ (391AÚ)5.

54ostatné nohľafláVkv í315AÚ) - ĺ39íAÚ)4.

53
Pohľadávky za eskontované cBnne papiere (313AÚ)
(391AÚ)

52zmenkv na inkaso (312AÚ) - (39íAÚ)2.

51odbeľátelia í311AÚ) - (391AÚ)B.il1.1

285 636,666 892,4950Dlhodobó pďttadávky sÚč8t (.. 05í ď 06í)B. lll

49zúčtovanie transíerov medzi subiektaml verejnej spráVy

a iné zúčtovania (359)
7

48
zÚčtovanie lransfeÍov zo štátneho rozpočtu iným

sUbiektom í358)
6.

47
ostatne zúčtovanie rozpočtu obce a vyššĺeho

tizemného celku í357l
E

46
zúčtovanie transferov zo štátneho rozpoau V Íámci

konsolidovaného celku (356)4.

45
zúčtovanie lÍansferov rozpočtu obce a vyššieho

Územného celku (355)
?

44Zúčtovanie transÍerov štátneho rozDočtu (353)a

43
Zúčtovanie odvodov prĺjmov rozpočtorných organizácií

do rozoočtu zriaďovateľa (351)B.ll.'ĺ

42Zúäovanie medá sutieldami vor€Jnoj 8právy 8účôt (ľ.

(X3ďr. M9l8.il.

16 946,8813 685,414'lToVaľ (,ĺ32 + 133 + .l39) - (196)E

55 099,4346 819,2140Zvieratá (24)' - (95\4.

20VÝrobkv ('l23) - (194)

6 108,506 257,3738
Nedokončená !}iroba a polotovar! (121 + 122\ - (192 +

I 93)
2.

817 715,71819 572,95Materiál ('ĺ'ĺ2 + 1'l9) - (í91)B.t.1

895 870,52886 334,9436zásoby súčat (r. 037 aŽ o41)B.t.

2,|cba

NsttoNstto

Čĺglo
Íiadku

STRANAAKrĺV@načani6
20202021
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ĺčo:36063606 Kons S UJ Vs Úc ĺ-oĺ (MFt2123ot2o14-31

Strana aktív

oaečďlô STRANAAKTĺV
čĺeb
rledlo

2021 2020

N€Ĺto Netto

a b c 1 2

1?. Daň z príjmov (341) _ (391AÚ) 75 18 971.71 19 032.28
13 ostatné priame dane (342) - (39íAÚ} 76

'14. Daň z pridanej hodnoty (343) _ (391AÚ) 77 50 708.'ĺ8 56 649,09

15. ostatné dane a poplatkv (345) _ (391AÚ) 7A 2 467.86
16. Pohľadávkv voči zdruŽeniu (369AÚ) _ (391AÚ) 79

17
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných
oDerácií (373AÚ) - í391AÚ)

80

í8- PohľadáVky z náimu (374AÚ) - (391AÚ) 81

19. PohľadáVkv z WdanÝch dlhooisov (375AÚ) - í391AÚ) 82

24. Nakúoené oocie í376AÚ) - (391AÚ) 83

21 lné pohľadávky (3zalÚ) - (sgĺnÚ) 84 1 167 723,30 I 113 246.65

22 sDoiovací účet ori zdruŽení í396AÚ) 85

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 86 5 924.39

24.
Transfery a ostatné zÚčtovanie so subjektami mimo

vereinei spráw (372AÚ) _ (391AÚ) 87 976 1 10,78 118 937,47

B.V Finančné účty 8úč6t (r. 089 až ĺ00) 88 72 514 799.75 58 971 866,17

B.V.1 Pokladnica (211) 89 31 41 1,96 28 090.54

2. Ceniny (213) 90 64 01'ĺ '63 69 331.64
a Baflkové Účly (?2'|AÚ +Ĺ 261 ) 91 72 419 376,16 58 874 443.99

4.
Účty V bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden

ľok (221AÚ) 92

5. Výdavkovtŕ rozDočlovÝ účaI Q22\ oa

6. Príimový rozooótosi úóet í223) 94

Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251 ) _

í291AÚ)
ÔÄ

8. Dlhové cenné oaniére na obchodovanie ĺ253'l - í29ĺAt'jr 96

9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka

drŽané do solatnosti Í256) - (291AÚ) s7

'10. ostalné realizovateľné cenné papieŕe (257) _ (291AÚ) 98

11
obstaranie krátkodobého Íinančneho majetku (259) -

(291AÚ) 99

12. Účtv Štátnei Dokladnice (Účtová skuôinä 28'| 100

B.VI.
Pmky{nulé návrabó frnančnó výponod dlhodobó sÚčat
ír. ĺ02 aŽ r. 106)

í0í

B.Vt.1
Poslq^nuté náVratné Íinančné výpomoci subjektom v

rámci konso|idovaného celku Í271^Ú\- e91^v\
102

2,
Poskytnulé návratne fi nančné Výpomoci oslatným
subiektom vereinei spráw Q72AÚ\ - Q91AÚ\

103

3.
Poskytnulé náVratné finančné výpomoci
Dodnikateľským subieldom í274AU\ - ,2s1AU\ 'lu

4.
Poskytnuté náVratné Íinančné výpomoci ostatným

oroanizáciám Q75Av\ - e91AU\
105

5.
Poskytnuté návľatné Íinančné rnýpomoci fyzickým

osobám (277AÚ) _ (291AÚ) 106

B.Vlĺ.
Poshŕlutó náwattó fnan&ó výpomod laátkodobé

súčet (r. 
'08 

ď r. íĺ2) 107 29 055,48

B.Vil.1
Poskytnuté náVratné finančné výpomoci subiektom V

rámci konsolidovaného ce|ku (271^Ú\ - Q91^Ú)
108

2.
Poskytnuté náVralné finančne Výpomoci ostatným

subiektom vereinei sDráW e72\v\ - ,291 AÚ\
't09 29 055,48

3.
PoskytnUté návratné finančné výpomoci

Dodnikateľským subiektom e74AU\ - es1 
^U\

1í0

4.
Poskytnulé náVratné nnančné výpomoci ostatným

oľoanizáciám Q75AÚ) - 291^Ú\
111

5.
Poskytnuté náVratné fi nančné výpomoci Íyzickým

osobám (277AÚ) _ (291AÚ) 112

Strana 3



lčo:36063606 Kons S UJ Vs Úc ĺ_oĺ (MFl2123ol2014-31)

Strana aktÍv

117
Váahy k ú&om ldlontov št&ld poldadnlco (účtová

slĺnlna 20)
D.

146 434,26157 5í0'87116budúcĺoh obdobÍ3.

í15Komolemé nákladv budúoich období (382}2.

393 313,77643 188,77114Náklady budúcich období (381)c.'l

539 748,03800 699,64íĺ3časovó mztĺšenlg 8úč6t (r' ĺ ĺ4 až r. ĺĺ6)c.

21cba

N6t!oNďo
čído
drdhrSTR^NAÄíĺvoaačfilo

20202021
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lČo:36063606 Kons S UJ Vs Úe ĺ-oĺ (MFl2123ot2o14-31)

Strana

oäačgnia STRANA PAsĺv čĺalo
Íiadku

2021 2020

a b c 3 4

4. ostatne záVäzky (szs, ĺzsnÚ) 160 24 575.10 26 752.77

5. Nevýakturované dodáVky (326, 476AÚ) 161 89 405,1 8 23 529.92

b_ Záväzkv znáimu (474AÚ\ 162 2 412,01 2 667.58

Pohľadávky a záväzky z pevných teľmínových operácií
(373AÚ)

'ĺ 63

8. Predane oDcie (377AÚ) 1A4

9. lné záVäzky (379AÚ) 165 2'ĺ54 008'13 1 209 453.52

í0.
záväzky z upĺsaných nesplatených cenných papierov a

vkladov {367)
166

11 závezkv voči zdruŽeniu í368) 167

12 Zamestnanci (331 ) 168 5 813 874.12 4 937 492.33

13. ostatné záVäzky Voči zamestnancom (333) 169 22 645.83 4 885.66

14.
Zúčtovanie s orgánmĺ sociálneho poistenia a

zdravotného poistenia (336)
170 3 787 076,31 3 366 121,85

15. Daň 2 príimov (341) 171 157 407.39 19 126.32

16. ostatné priame dane (342) 172 1 076 792.07 938 934.1 6

17 Daň z pridanej hodnoty (343) 173 í9 639.40 55 212.48

18. ostalné dane a poplatky (345) 174 I 925.s5 8 655.68

19. Sooiovací účet ori zdÍuŽení í396AÚ) 175

20. zúčtovanie s Euróoskou úniou í371AÚl 17A

21
Transíery a ostatné zÚčtovanie so subjeKami mimo
vereinei sDľáW (372AÚ) 177 í 360 354'84 1 245 124,33

B.V. Bankové úvery a uýpomod ďčet (r. 'l79 až1u) ,t78 72707 832.43 61 351 995,89

B.V.1 Bankové úVery dlhodobé (461AÚ) 179 47 388322.97 51 532 486.43

2. BeŽné bankové úVerv í461AÚ. 221piÚ.231'232\ 180 4 144 163.46 4144 163.46
3. Vvdané dlhopisv kĺátkodobé (473AÚ. 241 ) _ (255AÚ) 181

4. ostatné krátkodobé finančné VýDomoci (249) 142

5.
Prijaté náVratné Íinanóné uýpomoci od subjoktov

Vereinei spľáW dlhodobé (273AÚ) 183 21 175 346,00

6.
Prijaté náVratné finančné vtýpomoci od subjektov
Vereinei sDráW krátkodobé ŕ273AÚ)

1U 5 675 346,00

c. časové roz|Íšsnie súčot (r. 186 + r. í87) 185 42 692 147.24 37 584 930"ĺ6
Výdavky budúcich období (383) 186 1326.62

2. Výnosy budúcich obdobÍ (384) 187 42 692 147.24 37 58s 603,54

D.
Vďahy k Účtom ldlentov Štátlgi poHadnioé (účtová

skuolna 20)
í88
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lčo:36063606 Kons S UJ Vs Úc ĺoĺ (MFl21230l2014-31)

Strana

159Pľijaté preddavky (324, 47 5^U) 159 334,89 148 211,38
2. 158Zmenkv na úhradu (322.478AÚ)

B.tv.1 '157DodáVatelia (321) 2 276 541,99 4 066 836,75

B.IV í56Krátkďobá áväzlqy súčat (r. í57 až 177) 16 952 992'81 '16 053 004,73

'10. 155Wdané dlhoDisv dlhodobé (473AÚ) _ (255AÚ)

154z toho: odloŽený daňoW záväzok

9. 153lné záVäzky (379AÚ) 26 774,41 103 171,87

Pľedane oDcie (377AÚ) '152

151
Pohľadávky a záväzky z pevných tefmínových opeÍáciĺ
(373AÚ)

b 150Dlhodobé nevvfakturovane dodávkv í476AÚ)

5. 149záväzkY zná]mu (474AÚ) 2 412,01

4. ftazáväzky zo soeiálneho íondu (472) 432743,33 396 976,88

3. 147Dlhodobé zmenkV na úhradu (478AÚ)

? 146Dlhodobé priiaté preddavky (475AÚ)

B.il1.'l 145ostaĺné dlhodobé záväzky (479AÚ} 285 936,33 297 949.60

B.il1. 14Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 't55) 745 454.07 800 51 0,36

7 143
Zúčtovanie transÍerov medzi subiektami VereinPj spráVy

a ine zÚčtovania (359)
'19 93',l ,26

zúčtovanie tľansferov zo štátneho ľozpočtu iným

subiektom (358)6. 't42

5. 141
územneho colku (357)
ostatné zúÓtovanie rozpočtu obce a vyššĺeho

6 551 556'4'ĺ 6 938 063,97

4 140
konsolidovaného celku {356)

zÚčtovanie lransfeĺov zo Štátneho rozpočtu v rámci

3. 139
zúčtovanie transferov Íozpočtu obce a Vyššieho

r'lzemného celku í355)

2. 138zúčtovanie transfeľov štátneho rozoočtu (353)

B.ll'í 137
zúčtovanie odvodov prĺmov Íozpočto\^ých organizácií

do Íoznoótu zriaďovateľa (351 )

B.lt. 136
zúčtovanlg m€dá suleKaml verejn€J spráW súčat (r'

137 aŽr.143l'
6 571 487,67 6 938 063,97

ostatné kľálkodobé rezeĺvy (323AÚ, 459AÚ)4. 1 189 850,61135 882 107,48

3. 134Rezerw zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 81 210,46 138 212,39

2. 133ostaĺné rezerw (459AÚ) '1 885 896,76 1 812 247,88

Rezerw zákonné dlhodobé (451AÚ) 132

B.t. l3íRozoÍvy súóat (r. 'l32 aŽ ĺ35) 3'ĺ56 957'83 2 832 567,75

B. ĺ Íl{)záväáry súčot r' ĺ3ĺ + ľ. 138 + r. ĺ44 + .. ĺ56 + r. 178 100 134 724,81 87 576 142.70

AIV. 129Podielv lnÝďl učtovnýďl iednoťek í3í 709.10 'ĺ 16 945'91

2. 128
Výsledok hospodáľenia za účtovné obdobie (+/-) ĺ. 00í
- (r.120 + r.123 + Í'1?7 + t.129 + r. 'ĺ30 + Í' 185 + r'

1881

17 135 753,48 14 614 767,38

A'lll.'ĺ 127/+l-428\
Nevysporiadaný Výsledok hospodárenia minulých rokov 232034 122,86 217 052771,48

Aill. 128Výslďď hospodáÍBnla (+ŕ) súčet (Í. 127 až 128\ 249 169 876,34 231 667 538,86
2. 125ostatné íondv (427)

zákonnÝ ľ€zerunÝ Íond A21\ail1 124

A.lt. '123Fondv súčat (r. 124 + l' 125|

2. 122oceňovacie rozdielv z kapitálových Účastĺn (+l- 415\

4.t.1 't21Fl- 414\
oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

A.t. 120ocaňovada rozdieý súčď (r. 121 + Í.122)

Ä ĺĺ9vlastné imanle r. 12o + l. 12g + Í. 126 + l. 12g 249 301 585,44 231 784 484,77

1í8VLASTNÉ lMANlEĺzÁvÄZKyr. ĺ19 + r. í30 + r. 185

+ r. í88
392 128 457,49 357 345 557,63

a cb 3 1

oÚ ač€nig
čĺslo
riadkrr

STMNAPAsĺv m21 2020
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Yýkazziskov a strát
Kons \ZaS UJ Vs Úcz-o'.l (MFt2123ot2o14_31)

k 31.12.2021 pre lČo: 36063606

2021čígro účtl
aLbo

c(jDĺnv
Náldedy

čĺoo
rladhJ Hlamá&tnoď Podnmlskáännogf Spolu

2020

a b c 1 2 3 1

50 spobobovanó nálopy (ľ. 002 aŽ ľ. 005) 1 'ĺ 3 860 468'20 793 336,63 14 653 804,83 12 628 619.90

sDotľeba mateňálu 2 I 839 682.16501 454 299,29 9 293 98'ĺ '45 7 163 476.48

502 spotľéba eneroie ä 5 008 091.89 264 190,73 5 272 242.62 5 405 021.60

503 spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 10 393.48 10 393.48 20 684.67

504, 507 Predaný tovar' Predaná nohnuteľnosť 5 12 694.15 64 453.1 3 77 147.28 39 437.15

5t služby (r. 007 ď r.0í0) 6 15271 618,72 3 289'ĺ38'57 18 560 757,29 15 661 757.13

5íí oDraw a udÉiavanie 7 5 438 712.35 95 784.55 5 534 496,90 3 468 751,49

512 cestovné I 253 760.91 1 682.95 255 443.86 9A 304.12

513 Nákladv na repŕezentáciu I 140 062.75 5 066.96 't45 129.71 55 746.08

5í8 ostatné sluäy 10 I439 082.71 3 'l 86 604.1 'ĺ 12 625 686.82 12 027 955-44

52 o8obnó náldady (r. 0ĺ2 až r. 0ĺ6) 11 106 61 í 137,67 2 684 825.33 'ĺ09 295 963,00 98 590 719.'ĺ6

Mzdové nákladv 12521 76 752 134.73 1 847 190.11 78 599 324.84 7',t 252799.37

524 zákonné sociálne poistenie 13 26 492290.26 646 453.96 27 13A744.22 23 994 123.12

525 ostalné sociálne poisténi6 14 302 619.14 512.84 303 í 31 .98 266 9í3.48

527 zákonné socĺálne náklady 15 3 031 379.9'ĺ í66 508.24 3197 888.í5 2 985 697.80

528 ostatné socĺálne náklady í6 32 713'63 24 160.18 56 873.81 91 185.39

53 Dano a Doolatlv (r. 0ĺ8 aŽ r. 020) 17 1 081 209,67 92 368,90 1 173 578.57 1 '144 858.41

531 Daň z motorouých vozidiel 18 356,95 14 964,80 't5 321.75 15 896,50

532 Daň z nehnuteľnosti ĺ9 772 549.16 429A6.25 815 535.41 823 903.66

538 ostatné dane a poplatky 20 308 303.56 34 417.85 342 721.41 305 058.25

5{
ostahó náldady na pÍováddovú dĺnnoď (ľ. 022 ď ľ.

028)
21 3 662 463,79 302 544,48 3 965 008,27 2 420 939,97

t41
zostatková cena predäného dlhodobého nehmotného
mäielku ä dlhodobéhÔ hmÓtnéhÔ maietku

22 1 978 127,45 135 822,29 2'.t13 949,74 378 149,51

542 Predaný materiál 23 94 335.í7 94 335.17 101 156.21

544 Zmluvné pokutv, penálo ä úrokv z omeškania 24 705.34 9'ĺ.85 797.19 160 410.45

545 ostatné pokutv, penále a úroky z omeškania 25 840.04 6 964.68 7 804.72 6 884.79

5/ĺ6 odpi3 pohľadávky 26 248 292.66 'ĺ 538'64 249 831.30 200 997.44

5/ĺ8 ostatné náklady na prevádzkovÚ činnosť 27 1 421 105.51 63 34'ĺ '66 1 484 447.17 1 565 014.09

549 Manká a škodv 28 't3 392,79 450, I I 13 842.98 I327.48

55

odpisy' í€z6Í!y á opravnó Položky z pĺwádzkovel
člnnostl a frnEnčnej dnnosd a alčtovanlo časového
rozlíš€nia (Í.030 + r.03í + r.036 + ĺ. 0Ílg)

2S I 172 697,54 1 241 032,47 9 4'ĺ3 730'01 I326 028,73

551
odpisy dlhodobého nehmotného maietku a dlhodobého
hmotného maietku

30 6 699 754,90 115 917,43 6 81 5 672,33 6 864 986,00

Rezervy a opĺavné položky z prcvádä<ovel dnnosť (r'
032 ež r. 035)

31 1472942,64 1 125 115,04 2 598 057,68 1 461 042,73

552 Tvorba zákonných ĺezerv z pĺevádzkovej činnosti 32 4 457.95 49 0S9.78 53 557.73 55 421-61

553 Tvorba ostatných rezeív z grevádzkovei činnosti 33 í 336 587,71 43 225.25 I 379 812.96 I 081 234.99

557
Tvorba zákonných opravných poloŽiek z prevádzkove,j

činnostj
34 7 421.89 7 421.89 I827.89

558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej

óinnosti
35 'ĺ3í 896'98 1 025 368,12 1 157 265,10 315 558,24

Rezeny a opravné pdožlry z flnančn€j činn6ť (r. 037+

r.038)
36

554 Tvorba rezew zflnančnei činnosti 37

55S Tvorba ooravných ooložiek z íinančnei činnosti 38

555 zúčtovanie komDlexnÝch nákladov budÚcich období 39
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lČo:36063606 Kons VZaS UJ Vs Úc z_oĺ (MFl2123ol2014-31)

r- o17 + ?- o21 + r. 029 + ľ. o{0 + r' 05o + r' 055)
Úaové sklplny 50 - 58 súčot (r' 001 + r. 006 + r. 0ĺ 1 + 1o-L -7r9. Lí'l \Ac /ĺo' ?En 

^P1 85 236 053,00 17' A)n 7aa Rq

589 64Nákladv z hltdt'lceho oclvodu oríimov

63Nák|adv z odvodu orĺimov588

587 s 173 004.77ô2Nák|ady na ostatné transÍery 2 986 126'8í5173 004.77

31 108 806,1861

Náklady na transfery z ĺozpoäu obce alebo z rozpočtu

Vyššieho Úzémného celku subjektom mimo verejnej

sDráW

586 29 959 488,0831 108 806,18

60
Náklady na transfery z rozpoÓtu obce alebo z rozpollu
vyššieho územného celku ostatným sub'iektom Veľe'inel

soráw
585 248 478,99802 102,00802 102,00

584 59

Náklady na transfsry zrozpollu obce alebo z ľozpočlu

vyššieho územného celku do rozpočtov!ých organizácií

a príspevkových organizáciÍ zrĺadených obcou alebo

wšším ÚzemnÝm celkom

58
mlmo verelnal ŠoÍáW
Náklady na transfery zo štátneho ŕozpočtu subiektom

583

57
subioktom vereinéi sDráW

Náklady na transfery zo šlátneho rozpočtu ostatným
582

581 56
rozoočtornŕch oroanizácií a Drísoevkových oroanizácií
Náklady na transÍery zo štátneho Íozpočtu do štátnych

ež r. 0ô1)
NáHady na banďery a náldady z odvďu prĺmov (ľ. OsB

58 37 083 912,9537 083 912,9555 33 194 093,88

1579 uTvorba opravnÝch poloŽek

53ostatné mimoriadne nákladv578

574 52Tvorba ÍezeÍv

ctŠxoov572 5 744.28

50Mlmorladne náldady (r. 051 ď r.Oar)ďl 5 744.28

49
Podiel konsolidujúcej Účtovnej jednotky na V'ýsledku

hospodárenia pridruŽených Účtovných jednotiek

Vereinei sDráW

48Manká a škodv na finančnom maietku569 3 240.393 240,39

47ostatné Íinančné náklady568 459 590,6285 871,81373 718.81 284 365.'ĺ 1

567 46Nákladv na derivátové operácie

566 45Nákladv na krátkodÔbÝ finančnÝ maietok

44Nákladv na orecenenie cenných oaoierov564

43Kurzové stfaty563 122-9544,1944.19

562 118 781.4642Úroky 163 484,371 18 781 ,46

561 41Predané cenné Daoiere a oodielv

40Flnančnó náldadv (r. o41 ď r. u9)58 581 656.6689 112,20492 544.46 447 972.43

cba 32í I

Podnlkat6l8ká dnnoďlllahá člnnoď Spdu

čĺBlo Účhl

alBbo

skuDinv
riadku

číslo
Náldady zo20

2021
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lčo:36063606 Kons VZaS UJ Vs Úcz-ot (MFl2'.l230t2o14_3í)

m21čísto účfu

al.bo
aloDlnv

vfio3y' dď z pd|mo/ a Yýsĺôdok hospodá$nla
Čĺĺo
dadku Hlavná dnnoď Podnlkabľ8ld dnno6ť Spolu

2020

a b c 1 2 3 1

60 Tržby za úastló vý&ony a tovaÍ (r. 067 ď r. 069) 66 I 912 816.96 3 442 845.41 13 755 662.37 10 776 759.98

601 Tžby za Vlastné VýIobky 67 329 8t8.25 247 407.O7 577 225.32 59'1 419.60

602 Tžby z preda|a sluŽob 68 I 568 434.19 3 552 286.5'ĺ 13 120 720.70 10 124 925.65

604 Tľžby za tovar' Výnosv z nehnuteľnosti na predai 69 14 564.52 43 15'ĺ '83 57 716.35 60 414-73

0l
Zngna staw vllúboorgEntsačnýó zásob (l. o71 ažL
074)

70 8 345,30 I 345,30 9 250,25

6'11 zmena stavu nedokončenei vtýroby 71 I 345.30 I 345.30 I250,25
612 Zmena stavu Dolotovarov 72

613 zmena stävu VýľÔbkov 73

6í4 zména stavu zvierat ?4

82 Ak0váda (r. 076 aŽ r' 079) ?5 I380,23 6 094.80 't 5 475.03 'ĺ8159.83

621 Aktivácia mateľiálu a tovaru 76 I380,23 6 094,80 15 475.03 13 375-14
622 Aktivácia vnútroorqanizaóných sluŽiBb 77

623 Aklivácĺa dlhodobého néhmotného maistku 78

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 79 4 784.69

63
Daňovó a mlné výnosy á vaosy z poplad(ov (r. 08í ď
r. o8Íl)

80 1 08 1 89 I 38,26 108 189 138,26 'ĺ02 9í4 080'86

631 Daňové a mlné VÝnosv štátu 81

632 Daňové výnosy samospÍáVy 82 108 'ĺ 25 05í .76 í 08 í 25 051 .76 102 856 871.86

633 výnosv z poplatkov 83 64 086,50 64 086.50 57 209.00

u ostahó vý'noey z pruvádá(ovo| dnnoď (r. 085 ď r.

090)
u 11 737 304,57 635 251,88 12 372 556,45 4 96'ĺ 869'5'ĺ

u1 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného maietku

85 7 879 863'8'ĺ 7 879 863,81 1 666 494,6'1

642 TrŽby z predaia materiálu 86 2 I 16.95 2116.95 102 212,44

u4 zmluvné Dokutv, Denále a úrokv z omeškania 87 22 775,15 'ĺ 5.00 22 790.15 10 343.13

&15 ostatné pokuty' penále a úrokv z omeškania 88 1 026 453.36 'I 026 453.36 14 070.00

646 Výnosy z odpÍsaných pohľadávok 89 2 846.84 2 846.84

648 ostatné Výnosy z provádzkovoj činnosti 90 2 805 365.4'ĺ 633 1 19.93 3 438 485.34 3'168 749,33

65
Zlčtolanle ĺgzerv a opravný* položek z prcvádzkove|

člnnosú a frnanÚlq dnno6ť a zlčtov8nle časovóho

rczlÍšanla (r.092 + r. o97 + ľ. í00)
91 '1 038 432,86 75'ĺ45'96 1 1',t3 578,82 I 228 336,06

Zúčtovanie ]gzerv a oprawýď polďlek z prevádzkoveJ

dnnosd (r' 093 ď r' 096)
s2 1 038 432,86 75 145,96 1 113 578,82 1228336-06

652 Zúčtovanie zákonných rezeľv z prévádzkovei činnosti 93 51 340.25 51 340.25 49 í83.30
653 zúčtovanĺe ostainých roz€rý z prevádzkovei čĺnnosti 94 927 623,53 22 36',1.29 949 984.82 1 10't 284.47

657
ZÚčtovanie zákonných opravných položĺek z
Drevádzkovei činnostj

95 I 444,42 I 444,42

658
zúčtovanie ostatných opravných položiek z
prevádzkovei činnosti

96 í í 0 809'33 'ĺ 10 809'33 77 868,29

zúčiovanlo ÍBzorv a opravtlýď poloŽok z íĺnančnoi
člnnmff (ľ.098 + r' 099)

s7

654 zúčtovanie rezérV z ĺinančnei činnosti 98

659 Zúčtovanĺe ooravných ooloŽiek z Íinančnai óinnosti 9S

655 zÚčtovanie komDlexných nákladov budúcich obdobÍ 100

66 Flnančnó vý'nosy (r. 1o2 až r. 1 10) í0í 4 703,45 0.03 4 703.48 3184.84
661 Tžby z pĺedaia cenných papierov a oodielov 102

662 Úroky 'ĺ 03 3 493.22 3 493.22 1 846,55

663 Kulzové zisky 104 210,23 0,03 210.26 9.47
664 Výnosv z Dĺecenenia cenných Daoierov 105

665 Výnosv z dlhodobého Íinančného maietku 106

bbb VÝnosv z krátkodobého Íinančného maĺétku 't07

667 Výnosv z derivátových operácií 108
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lčo:36063606 Kons VZaS UJ Vs Úe z-ol (MFl2123ol2014-31)

'ĺ4 621 049'09'ĺ7 150 516'67-4 370 37t,0821 520 887,75140
Výsledok hospodáľonĺa po zdanenĺ r' 137 mínus (r

't38. r. í39) í+/J

21 616,4221 616.42139Dodatočne platená daň z prÍimov595

_í 95 023'06457 464.37424 079.4633 384,91't38Splatná daň z prĺmov591

14 426 026,0317 629 597,46-3 924 675,2021 554 272,66137
Výslodo* hospodáronia pÉd zdanonĺm (r. 136 mínus r'

065) í+Ĺ)

186 846 759,922'ĺ2 358 009'044 567 68s,38207 790 325,66't36Úaová tleda 6 8účď (r' 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 +

r.0B4 + r.091 + r. í01 + r. ĺíĺ + r. 1ĺ6 + r. í26)

135Výnosv samosDráW z odvodu rozpočtových prĺmov699

63 325,9362783,8662 783,861U

Výnosy samospráVy z beŽných tÍansÍerov od ostatných

mtmo

Výnosy samospráVy z kapitálouých transferov od

mtmo
698

347 428,63630 07'ĺ '26630 07'ĺ '26133697

20 256,6420 410,6820 4í 0'68132
samosprávy z kapitá|ových transferov od

unte
696

143 464,7313 205,6213 205,62131
Výnosy samospráVy z beŽných transferov od Európskej

unte
695

838 625,31799 360,34799 360,34130
Výnosy samospráVy z kapitálovýoh transíerov zo

štátneho rozDoótu a od iných subiektov vereinej spráVy
694

65 521 861,3575 372 687,5175 372 687,51129
Výnosy samospráVy z beŽných tľansferov zo štátneho

rozoočtu a od iných sublektov veľélhel spráVy693

128

Výnosy z kapitálo\^ich transferov z rozpočtu obce alebo

z rozpočtu Vyššĺeho územného celku V rozpočtových

oĺganizáciách a prĺspevkových orgánizáciách

zriadenÝch obcou alebo Wšším územným celkom

ô92

127

Výnosy z beŽných transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku V rozpočtových

organizáciách a prĺspevkoYých organizáciách

zriadenÝch obcou alebo Wšším Územným celkom

691

66 934 962,5976 898 519,2776 898 519,27128

Výnosy z fansfelov a mzpočtovýď prlimov v obciaďt'

vyčšíďr územnýď o€lkoÓ 6 v mzpočtovýďl

oľganiác{áďl a prÍspevt<oýďt olganiádáďt
zÍladenýď obcou alôbo vyšším územným cglkom (r.

127 aŽt.135\

69

125Výnosy z odvodu ľozpočtových prĺimov689

124
Výnosy z kapitálo\^i'ch transferov od ostatných

subieKov mimo vereinei soľáw
688

123
Výnosy z beŽných transforov od ostatných subjektov

mrmo verelnet soraw
687

122Výnosv z kapitálo!^ich transferov od Eufópskej únié686

121VÝnosv z beŽnÝch tfansíerov od Euróoskei Únie685

120
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných

subiektov Veĺeinei sDráW
684

119
Výnosy z bežných lľansÍeľov od ostatných sub'eKov
vereinei soráw

683

118Výnosv z kapitálorných transferov zo štátneho rozpočlu682

117VýnosV z beŽnÝch transferov zo štátneho rozpočtu681

1í6
Výĺrosy z hanďeľov a Íozpočtovýú prlimov v štáhyďl
Íozpoäovýď organlzáciáďr a prĺspevkovýďl

omaniáciáÓ k. 117 ú.ĺ. 125\
68

1t5zljčtovanie oorevnÝch ooloŽiek679

ĺ 56'0030.0630.06114oslatné mimoriadne Výnosy678

113zÚčtovanie rezeru674

112Náhradv škôd672

156,0030,0630,06111Mlmorladne výlrosy (r. 1ĺ2 ď r. ĺ ĺ5)87

110

Podiel konsolidujÚcej účtovnej jednotky na Vlýsledku

hospodárenia pĺidruŽených účtovných jednotiek

Vereinei sDráW

1 328,42I 000,001 000.00109ostatné Íinančné Vlýnosv668

132cba

2020
SpoluPodnlkat8ľBká dnnoďHlavTá člnnoď

číslo
ŕadkuvýnosy' daň z prĺ]mov a Výslodok hospodárania

čí8lo úč{u

alebo
skuDinv

2021

! tvo
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lčo: 36063606 Kons \zas UJ Vs Úč 2-o1 (MF/2í23ol2o14_3ĺ)

a

m21čblo ÚúD

al.bo
doJDlnv

vý'to!y' daň z p!lt'o, a yfiĺĺdok horyoĺí&uh čĺĺo
ň!dla' Havná dnnoď Podnlkrtaldú dnnoď Spotrj

20!n

t b a 1 2 3 1

z toho: briDäďaiúc| nä Doďalv lľ!Ých účtovnÝch iédnotiek 141 14 763,19 't4 763,19 6 281.71
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Poznámky k3l.l2.202l
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závieľky

účtovnej jednotky veľejnej spľávy
B r atis I av s ký s am o sp r óv ny kr aj

čll
Všeobecné údaje

I. IdentiJikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

2. Informdcie o konsolidovanom celku

Konsolidovaný celok Bratislavského samospľávneho kraja (ďalej ,,KC BSK") zahíňa 57 ľozpočtovych
organizácíí,23 príspevkoých organizácií, 3 obchodné spoločnosti; ich podľobné identifikačné údaje sa
nacháďzajiv tabuľke č. l ,,Údaje o konsolidovanom celku" (viď Tabuľková easť).

z) Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách (UJ) ľozpočtových
oľganizáciách v zľiaďovate|'skej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky (d'alej
,rROvZP")

Názov konsoliduiúcei účtovnei iednotkv Bratislavský samospróvny krai B SK)
Sídlo konsoliduiúcei účtovnei iednotky Sabinovská ]6, Bratislava 820 05
ICO: 36063606
Dátum za|oženia, vmiku konsolidujúcej účtovrrej
iednotky

1. t.2002

P.č. rČo Názov konsotidovanej ÚJ Sídlo konsolidovanej ÚJ Dátum za|oženia
konsolidovanej ÚJ

1 00160229 Gymnázium Ul' l. mája 8' 901 01 Malacky 25.2.1986

2 00160326 Gymnázium Antona Bernoláka Lichnerova 69,903 01 Senec 1.7.2002

J 0016231 I SoŠ vinársko-ovocinárska Kostolná 3, 900 01 Modra 6.1.1 884

4 00162787 SoŠ pedagogická Sokolská 6, 900 01 Modra 25.2.1986

5 00351822 SoŠ podnikania a služieb Myslenická l 
' 
902 0l Pezinok l.l.l99l

6 00364 I 93
DSS a zariadenie pre seniorov
Kaštiel' Hlavná 13, 900 3l Stupava 22.6.2009

7 006032't9 ZSS Rosa Dúbravská l,842 09 Bratislava 1.1.1991

I 00603287 Gaudeamus zariadeĺie komunitnej
rehabilitácie

Mokrohájska 3, 844 08
Bratislava 1.8.1968

9 00604879 CSS prof. Karola Matulaya pre deti Lipského 13' 841 0l Bratislava 1.10.1982

10 00604950 DSS pre deti a dospelých Javorinská 7a, 81 1 03
Bratislava 1.1.1991

11 00604968 DSS pre deti a dospelých Sibírka Sibíľska 69' 83 1 03 Bľatislava 3 1.1.2004

t2 00605760 Gymnázium Albeľta E'insteina
Einsteinova 35, 852 03
Bratislava 1.9.1956

13 00605786 Gymnázium L. Novomeského
Tomášikova 2,827 29
Bratislava t.l.l99l

T4 00605808 Konzervatórium Tolstého l l, 81l 06 Bratislava 1.1.1991

l5 00607291 Štotsty internát Trnavská 2,82l 08 Bratislava 1 8.1 2. t 990



r.7 .1998Furmanská 4, 84l 03 BratislavaDSS pľe dospelých Rozsutec3t't5076146

l.'7 .1992Tylová 2l,831 04 BratislavaDSS pre deti a dospelých Integra3084325 I45

1.s.1993Pľi vinohradoch 267, 831 06
BratislavaDSS a zariadenie pľe seniorov Rača30804 1 9 144

1.1 1 .2005Plavecké Podhradie l9' 906 36ZSS Pod hradom3079828 I43

1.8.2005Lichnerova 71,903 0l SenecSpojená škola s vyuč. jazykom
maďarským3079779942

r.9.19s4Dudova 4, 85l 02 Bľatislavaobchodná akadémia3077s4344I

1.1.t992Račianska 107' 831 02
Bratislavaobchodná akadémia3017541840

1.9.1953Kadnárova 7 , 834 |4 BratislavaSoŠ masmediálnych a

informačných štúdii3077540039

14.1 1.1903Fajnorovo nábrcžie 5, 874'l 5,

BASPŠ sffojnícka3077539638

I .9. 1950

1.9.1980

Zochova 9, 81 1 03 Bratislava

Bullova 2,844 20 BratislavaSoŠ pcdagogická3017536137

SPŠ elektrotechnická30't't535336

t.1.1992Dúbravská cesta l l, 842 56

Bratislava
Škola umeleckého priemyslu J
Vydru

301',7532935

1.t.1992Kvačalova 20' 821 08
BratislavaSPŠ dopravná3077531134

r.9.1979Gorazdova 20, 81 I 04
Bľatislava

Tanečné konzervatórium Evy
Jaczovej30't7530233

1 .9.1958Grosslingová l8' 81 1 09
BratislavaGymnáziumt733710132

1.9.1950Dunajská 13, 814 84 BratislavaZš aGymnázium s vyrrč. jazykom
maďaľským

1733708931

r.9.1972Hubeného 23' 834 08
BratislavaGymnázium1733707130

t.9.1966Ivana Horvátha 14,821 03

BratislavaGymnázium Ivana Horváthat733706229

1.1.199 IVazovova 6, 811 07 BratislavaGymnázium J. Paprĺnka1133704628

r.1.1991Strečnianska 20, 851 05
BratislavaSoŠ podnikaniat'732',t71',727

1.9.1991Hálova 1ó' 85l 0l BratislavaSPŠ elektrotechnickát732166126

28.6.199rNevädzová 3' 820 07 Bratislavaobchodná akadémia1732',765225

ĺ -9 .197 6K. Adleľa 5' 841 02 BratislavaSPŠ elektrotechnická173t916124

4.4.1991Vranovská 4,851 02 BratislavaSoŠ technická1705033223

t.4.1991Senecká 2,9o2 01 PezinokGymnáziumĺ 705020122

9.4.1991Nám. Slobody 5' 900 01

ModľaGymnázium K. Štúra170501972l

1.9.1969Rybničná 59, 83 1 07 BratislavaSoŠ elektrotechnická00893 1 6i20

24.',|.1996Pľi starom mlyne, 900 01

Modra -Harmónia
DSS a zariadenie podpoľ. bývania
Merema

0065479519

1.',t.2002SNP 38, 900 84 BáhoňDSS pre dospelých0065478',118

r .6. I 991Haanova 3ó-38' 85l 04
BratislavaDSS pľe deti a dospelých Kampino0064141317

l .9. ĺ 959Záhradĺicka 44,821 08

BratislavaStredná zdravotnícka škola00607304t6

Dátum zaloŽenia
konsolidovanej ÚJSĺdlo konsolidovanej ÚJNázov konsolidovanej UJICOP.č.

2



P.č. ICO Názov konsolidovanej ÚJ Sídlo konsolidovanej ÚJ Dátum za|oženia
konsolidovanej ÚJ

47 3t'770398
Centrum sociálnych sluŽieb Pod
Karpatmi

Hrnčiarska 37,902 01 Pezinok r7.3.1997

48 3 1 787088
Škola pre mimoriadne nadané deti a
gymnázium Teplická 7,831 02 Bratislava 1.1.1998

49 31793185 Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20' 850 07
Bľatislava

1.7.1998

50 31791920 SoŠ dopravná
Kvačalova 20' 82l 08
Bratislava 1.1 .2000

5l 31814452 obchodná akadémia Myslenická 1' 902 01 Pezinok I .9. 1993

52 42t28919 Spojená škola
Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri
Dunaji 1.1.2008

53 42253888 SPŠ stavebná a geodetická Drieňová 35,826 64 Bratislava r.7.20t1

54 42253900 SoŠ chemická
Vlčie hrdlo 50,824 ĺ2
Bratislava | .7 .20r 1

55 52585212 Spojená škola
Bratislavská 44,900 45
Malinovo 1.9.2019

56 53242726 Spojená škola ostredková l 0, Bratislava 1.9.2020

5',7 53242',ĺ42 Spojená škola Pankrichova 6, Bratislava ĺ.9.2020

b) Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách pľíspevkoých
oľganizáciách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky (d'alej
,rPOvZP")

P.č. IČo Názov konsolidovanej ÚJ Sídlo konsolidovanei ÚJ Dátum založenia
konsolidovanej ÚJ

1 00164879 Bratislavské bábkové divadlo Dunajská 36' 8l 1 08 Bratislava I .3.1957

2 001 80289 Malokarpatské osvetové stredisko tlomá20,900 0l Modra 1.7.198s

J 0035009s Malokarpatské múzeum Štefánikova 4, 902 0I Pezinok I 7. 1 0.1 960

4 005 I 3032 Malokarpatská knižnica Holubyho 5, 902 01 Pezinok I .3. l 982

5 00678350 Divadlo ASTORKA Korzo'90 Suché mýto 17,8\4 99
Bratislava 1.4.1990

6 00893463 SoŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča Sklenárova 1,82l 09 Bľatislava I -9 -1964

7 0089347 | SoŠ hotelových sluŽieb a obchodu Na pántoch 9' 83 l 06 Bratislava 1.1.1991

8 00893862 Divadlo LUDUS Pribinova 25, 811 02 Bratislava 18.4.1990

9 008949 1 5 SoŠ polygraílcká Račianska 190,83526
Bratís1ava

1.7 .1991

t0 1705387 ĺ S oŠ kaderníc N a a v izážist1ky
Svätoplukova 2,82l 08
Bratislava

10.4.1991

11 1705428ĺ SoŠ gastronómie a hotelových
sluŽieb

Faľského 9' 851 0l Bratislava 1.3.1991

t2 17055415 SoŠ infoľmačných technológií Hlinická 1' 834 01 Bratislava I .6. 199 1

13 173r4895 SoŠ beauty sluŽieb
Račianska 105' 831 02
Bratislava

I .9. 1958

t4 173t4909 Škola umeleckého priemyslu Sklenárova 7,824 89 Bratislava 1 .9. 1965

3



30.6.2021Cučoriedková 6,827 12

BratislavaSpráva ciest BSK5387 1 I 0323

I .9. I 991
Ivanská cesta 21, 823'7 5

BratislavaSoŠ technológií a remesiel4212879022

1.9.2002Kysucká |4,903 01 SenecSoŠ automobilová a podnikania360643862l

l.1.1991Vazovova 6, 8l1 07 BľatislavaJazyková škola pri Gymnáziu J
Papánka

31787r4220

I 1.199',tMikovíniho 1, 83 1 02 BratislavaHotelová akadémia3178046619

1.9.2006Tokajícka 24,821 03 BratislavaSpojená škola30866499l8

1.1.1992Viedenská cesta 10, 85l 0l
BratislavaDivadlo ARENA3017181017

1 1 1992Líščie údolie 57,842 3l
BratislavaPoliklinika Karlova Ves1733623616

l. r l.1953Palisády 38' 8l1 06 BratislavaJazyková školat'l3t9r4515

Dátum založenia
konsolidovanej ÚJSídlo konsolidovanei ÚJNázov konsolidovanej ÚJICOP.č.

Počas účtovného obdobia nastala Zmenav rámci príspevkových organizácií konsolidovaného celku BSK:
Uznesením č. 38012021 zo dňa 11.6.2021 Zastupiteľstvo BSK schválilo zriadenie príspevkovej

organizácie Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6-202|.

c) IdentiÍikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách - obchodných spoločnostiach

19.t2.202009.08.200501.08.2005
Súčasťou verejnej
správy odo dňa

19.12.202009.08.200501.08.2005
Dátum založenia
účtovnei iednotkv

Čučoriedková 6,
827 l2 Bratislava

Sabinovská 16,
820 05 Bratislava

Cučoľiedková 6.
827 l2BratislavaSídlo

19.t2.20201.1.20091 .1 .2009

Súčasťou
konsolidačného celku
BSK odo dňa

100%6s%t00%
Konsolidovaný
podiel (%)

100%65%100v,
Podiel na hlasovacích
právach (Yo\

100%65%I0ooÁ
Podiel na vlastnom
imani (%o\

akciová spoločnosťakciová spoločnosťakciová spoločnosťPrávna foľma

dcérska UJdcéľska UJdcéľska UJDruh vzt'ahu

5348s8073s94947335947161ICO

Regionálna správa ciest
BSK

Bľatislavská
integľovaná dopľavaRegionálne cesty BANázov účtovnej

iednotky
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3. Informócie o organizačnej štruktúre a hlavných predstavitel'och konsolidujúcej účtovnej
jednotky

Pľedseda Bratislavského samosprávneho kraj a:

Podpľedsedovia Bratislavského samosprávneho kľaja:

Riaditeľka Uradu Bratislavského samosprávneho kľaja:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
Mgľ. Mikuláš Kľippel, PhD.
PhDr. AlŽbeta oŽvaldová
Ing. arch. Mgr. Aľt Elena Pätoprstá
Ing. Patrícia Mešťan, MA

Priemerný počet zamestnancov na jednu UJ
konsolidovaného celku za účtovné obdobie 2021 55.07

4. Infoľmácie o účtovných zósadóch a účtovných metódach

Použité účtovné zásaďy sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v konsolidovanej účtovnej
závierke zostavenej k 31. decembru2020'

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatmosti. Za záklaď sa beru všetky rizlká, sÍraty
a zniženia hodnoty, ktoré sa ýkajú majetku a závázkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závíerý.

Hodnota obstaľávaného dlhodobého hmotného majetku, ktoý sa používa, sa trvalo zníži o opľávky, ktoľé
zodpovedajú ýške opotrebenia maj etku.

o opravných položkách sa účtuje vprípade prechodného zníženia hodnoty majetku ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou' ktoľá zahrňuje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, pľepravu, montáž, poistné a pod.) a všetky zníženia tejto
obstarávacej ceny.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úveľov.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za v|astné náklady
sa považujú všetky priame náklady vynaložené na ýrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady
vďahujúce sa na ýrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje podľa odpisového
plánu, ktoý bol zostavený na zÍtklade predpokladanej dobyjeho používania a predpokladaného priebehu
jeho moľálneho a ýzického opotrebenia. Učtovná jednotka odpisuje majetok na zák|aďe zákona
č.43112002 Z. z. a účtuje o účtovných odpisoch.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou cenou.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, z7ilčení,
rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou' v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu
nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou cenou. Prechodné zniženie hodnoty majetku sa vy'jadruje
vývorením opravnej položky.

Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou - pri účtovaĺí zámeny dlhodobého majetku sa primerane
postupuje ako pľi účtovaní kupy a predaja. Rozdiel medzi ľeálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého
majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne
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príslušný nákladový účet, na ktoľom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet'

na ktorom sa účťuje dosiahnutie výnosu zÍohto majetku.

b) Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou' vľátane nákladov súvisiacich s obstaraním

(provízie maklérom, poplatky burze) a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahÍňa cernJ, za ktoru sa zásoby

obstaiali a náklady súvisiace š ich ob'tu.uním. Vyslqrtujúce sa náklady súvisiace s obstaľaním v účtovnej

j ednotke: dopravné, montáž a iné a všetky zniženia tej to obstaľávacej ceny.

Zásoby získané bezodplatne (darovaním alebo delimitáciou) sa oceňujú reálnou cenou (napr. určenou

v darovacej zmluve alebo uľčenou komisiou pre oceňovanie)' Prechodné zniženie hodnoty zásob sa

vyj adruje vyľvorením opravnej položky.

Zásoby nadobudnuté zámenou _ pri účtovani zámeny zásob sa primerane postupuje ako pľi účtovaní kipy
a predäja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnuých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného

majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na Vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje

úbýok tohto mäjetku alebo na vecne pľíslušný výnosový účet' na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu

z tohto majetku.

d) Pohl'adávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí

alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou'

tj. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním azniŽenia tejto obstarávacej ceny.

opravná položka sa vývára k pohl'adávkam po splatnosti a nedobýným pohľadávkam, kde existuje

riziko nevymožitelhosti pohľadávok.

e) Kľátkodobý finančný majetok

PeňaŽné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

0 Časové ľozlíšenie na stľane aktív

Náklady budúcich období a pľíjmy budúcich období sú vykázané vo ýške, ktorá je potľebná

na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Rezeľvy

Rezervy stl záväzky s neurčitým časoým vymedzením alebo ýškou a oceňujú sa v očakávanej ýške
záväz|<ll na základe zásady opatrnosti. V účtovnej závieĺke sa tvorili rezerw najmä na zamestnanecké

požitky - odchodné aiuĹileá, nevyfakturované dodávky a služby, sťldne spory. Rezervy na mzdy

)a nevyčerpanú dovolenku zamestnancov, vrátane sociálneho a zdľavotného poistenia, sa tvoľili v rámci

podnikateľskej činnosti (zákonné rezervy).

h) Zúnäzky

Zäväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstaľávacou cenou.

Ak sa pri inventarizácii zisti, žé suma zítväzkovje iná ako ich ýška vúčtovníctve, uvedú sazáväzlry

v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zístenom ocenení.
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D Časové ľozlíšenie na strane pasív

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo ýške, ktorá je potľebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Cudzia mena

Majetok azáväzky vyjadľené vcudzej 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 alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis,
resp. v deň, ku ktoľému sa zostavuje účtovná závierka'

k) Výnosy

Tržby za vlastné výkony atovar neobsahujú daň zpridanej hodnoty. Sú tiež znižené ozľavy azrážky
(rabaý, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákaznik mal vopred na zľavu nárok alebo
či ide o dodatočne uznanú zľavu. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby'
o ýnosoch sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti.

člu
Infoľmácie o metódach a postupoch konsolidácie

Konsolidovaná účtovná závierka Bratislavského samosprá'ĺneho kraja bola zostavená v súlade
so zákonom č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s opatľením
Ministerstva financií Slovenskej ľepubliky zo ďŕ'a 17. decembľa 2008 č. MF12752612008 - 3l, ktoým sa
ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie Vo verejnej správe a podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierl<y vo verejnej spľáve v znení
neskorších pľedpisov.

I. Informácie o použiých metódach konsolidácie

Názov konsolidovanej ÚJ Sídlo konsolidovanej ÚJ
Metóda
úplnej

konsolidácie

Metóda
podielovei

konsolidácie

Metóda
vlastného
imania

Centrum sociálnych sluŽieb Pod
Karpatmi Hmčiarska 37,902 0l Pezinok ano
DSS a zariadenie pre seniorov
Kaštiel' Hlavná 13' 900 3l Stupava ano

DSS a zariadenie pre seniorov Rača Pri vinohradoch267,83l 06 BA ano
DSS a zaľiadenie podpor. bývania
Merema

Pľi starom mlyne, 900 01 Modra -
Harmónia ano

ZSS Pod hradom Plavecké Podhradie l9' 906 36 ano
DSS pre deti a dospelých Integra Tylová 2|,83l 04 Bratislava ano
DSS pre deti a dosoelÝch Javorinská 7a,8l l 03 Bľatislava ano

DSS pre deti a dospelých Kampino Haanova 38, 851 04 Bratislava ano

Centrum sociálnych služieb Sibírka Sibirska ó9' 83 1 03 Bratislava 3 ano
ZSS Rosa Dúbravská l, 842 09 Bľatislava ano
DSS pre dospelých Rozsutec Furmanská 4' 84l 03 Bratislava ano
DSS pre dospelÝch SNP 38' 900 84 Báhoň ano
CSS pre deti pľof. Karola Matulaya Lipského 13' 84l 0l Bratislava ano
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anoDunaiská 36' 81l 08 BratislavaBratislavské bábkové divadlo

anoVlčie hľdlo 50,824 12 BratislavaSoŠ chemická

anoDrieňová 35,826 64 BratislavaSPŠ stavebná a eeodetická

anoDunaiská 13' 814 84 BratislavaZŠ a gyÍnnázium s v}uč. 1az. mad'

anoGorazdova 20, 811 04 BratislavaTanečné konzervatórium E. Jaczovei
anoostredkova 10' 82l 02 BľatislavaSpoiená škola

anoTrnavská 2' 821 08 BratislavaŠtolstÝ inteľnát

all0Dúbravská cesl'a l 1, 842 56 BAŠkola umeleckého priemyslu J. Vydru

anoTeplická 7,831 02 Bratislava
Škola pre mimoľiadne nadané deti
a gYmnázium

anoZáhradĺicka 44, 821 08 BratislavaStredná zdravotnícka škola

anoFainorovo nábrežie 5.814 75 BASPŠ stroinicka
anoZochova 9, 81 I 03 BratislavaSPŠ elektľotechnická

anoK. Adlera 5, 841 02 BratislavaSPŠ elektrotechnická

anoHálova l6' 85 l 01 BľatislavaSPŠ elektľotechnická

anoKvačalova 20,821 08 BratislavaSPŠ dopravná

anoLichnerova'l l, 903 0l Senec
Spojená Škola s vyuč. j azykom

anoUl. SNP 30, 900 28 Ivanka p/Dunajiškola

anoStrečnianska 20' 850 07 BratislavaStredná zdravotnícka škola
anoBratislavská 44,900 45 Malinovoško1a

anoKostolná 3' 900 01 ModľaSoŠ vinársko-ovocinárska

anoVranovská 4,851 02 BratislavaSoŠ technická

anoStrečnianska 20,85l 05 BľatislavaSoŠ podnikania

anoBullova 2, 844 20 BratislavaSoŠ pedaeogická
anoSokolská 6. 900 0l ModraSoŠ pedasosická
anoKadnárova 7,834 14 Bľatislava

SoŠ masmediálnych a informačných
študií

anoRvbničná 59' 83 l 07 BratislavaSoŠ elektrotechnická

anoKvačalova 20,821' 08 BratislavaSoŠ dopravná

anoMyslenická 1,902 01 PezinokSoŠ podnikania a služieb

anoRačianska l07' 83l 02 Bratislavaobchodná akadémia

anoMvslenická 1' 902 0l Pezinokobchodná akadémia

anoNevädzová 3, 820 07 Bratislavaobchodná akadémia

anoDudova 4,851 02 Bratislavaobchodná akadémia

anoTolstého 11, 811 06 BratislavaKonzervatórium

anoSenecká 2,902 0l PezinokGymnázium

anoPankúchova 6' 85l 04 BratislavaSpoiená škola

anoUl. 1. máia 8.901 01 MalackyGvmnázium

ánoTomášikova 2,827 29 BratislavaGymnázium L. Novomeského

anoNám. Slobody 5' 900 0l ModraGymnázium K' Štúľa

anoVazovova 6, 8l I 07 BratislavaGymnázium J. Papánka

anoIvana Horvátha 14, 82l 03 BAGYmnázium Ivana Horvátha
anoHubeného 23,834 08 BratislavaGymnáeium

anoGrosslinqova 1 8, 8l 1 09 BratislavaGymnázium

anoLichnerova 69,903 0l SenecGymnázium Antona Bemoláka

anoEinsteinova 35,852 03 BratislavaGymnĺizium Alberta Einsteina

anoMokĺoháiska 3, 844 08 Bratislava
Gaudeamus zariadenie komunitnej
ľehabilitácie

Metóda
vlastného
imania

Metóda
podielovej

konsolidácie

Metóda
úplnej

konsolidácie
Sídlo konsolidovanej UJNázov konsolidovanej ÚJ



Názov konsolidovanej ÚJ Sídlo konsolidovanej ÚJ
Metóda
úplnej

konsolidácie

Metóda
podielovej

konsolidácie

Metóda
vlastného
imania

Divadlo ARENA Viedenská cesta l0, 85l 01 BA ano
Divadlo ASTORKA Korzo '90 Suché m'ŕto 17,814 99 Bratislava ano
Divadlo LUDUS Pribinova 25, 8l I 02 Bratislava ano
Hotelová akadémia Mikovíniho l. 83 l 02 Bratislava ano
Jazyková škola Palisády 38. 81l 06 Bratislava ano
Iazyková škola pri Gymnáziu J.
Papánka 60 Vazovova 6. 8l 1 07 Bratislava ano
Malokamatská knižnica Holubyho 5, 902 0l Pezinok ano
Malokamatské múzeum Štefánikova 4. 902 0I Pezinok ano
Malokamatské osvetové stredisko Homá20,900 0l Modra ano
Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 5'l , 842 3 l Bratislava ano
SoŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča Sklenárova l' 82l 09 Bratislava ano

Spoiená škola Tokaiícka 24.82l 03 Bratislava ano
SOS gastronómie a hotelouých
služieb Farského 9, 851 01 Bratislava ano
SoŠ informačnÝch technolósií Hlinická l' 834 01 Bratislava ano
SoŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 2 1 , 823 75 Bratislava ano

SoŠ hotelových sluŽieb a obchodu Na pántoch 9' 831 06 Bratislava ano
SoŠ polygľafická Račianska l90' 835 26 Bratislava ano

SoŠ beauty služieb Račianska l05' 831 02 Bratislava ano

SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14'903 0l Senec ano
So Š kaderníc tv a a v izážist1ky Svätoplukova 2' 82l 08 Bratislava ano
Škola umeleckého priemvslu Sklenárova 7.824 89 Bratislava ano
Správa ciest BSK Čučoľiedková 6.827 12 Bratislava ano

Bratislavská inteqrovaná doprava. a.s. Sabinovská ló' 820 05 Bľatislava ano
Regionálne cesty Bratislava' a.s. Čučoriedková 6. 821 |2Bratislava ano
Regionálna správa ciest BSK' a.s. Čučoriedková 6.827 12 Bratislava ano

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.

2. Moment prvej konsolidácie kapitálu

Pri rozpočtoých organĺzáciách je to deň ich zriadenia.
Pri príspevkových organizáciáchje to deň ich zriadenia.
Pri obchodných spoločnostiachje to deň obstarania podielov

3. Informdcie o goodwille

Goodwill nevznlká pri konsolidovanej účtovnej jednotke, ktorou je ľozpočtová organizácia.
Goodwill nevzn1ká pri konsolidovanej účtovnej jednotke, ktorou je príspevková organizácia.
Goodwill nevzniká prizaloženi konsolidovanej účtovnejjednotky, ktoľouje obchodná spoločnosť

4. Konsolidačnéoperacie

a) Konsolidácia pohl'adávok azánäzkov eliminácia vzájomných pohľadávok azávázkov,
napr. zúčtovacie vďahy a transfery, pohľadávky a záväzky z obchodného styku' pôžičky a ýpomoci.

Nepravé ľozdiely - Spľavidla sa odstraňujú pľi Zostavovaní IĺJZ a V procese odsúhlasovania vzájomných
v Zť ahov, vznikaj ú napr. :

9



. chybným časovým posunom medzi zaičtovaním pohľadávky v jednej UJ asňou súvisiaceho
záväzkĺlv dľuhej ÚJ,

o časoÚm posunom platby súvisiacej s pohľadávkou a závázkom (úhrada 3I.L2, ale príjem platby

l.l.)
. chybným zaúčtovaním pohľadávky, resp. záváz|ol

Pravé ľozdiely - vplývajú na ýsledok hospodárenia v KÚZ, ato pri prvej konsolidácii pohľadávok

a závázkov v celej ich ýške a pri nasledujúcich konsolidáciách pohľadávok a závázkov len vo ýške ich
zmeny' vmikajú napr. pri tvorbe rezerv a pľi tvorbe opravných položiek'

b) Konsolidácia nákladov a qýnosov _ eliminácia nákladov a ýnosov pochádzajúcich zo vzájomných
transakcií, napľ. náklady a výnosy z transferov, služieb a ostatných nákladov a výnosov
z pt ev ádzkovej činno sti.

Konsolidácia medziýsledku - úzko súvisí s konsolidáciou nákladov a ýnosov. Medzivýsledok vzniká,

keď vdôsledku transakcie medzi ÚJ je ocenenie majetku vsúvahe k3l.12. jednej znich vyššie alebo

nižšie' než by bolo, keby tieto ÚJ boli len jednou UJ (fikcia ekonomickej jednotky). Medzivýsledok sa

eliminuje v plnej ýške. V konsolidovanom celku BSK v roku 2020 meďzivýsledok nevznikol.

c) Konso|idácia kapitálu _ eliminácia' podielov materskej UJ v dcérskej UJ (dlhodobý finančný
majetok) s vlastným imaním dcérskej UJ.

Čt. ru
Informácie o údajoch aktív a pasív

I. Dlhodobý majetok

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Pľehl'ad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v tabul'ke č.2 ,,Neobežný majetok" (viď Tabul'ková

čast)

Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku:
r Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k3I-I2-2020
. Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k3|.12.2021
. Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

akoukoľvck formou, zýšenie alctív (napľ. lĺúpa, darovanie)
. Ubýok j e ĺ"ykázanle zniženia aktív (napr. predaj, daľovanie)
. Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív

V evidencii dlhodobého nehmotného majetku (DNM) nastali počas obdobia roku 2021 nasledujúce

ýznamné Zmeny - prírastky z celkovej ýšky 751.144,81 euľ a to:

. v materskej UJ BSK
o zaradenie soffuéru 236'354,40
o ostatný DNM 153.000,00

o oceniteľné práva 32'602,61

. v ÚJ Bľatislavská integľovaná doprava' a's
o ostatný DNM 40.600,00

o softvér 2z.320,0o
o ocenitel'népráva 12.000,00

. ''o ÚJ Správa ciest BSK - softvér 254-26'7,80

Presun v materskej UJ BSK _ ostatný DNM 153.000,00
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V evidencii dlhodobého hmotného majetku (DHM) nastali počas obdobia ľoku 202l nasledujúce
ýznamné zmeny:

Výmamné presunv:
V sume 3.057.085'54 euľ z účtu 042 obstaranie DHM:
. BSK - zarad,enie stavby 2.03'7.208,31
o Malokarpatské múzeum v Pezinku _ rekonštrukcia NKP 427.27|,64
o DSS pre dospelých Báhoň - obstaranie hnuteľných vecí 21I.240,50
. sŠ, Ivanka p/Dunaji - ĺekonštr. budovy' obstaranie hnuť. vecí a dopr.prostriedkov lz2.334,'71
. SoŠ polygrafická - obstaranie hnuteľných vecí 96.?66,67
o DSS Rozsutec - rekonštrukcia budovy 87.765,53

Významné prírastky DHM v celkovej hodnote l41.085.230,38 eur, z toho najvýmamnejšie:
. Správa ciest BSK - prevod správy budov a stavieb 99.036.001,43
r BSK - nezaradené obstaľanie DHM ll.328.599,l7
. BSK, zaľadenie pozemkov 8 204.245,95
. Správa ciest BSK - prevod správy pozemkov 7.042'02|,80
. Správa ciest BSK - prevod správy hnuteľných vecí I.629.100,14
. DSS Kampino - prevod spľávy pozemkov l.226.756,58
o Správa ciest BSK - pľevod spľávy dopravných prostriedkov l . l 05.93 5,1 5
. SoŠ informačných technológií - prevod správy pozemkov g11.675,40
. SoŠ podnikania - prevod spľávy pozemkov 8'10.46l,40
. Gymnázium A.Einsteina - prevod správy pozemkov 735.301,08
o DSS Rača - pľevod správy pozemkov 64l.760,14

Významné úbytky z celkovej hodnoty 118.173.557,54 euľ, ztoho najýznamnejšie:

Ubýky DNM v celkovej ýške 12.443,80 euľ nastali v materskej UJ BSK:
o vyradenie softvéru

o BSK - prevod správy a predaj budov a stavieb
. BSK-prevod správy apredaj pozemkov
. BSK - prevod správy a vyradenie hnutel'ďch vecí
. BSK-pľevod spľávy dopľavnýchprostriedkov
r BSK - prevod správy obstarania DHM

12.443,80

97.493.240,98
t6.552.994,67
1.568.392,06
1.120.821,83

382.711,03

Spôsob a výška poistenia majetku
Poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku konsolidovaného celku zahiňa najmä poistenie:
o proti základným a doplnkoým živelným nebezpečenstvám a proti vodovodným nebezpečenstvám,
o proti krádeži, vlámaniu a lúpežnému prepadnutiu, proti vandalizmu,
o poistenieelektroniky,
o škôd, ktoré BSK pri ýkone svojej činnosti spôsobí inému/inej osobe na zdtavi, majetku a ušlom

zisku, zároveňje poistená aj zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajaĺých priestoroch.
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Prehl'ad zml,(y za materskú účtovnúednotku CV tabul'ke:

Geneľali
Slovensko

poisťovňa, a.s
(č.2408083l03)

l0
Poistenie budovy

Bezpečný ženský dom
1.7.202r -
neuľčito

187,68 270.988,63

9
15.12.2012
- neurčito

Allianz-
Slovenská

poisťovňa, a.s.
(č.5l l05993l )

2.653,03
Poistenie stavby

Cyklomost Slobody v
Devínskej Novej Vsi

2.003.918,22

t3.07.2012
- neurčito

UNIQA
poisťovňa, a.s.
(č.3007007979)

8. 8.860,45Poistenie budovy
Gymnázia Grósslingova

21.592.87',1,00

31.12.2021

29.06.2012Allianz-
Slovenská

poisťovňa, a.s.
(č,;7',l10028672)

7
Havaľijné poistenie -

vozidlá RC BA 518.521,',l59.042,86

Allianz-
Slovenská

poisťovňa, a.s.
(č.8080095452)

6.

Povinné zmluvné
poistenie - vozidlá RC

BA
01.01.20i2
- neurčito

'7.697,',l8 2.062.589,08

5
01.01.2012
- neuľčito

Allianz-
Slovenská

poisťovňa, a.s.
(č.808009545 l)

2.056,84
Povinné zmluvné

poistenie - Úrad BSK 923.625,42

4.
31.12.2021

29.06.2012AlTianz-
Slovenská

poisťovňa, a.s.
(č.77100z86',l3)

3.983,71
Havarijné

Úrad
poistenie
BSK

495.27',7,96

Allianz-
Slovenská

poisťovňa, a.s.
(č.4l10l0731)

3

Nehnuteľný a hnutel'ý
majetok Úľadu

BSK+G942+G943+G956

01.09.2010
- neurčito

7.801.612,008.'.t't8,76

Komunálna
poisťovňa

(č. 6822038005)
2.

03.08.2017
_ neurčito

2.509,46
Nehnutelhý majetok

Nemocnica s
poliklinikou MA

11.61',7 .871,61

10.08.2010
- neurčito

Generali
Slovensko

poisťovňa, a.s.
(č.5720020344)

1.033,56
G948 - bazénna

Mokrohájskej ul' +

Hnutel'né veci
2.t66.453,00

Tľvanie
zmluvy

Názov
poist'ovne, číslo

zmluvy

Ročná výška
poistnéhoPoistený majetok

Hodnota poisteného
majetku

t2



Názov
poisťovne, číslo

zmluvy

Tľvanie
zmluvy Poistený majetok Ročná výška

poistného
Hodnota poisteného

majetku

l1

Generali
Slovensko

poisťovňa, a's.
(č. 9050600098)

ĺ8.I2.2014
- neurčito

PZP - hľomadne
inkasované poistné
vozidlá Úrad BSK

3.069,53 318.001,86

12.

Generali
Slovensko

poisťovňa, a.s.
(č. 9520073599)

25.06.2015
- neuľčito

Havaľijné poistenie
vozidláÚrad BSK 12.265,44 686.641,86

13

Koopeľativa
poist'ovňa

(č. 6595086532)

24.08.201',1
- neurčito

Povinné zmluvné
poistenie - vozidlá Úrad

BSK
689,64 264.974,48

14

Allianz-
Slovenská

poisťovňa, a.s.
(č.51lo984',l2)

05.05.2017
- neurčito

Poistenie označovačov a
automatov BID 1.',l59,29 514.933,18

t5
Kooperativa
poisťovňa

(č. 6595088212)

24.08.2017
- neuľčito

Havarijné poistenie -
vozidlá Úrad BSK 6.715,67 292.827,55

t6
UNION

poisťovňa, a.s.
(č. 1 l-4l3856)

24.04.2018
23.04.2023

Fotoaparát, notebook,
projektor G 920

90,59 2.23r,50

17
Čsos

poisťovňa, a.s.
(č.8004014260)

30.4.2020 -

neurčito
Poistenie budovy SoŠ

IT, ,Hlinícka BA 2.683,84 1.672.9',t6,31

l8
Čsos

poisťovňa, a.s
(č.8093266l 55)

27.11.2020
- neurčito

Poistenie pre budovu
združených dielní a MTV

Ivánska cesta 21,
Bratislava

4.412,99 2.850.165,42

t9
UNION

poisťovňa, a.s.
(č.0050033462)

22.r0.20rs
- neurčito

Celoročné cestovné
poistenie-Molnĺĺr 24,50

20.
T]NION

poisťovňa, a.s.
(č.0050033461)

22.10.2015
- neurčito

Celoročné cestovné
poistenie-Chľenko 24,50

21

TINIQA
poisťovňa, a.s.
(č.912',700422l)

23.4.2021-
31.12.2021

COVID- 19-poistenie
zdľavotnej starostlivosti

3.186,00
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obchodná spoločnosť Regionálne cesty BA, a.s. má majetok poistený v poisťovni Colonnade Insurance

S.A. a motorové vozidlá (PZP' havarijné poistenie) v poisťovni A|lianz _ SP, a.s. na dobu neuľčitu.

Zriadenie záiožného práva na dlhodobý majetok:
Konsolidovaný celok BSK nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok.

b) Dlhodobý finančný majetok

Konsolidovaný celok Bratislavského samosprávneho kľaja nevykazuje dlhodobý finančný majetok.

2. Zósoby konsolidovaného celku (d'alej ,,KC*)

celok e tieto

Prehľad opľavných položiek kzásobám sa nachádza vtabuľke č.7 ,,Vývoj opravnej položky
k zásobám"(viď Tabuľková časť).
opľavnú položku k mateľiálu na sklade vo ýške 3.27l,05 eur zrušila obchodná spoločnosť Regionálne

cesty BA,a.s.

3. Pohľadávky KC

Prehl'ad opravných položiek k pohl'adávkam a prehl'ad pohl'adávok podl'a doby splatnosti sa nachádza

v tabuľke č. 8 ,,opravné poloŽky k pohľadávkam" a č. 9 ,,Pohľadávky podľa doby splatnosti" (viď
Tabul'ková časť)

netto

k3t-12.2020

KC vykazuje dlhodobé pohl'adávky vo ýške 6.892,49 eur _ z toho materská UJ BsK eviduje 5.412,49

eur a príspevková organizácia Divadlo Ludus 1.480,00 euľ.

KC vykazuje pohľadávky po lehote splatnosti v celkovej ýške brutto ĺ.674.458,2l eur' na ktoých sa

naj významnej ši e podieľaj ú:

r DSS Kaštieľ 3'15.099,63

o BSK 330.283,29
o DSS pľe dospelých Báhoň 205.615,90

886.334,94Spolu 895.870,52

Tovar 16.946,8813.685,41

Zvieratá 46.819,21 55.099,43

0,00Výľobky 0,00

Nedokončená vyroba a polotovary 6. r 08,506.25',1,37

Materiál 819.572,95 817.715,71

Po|ožka zásob K3t.t2.2021 K 31.12.2020

6.892,49Stav dlhodobých pohloadávok netto 285.636,66
opravné položky 0.000,00

Dlhodobé pohľadávkv 6.892,49 285.636,66

3.501.213.89Stav kľátkodobÝch pohl'adávok netto 2.003.113,58

2.494.s17,67opravné ooložky 1.439.669,79

Kľátkodobé pohl'adávky 5.995;t31,56 3.442.783,37

k31.t2.2021
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o DSS Rača
. SoŠ chemická
o ZSS Pod hĺadom
o Gaudeamus - zriadenie komunitnej ľehabilitácie

účet 3l5 sa sle
Učtovná iednotka IČo k31.12.2021

Poliklinika Karlova Ves Yt336236 81.647,53
Školský internát 00607291 27.649,94
Bratislavský samosprávny krai 36063606 16.499.37
Malokarpatské osv. stredisko v Modre 00 1 80289 4.242.18
Bratislavská integrovaná doprava' a.s. 35949473 3.027.72

131.892,13
105.425,16
102.093,59
94.133,89

KC vykazuje krátkodobé pohl'adávky vo výške (netto) 3.501.213'89 euľ. Najväčšiu časť tvoľia:
o pohľadávky voči odberateľom vo výške 258.l 18;68
r ostatné pohľadávky vo výške 137.205,5l
o pohľadávky z nedaňoých pľíjmov rozpočtoých organizácií vo ýške 86|.746,56
. iné pohľadávky vo ýške l.16'7 .'723,30
o transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy vo ýške 976.110,'78

Na vocl účet3l1 sa sleI v yzrt4llult

Učtovná iednotka ICO k3t.12.202t
Poliklinika KV 17336236 47.091.52
SoS polyľafická 008949 1 s 39.564,32
SoS inľormačnÝch technolóeií t7055415 28.174,62
Správa ciest BSK 53871 103 24.229,82
SoŠ hotelorrých služieb 00893471 22.158,05

Na

Na pohľadávkach znedaňových pľíjmov rozpočtových organizácií, účet 318, sa najýznamnejšie

Na účet 378 sa e

Na transferoch a ostatnom zúčtovaní so ektmi mimo účet 3 SA

Učtovná iednotka IČo k31.12.2021
BratislavskÝ samosprávny krai 36063606 559.434,20
DSS a zariadenie pre seniorov Rača 30804 1 9 1 6',7.937,54
DSS a zariadenie pre senioľov Kaštiel' 00364193 37.454.90
DSS a zariadenie pľe seniorov 31',770398 35.868.89
SoS chemická 42253900 32.9l5.Í9

Učtovná iednotka ICO k31.12.2021
Bratislavský samosprávny krai 36063606 1.079.949.3',1
SoS chemická 42253900 19.236.76
Divadlo Aĺéna 30777810 t5.7 t6,14
Bratislavské bábkové divadlo 001 64879 11.070,16
Skola pre mimoriadne nadané deti 3 1 787088 10.201 ,55

Učtovná iednotka IČo k31.t2.2021
Bratislavský samosprávny krai 36063606 976.r10,78
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58.971.866,1772.514.799,75Spolu

58.874.443,9972.419.376,16Bankové účty

69.331,6464.011,63Ceniny

28.090,543t .4r1,96Pokladnica

k31.12.2020k31.12.2021Kľátkodobý Íinančný majetok v EUR

4. Finančný majetok KC

5. Poskytnuté návratné Jinančné výpomoci (NFV)

29.055.480,00Spolu

29.055,480,002021euro0.00
Slovenský dom

Centrope4216893',1

Zostatok
k31.t2.2020

Zostatok
k31.12.202r

Dátum
splatnostiMenaVýnos v

o//o
Názov dlžníkaIčo

NFV v celkovej ýške 70.000,00 eur poskytla materská UJ BSK organizác1i Slovenský dom Centrope,

|Čo:42168937, záujmovému združeniu pľávnických osôb, ktorého je BSK členom. V zmysle Zm|uvy

o poskytnuti NFv je poslqrtnutie bezúročné za účelom predfinancovania aktivít Projektu:

Cyrilometodejská steska v moravsko-slovenskom pŤihraničí v rámci progľamu spolupľáce Interreg V-A
SK-ZC. V priebehu účtovného obdobia r.202l bol zostatok NFV vo výške 29.055,48 eur splatený.

6. časové ľozlíšenie KC na strane aktív

Prehľad časového rozlíšenia KC na strane aktív sa nachádza vtabuľkách č. l0 a 11 ,,Časové rozlíšenie

na strane aktív" (viď Tabultová čast)
Konsolidovaný celok v rámci časového rozlíšenia aktív vykazuje náklady budúcich období vo výške

643.'88177 ellr, Ztoho ýmamnú časť tvorí položka ostatné 268.469,79 euľ, nájomné 201.533'54 euľ,

predplatné poistné 145.824,08 eur a pľedplatné 27.l09'83 eur.

N sa na nákladoch budúcich období účet 381 u:

16.302,2730777810Divadlo Aréna
33. 100,6700893862Divadlo Ludus
50.867,7535947161Regionálne cesty Bratislava, a.s

63.703,343 1 787088Škola pre mimoriadne nadané deti a Gym.
301.285,5936063606Bratislavský samosprávny krai

k3t.t2.20zlIČoÚčtovná iednotka
y |ĺ L'l4ll\11ý

KC v rámci časového rozlíšenia aktív vykazuje prljmy budúcich období, účet 385, vo výške

157.510,87 euľ, Z toho l57.275,26 eur tvorí nájomné.

N slc sa na budúcich o účet 385 u:

38,7017336236Poliklinika Karlova Ves
180,0017337 \01Gymnázium Grosslingová
1 96,910089347 ISoŠ hotelových služieb a obchodu

157.095,2636063606Bratislavský samosprávny kai
k31.12.2021IČoUčtovná iednotka

'ztr4ttutvl pr r lurvwr
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7. Prehl'ad o pohybe vlastného imania

Prehl'ad o pohybe vlastného imania sa nachádza v tabul'ke č. l2 ,,Vlastné imanie" (viď Tabul'ková časť).
Konsolidovaný celok Bratislavského samosprávneho kraja dosiahol za rok 2021 zisk vo ýške
77.135.153'48 euľ. Výsledok hospodárenia (VH) za rok202l negatívne ovplyvnili nepľavé rozdiely
z titulu zmeny konsolidovaného celku vo výške 5.963'55 eur' časového rozdielu Vo výške
l.l7I.566,29 eur, eliminácia opravnej položky k pohľadávkam a rezerv v celkovej výške 955.675,8l eur.
Následné konsolidovanie kapitálu malo negatívny dopad na VH vo výške 14.763,19 eur (podiely iných
účtovných j ednotiek).

Zákonný ľezeľvný fond, ktoý tvorí rezeryný fond obchodných spoločností vo výške l9.o91,49 eur bol
v ľoku 2021 v rámci konsolidácie kapitálu eliminovaný a preúčtovaný na ťarchu účtu 428
Nevysporiadaný qýsledok hospodárenia.

Nevysporiadaný qýsledok hospodárenia (VH)
VH minul období

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ovplyvnili najmä tieto účtovné jednotky KC
a dosiahli

a nlzsl ledok dosiahli:

ednotiek:

Učtovná iednotka Učet Pohvb +/-
Regionálne cesty BA, a.s. 311 +579.395.12
Reeionálne cestv BA. a.s. 321 +ó2.500'00
Resionálne cesty BA. a.s. 343 -96.565,85
Bratislavský samosprávnv krai 378 +t.534.228,38
Bratislavský samosprávny krai 378 -1.534.228.38
Bratislavský samosprávny kľai 357 -188.565.47
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 323 +191.840,00
Bratislavská intesrovaná doprava. a.s. 323 -191.840,00

Učtovná iednotka ICO k31.12.202t
Bľatislavský samosprávnY kĺai 36063606 16.738.045.23
Jazyková škola l'l3ĺ9l'45 366.s84.93
CSS Pod Karpatmi 31770398 r52.031,64
SoS sastronómie a hotelornŕch sluŽieb 17054281 rt5.362,34
Spoiená škola. Malinovo 52585212 s7.9',7',7,87

Školský inteľnát 00607291 51.983,62

Učtovná iednotka ICO k31.t2.2021
Regionálne cesty BA a.s. 35947 t6l -112.052,02
Divadlo Aréna 30't778t0 -67.316.70
Poliklinika KV 17336236 -s0.556,80
SPS elektrotechnická 17327661 -46.212,57
SoS elektrotechnická 00893 I 6 I -39.3s7,26
SPŠ stavebná a seodetická 42253888 -38.684,69

Podiely iných UJ 131.709.10
Bratislavská integrovaná doprava, a.s l3 1.709,l0
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8. Prehl'ad o pohybe rezerv

Prehl'ad o pohybe rezerv sa nachádza v tabul'kách č.13 
',Rezeruy 

zákonné" a č.74 ,,Rezervy ostatné" (viď

Tabuľková časť).

Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej aj podnikateľskej činnosti, konkľétne hodnoty

sa nachádzajú v uvedenom prehľade opohybe rezerv. Rezervy sú tvorené najmä na odchodné

do dôchodku a jubileá, prebiehajúce altroziace súdne spory, na nevyfakturované dodávky a služby a iné.

Na tvorbe tezeÍv sa najýznamnejšie podieľala materská organizácía Bratislavský samospľávny kľaj, DSS
Rača, SoŠ technológií a remésiel, SPŠ stavebná a geodetická, SPŠ elektrotechnická, Bratislavská
integrovaná doprava, a.s., Poliklinika Kaľlova Ves, SoŠ hotelových služieb a obchodu' Spojená škola

Ivanka p/Dunaji a Skolský internát.

Pop i s významný ch r ezerv :

Dlhodobé rezeÍw ostatné v celkovej ýške 1.885.896'7ó euľ:
r v evidencii rozpočtovej orgaĺizácii DSS Rača vo výške 191.317,26 eur na zamestn. požitky;
. v evidencii mateľskej UJ BSK vo výške 184.337'50 euľ na Zamestnanecké požitky;
. v evidencii príspevkovej organizácii SoŠ technológii a remesiel vo výške 112.774,77 ew

na zamestnanecké požitky
. v evidencii ľozpočtovej organizäcli SPŠ stavebná a geodetická vo výške 85.929,43 euľ

na zamestnanecké poŽitky;
o v evidencii rozpočtove1 organtzác1i SPŠ elektrotechnická vo výške 75.984,00 euľ na zam.požitky.

Krátkodobé Íezerw zilkonné - iné v celkovej ýške 81.2l0,46 euľ:
. v evidencii spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s' vo výške 36.217,34 euľ na mzdy

za dovolenku vrátane soc. zabezpečenia;
. vevidencii príspevkovej organizácii Poliklinika Karlova Ves vo ýške 32.110o68 euľ namzďy

za dovolenku vrátane soc. zabezpečenia;
. vevidencii ro7počtovej organizácii Spojená škola, Ivanka p/Dunaji vo ýške 7.694,87 eur na

mzďy za dovolenku vrátane soc. Zabezpečenia z podnikateľskej činnosti.

Krátkodobé rezerw ostatné v celkovej výške l.189.850,ó1 euľ:
o v evidencii mateľskej UJ BsK vo ýške 497.272,92 euľ z toho najmä:

- na odchodné ajubileá spolu vo výške l 12.551,00 eur

- na nevyfakturované dodávky vo výške 357.500,00 eur

- na splátky úrokov z poslqĺtnutých úverov vo výške 7'7 '408,32 eur

- na audit IUZ aKIJZ r. 2021 vo qýške 9.8 1 3,60 euĺ
. v evidencií príspevkovej organizácii SoŠ hoteloých služieb a obchodu vo výške 83.tó4,ó8 euľ

na zamestnanecké požitky;
o v evidencii rozpočtovej organizácie Spojená škola v Ivanke p/Dunaji vo ýške 44.620'38 eur

najmä na Zamestnanecké požitky;
o v evidencii rozpočtovej organizácií DsS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ vo Úške

43.922,80 euľ na zamestnanecké požitky a nevyfakturované dodávky;
o v evidencii rozpočtovej organizácii Školslcý intemát vo výške 34.469,96 eur na zamestnanecké

požitky.

9. Zóviizky KC

Pľehľad o závázkoch konsolidovaného celku sa nachäďza v tabul'ke č. 15 ,,Závázky podl'a doby

splatnosti" (viď Tabul'ková časť).

Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 145.454,07 eur.
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Prehl'ad závázkov a ktoré sa na nich

Konsolidovaný celok vykazuje kĺátkodobé záväzkry vo ýške 16.952.992,81 eur
Prehľad ších závázkov a ktoré sa na nich

e:

472-Závázkv zo sociálneho fondu. aztohoz ICO 432.743.33
DSS a zariadenie pre seniorov Rača 30804 1 9 I 26.777,48
SoŠ technológii a remesiel 42128190 23.495,81
Spoiená škola Malinovo 52585212 20.71r;t6
Bratislavská integľovaná dopľava, a.s. 35949473 18.s68.49
Bratislavský samosprávnv krai 36063606 16.951,67

479-ostatné dlh. záväzkv. a z toho: 285.936,33
Poliklinika Karlova Ves 17336236 78.1 38,60
SPS stavebná a geodetická 42253888 59.112,32
Gymnázium Jána Papánka 17337046 45.499.40
DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 42.277,70
Gymniĺzium Ivana Horvátha t't33'7062 23.884,46

379_Iné zánäzkv. a z toho: 26.774,41
Bľatislavský samosprávny krai 36063606 26.774,41

32l-Dodávatelia, a z toho: IČo 2.276.541.99
Bratislavský samosprávnv krai 36063606 1.348.s32,9s
Bratislavská inteqrovaná doprava. a.s 3s949473 326.389,81
SPŠ stavebná a seodetická 42253888 64.565,30
SoŠ polygrafická 008949 I 5 49.910,09
Spoiená škola, Malinovo 52585212 35.793.57

379-Iné záväzkv' a z toho: 2.154.008"13
Bratislavský samosprávny krai 36063ó0ó 1.601.410,3 r

Správa ciest BSK 53871 103 155.093,33
Škola pre mimoriadne nadané deti a
Gvmnázium

3 1 787088
64.552,84

ZŠ a Gym. s vyuč.iazykom maďarskÝm 17337089 53.176,25
SoŠ podnikania a služieb 0035t822 40.727,70

33l-Záväzkv voči zamestnancom. a z toho'. 5.813.874,12
Bratislavský samosprávny krai 36063606 s40.333;t6
Konzervatóľium 00605808 2t7.747.80
Skola pre mimoriadne nadané deti a
GYmnázium

3 1787088
201.487,80

Spoiená škola 42128919 194.398.36
DSS Rača 30804 I 9 I 149.466.33

336-Zátviizky voči orgánom soc. a zdľavotného
poistenia. aztohoz 3.787.076,31

Bratislavský samosprávny krai 36063606 360.628.99
Konzervatórium 00605808 136.318,89
Skola pre mimoriadne nadané deti a Gvm. 3 1 787088 129.935,16
Spoiená škola 42128919 124.7t5,85
DSS Rača 30804191 96.064,05

342-ostatné pľiame dane. a z toho: 1.076.792,07
Bratislavský samospľávny krai 36063606 I 15.139.15
Konzervatórium 00605808 42.482.24
Skola pre mimoriadne nadané deti a Gym 3 1 787088 36.952.95
Spoiená škola 42128919 31.869,44
DSS Rača 30804 I 9 I 28.509,23

372 Transfery a ostatné zúčtovanie so
subiektmi mimo vereinei spľávv 1.360.354,84

SPS dopravná 307753n Í78.736,55
SPŠ stroinícka 307'ts396 122.684,74
SoŠ chemická 42253900 106.133,04
Stredná zdravotnícka škola 00607304 98.173.',78
SPS elektrotechnická 30'775353 71.486.46
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Konsolidovaný celok vykazuje záväzky po lehote splatnosti vo výške 40.037'98 euľ. Najväčší podiel na

vykázaných záväzkoch po lehote splatnosti vykazujú UJ:
o BSK 38.991,99 euľ

. SPŠ elektrotechnická 631,32 eur

. SoŠ informačných technológii 414,67 eur

10. Dlhodobé bankové úvery a krdtkodobé bankové úvery, pľijaté ndvľatné Jinančné výpomoci

Prehl'ad o bankových úveroch konsolidovaného celku BsK k 3l.12.2021 s podrobnými informáciami je

uvedený v tabuľke č. 16 ''Bankové úvery" (viď Tabul'ková časť). Bankové úvery @U) má v účtovnej

evidencii materská účtovna BSK:

investičnýDlhodobý
poskytnud EIB (V.)

2043
pohyb1ivá
6M Euľibor
+0.659yo

euro 2.184.203,',1',12.084.921,',77
zmluva o úvere
bez zabezpečenia

EIB
Dlhodobý
poskytnubý
flv.)

2042
pohyblivá
6M Euribor
+0,891%

euĺoinvestičný 2.492.',18',1 ,222.374.083,06
zmluva o úvere
bez zabezpečenia

pohyblivá
6M Euľibor
+0,816%

euroinvestičnýEIB
Dlhodobý
poskytnufý
flII.)

4.t'1 1 .583,403.963.004,242041
zmluva o úveľe
bez zabezpečenia

pohyblivá
6M Euribor
+0,311%

euroinvestičnýDlhodobý
poskytnud EIB (II.)

2.280.000,082040
zmluva o úvere
bez zabezpeéenia2.406.666,',l4

euľoinvestičnýDlhodobý
poskytnutý EIB (I.)

4s20.022,982038
pohyb1ivá
óM Euribor
+0,1syo

zmluva o úveĺe
bez zabezpečenia

4.802.524,42

pohyb1ivá
óM Euribor
+|oÁ

euľoinvestičný
Krátkodobý vedený
v Komerčnej Banke,
a.s. (Iil.)

203.454,00202r

zmluva o postupení
pohl'aĺlávky
a zmluva o úveĺe
bez zabezpečenia

203.454,00

investičný
Kľátkodobý vedený
v Komeľčnej Banke,
a.s. (II.)

2021
pohyblivá
6M Euribor
+1,2V.

euľo 5'71.428,00571.428,00

zmluva o postúpení
poh|'adávky
a zmluva o úvere
bez zabezpečeĺia

Kľátkodobý vedený
v Komerčnej Banke,
a.s. fl.)

2021
pohyblivá
6M Euribor
+0.90yo

euroinvestičný 500.852,00500.852,00
zmluva o úvere

bez zabezpečenia

euroinvestičný
Dlhodobý vedený v
Komerčnej Banke,
a.s. (III.)

610.356,572025
pohyblivá
6M Euľibor
+ĺvo

813.810,57

zmluva o postupení
pohľadávky
a zmluva o úveĺe
bez zabezpeéenia

Dlhodobý vedený v
Komerčnej Banke,
a.s. (II.)

pohyblivá
6M Euribor
+1,Zyo

euroinvestičný 1.'114.290,001.142.862,002024

zmluva o postupeni
pohl'adávky
a zmluva o úvere

bez zabezpečenia

pohyblivá
6M Euĺiboľ
+0,90vo

euľoinvestičný
a.s.

Dlhodobý vedený v
Komerčnej Banke, 1.752.986,712026

zmluva o úvere

bez zabezpečenia
2.253.838;77

euroinvestičný
Krátkodobý vedený
v OTP Banke
Slovensko, a.s.

152.692,042021
pohyblivá
6M Euribor
+0,25Vo

152.692,04
inkaso pohl'adávok,
zmluva o vedení
bankového účtu

euľoinvestičný
Dlhodobý vedený v
OTP Banke
Slovensko, a.s.

382.386,702025
pohyb1ivá
6M Euriboľ
+0,25yo

inkaso pohl'adávok,
zmluva o vedení
bankového účtu

535.078,74

Dľuh BÚ podl'a
splatnosti

Úľoková
sadzba v oÁMeuaBÚ

Charakter Hodnota
k31.12.2020

Hodnota
k3r.12.2021

Dátum
splatnosti

Popis zabezpečenia
úveru
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Dľuh BÚ podl'a
splatnosti

Charakter
BU Mena Úľoková

sadzba v 7o
Dátum

splatnosti
Hodnota

k31.12.2021
Hodnota

k31.12.2020
Popis zabezpečenia

úveľu

Dlhodobý
poskytnubý
ívI.)

EIB investičný euro
pohyblivá
12M Euribor
+0,25Vo

2043 5.880.000,00 6. ló0.000'00
zmluva o úvere
bez zabezpeéenia

Dlhodobý
poskytnuty
íVII.)

EIB investičný euľo
pohyblivá
l2M Euribor
+0.2590/,

2043 1.680.000,00 1.760.000,00
zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Dlhodobý
poskytnutý
ívIII.)

EIB investičný euľo
pohyblivá
6M Euribor
+0,254yo

2044 6.160.000,00 6.440.000,00
zmluva o úvere

bez zabezpečenia

Dlhodobý
poskytnufý
(rx.)

EĺB investičný euľo 0,000 % 2045 5.520.000,00 5.760.000,00
zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Krátkodobý
poskytnutý EIB (I.)

investičný euÍo
pohyblivá
6M Euribor
+0.lsyo

202Í
282.501,44 282.50t,44

zmluva o úvere

bez zabezpečenia

Krátkodobý
poskytnutý EIB (II.) investičný euľo

pohyblivá
6M Euĺibor
+0,31|yo

2021
126.666,66 126.666,66

zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Kľátkodobý
poskytnutý
ínI.)

EIB investičný euro
pohyblivá
6M Euribor
+0,816Vo

20zl
208.579,16 208.5'79,t6

zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Krátkodobý
poskytnubý
íIv.)

EIB investičný eufo
pohyblivá
6M Euribor
+0.891Yo

2021
1 l 8.704'ló 1 r 8.704,1 6

zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Kľátkodobý
poskytnuťý ElB (v.) investičný euro

pohyblivá
6M Euriboĺ
+0.659Yo

2021
99.282,00 99.282,00

zmluva o úvere

bez zabezpečenia

Kľátkodobý
poskytnubý
rvl.)

EIB investičný euro
pohyblivá
l2M Euriboĺ
+0.25Vo

2021
280.000,00 280.000,00

zmluva o úvere

bez zabezpečenía

Kľátkodobý
poskytnutý
(vII.)

EIB investičný euÍo
pohyblivá
l2M Euribor
+0.259Vo

202t
80.000,00 80.000,00

zmluva o úvere

bez zabezpečenia

Krátkodobý
poskytnufý
I"VIIT.)

EIB investičný euro
pohyblivá
óM Euribor
+0,254%

2021 280.000,00 280.000,00
zmluva o úvefe
bez zabezpečenia

Kľátkodobý
poskytnutý
(Ix.)

EIB investičný euro 0,000 % 2021 240.000,00 240.000,00
zmluva o úvere

bez zabezpečenía

Dlhodobý vedený
v Slovenskej
sporitel'ni. a.s. (I.)

investičný euro
pohyblivá
3M Euribor
+ t.29yo

2030 2.371 .038,80 2.'704.374,80
zmlwa o úveĺe
bez zabezpečenia

Kľátkodobý vedený
v Slovenskej
sDoritel'ni. a.s, fl.)

investičný eufo
pohyblivá
3M Euribor
+ l.29yo

2021 333.336,00 333.336,00
zmluva o úvere
bez zabezpečenia

Dlhodobý vedený
v Slovenskej
sDoritel'ni. a.s. flI.)

investičný euro
l2M Euribor
+0,27o/o

2032 6.666.660,00 'l .333.328,00
zmluva o úvere
bez zabezpečeĺia

Kľátkodobý vedený
v Slovenskej
sooritel'ni. a.s. íII.)

investičný euÍo
l2M Euribor
+0,2'7Yo

202t 666.668,00 666.668,00
zmluva o úvere
bez zabezpečenía

Spolu 5t.532.486,43 55.676.649,89
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Ako je uvedené v tabul'ke, všetky úvery boli poskytnuté bez zabezpečenia'
IJver zEIB č. I., il., III., IV. a V. bol poskytnutý za účelom ľekonštrukcie ciest II. a III. triedy, najmä

v oblastiach postihnutými povodňami. Uver zEIB č. VI., VII. a VIII. bol poskynutý za účelom
ľefundácie investičných výdavkov vynaložených na rekonštrukciu technického zhodnotenia budov

organizácii v zriaďovatel'skej pôsobnosti BSK. V ľoku 2020bola poskýnutá tranŽa č' |X. tiež za účelom

refundácie investičných výdavkov a výdavkov na opraw majetku'

Úver zKomerčnej banky a.s. bol poskytnutý za účelom dokončenia rekonštrukcie Gymnžuia

Grôsslingova a refundácií investičných ýdavkov.

Úveľ poskytnutý Slovenskou spoľitel'ňou' a.S. (.) bol použitý na financovanie a refinancovanie ýdavkov
na ľekonštrukciu v municipálnych budovách vo vlastnícwe BSK za účelom zabezpečenia menšej

eneľgetickej náročnosti.

Úver poskytnuý Slovenskou sporiteľňou, a.s. (II.) bol použitý na financovanie a refinancovanie

ýdavkov na rekonštrukciu stredných škôl a iných zariadeni v pôsobnosti BSK a na rekonštrukciu ciest II.

a III. triedy a osvetlenia.

V roku 2020 prlja| BSK v zmysle zmluvy s MF SR č. 2020-'I18-FIN dlhodobú návľatnú ľtnančnú

výpomoc (NFV) za účelom ýkonu samospráwych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane

z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. NFV je poskýnutá bezúročne na

päť rokov a s odkladom splátok tri roky.
Vsúvahe vstĺpci Minulé obdobie je táto NFV mylne vykázaná vľiadku l79 ako krátkodobá, patrí do

ľiadku 1 78 - prijaté NFV dlhodobé. oprava smeľovania bola vykonaná v účtormom období 202l .

V roku 2O2| príjal BSK v zmysle zmluvy s MF SR č. 2020-8I3-FIN dlhodobú NFV za účelom opravy a

ľekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktury' opravy majetku a investície

do majetku vo vlastníctve BSK určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych

služieb, zdravotníctva, kultury, cestovného ruchu, vzdelávania, špoľtu a regionálneho rozvoja.

NFVje poskytnutá bezúľočne na l5 rokov a s odkladom splátok do roku 2023.

11. Prehl'ad vzájomných pohl'adávok a zóviizkov medzi účtovnými jednotkami KC

N šie tľansakcie v oblasti a zín ázkov sú nasledovne :

5.675.34ó'0021.175.346"00Soolu

0,0015.500.000,0030 11.2037
- opravy
a rekonštrukcia
maietku BSK

dlhodobáMinistersfvo financií SR

5.675.346,005.675.346,0031.j,0.202',7

- vykrytie výpadku
daňoých príjmov
z dôvodu pandémie
ochorenia COVID-
t9

d1hodobáMinisterstvo financií SR

Výška
k 31.12.2020

Výška
k31.12.2021

Dátum
solaÍnosti

Učel
použitia

Druh návľatnej
yýoomociPoskytovatel' návratnej qýpomoci

384
Eliminácia výnosov a niĺkladov budúcich
období z budúceho odvodu príimov Ro 3812.719,18 2.719,18

351
Eliminácia pohl'adávok a závázkov z
odvodu príimov Ro 351360.775,56 360.',175,56

355
F,linlinácia pohľadávok a záväzkoy z
kapitálo'ĺ.ých transfeľov z ľozpočtu BSK 355239.555.259,94 239.555.259.94

účetEliminácia transfeľov: účetsuma suma
Konsolidačné operácie Konsoliduiúca ÚJ Konsolidovaná ÚJ
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Učet aktív suma Učet pasív suma
Eliminácia krátkodobých pohl'adávok
azávizkov v KC BSK:
z konsolidácie pohľadávok azáväzkov
z odbeľatel'sko-dodávatel'ských vzťahov

3II131413I8l
378/381 1.6t9.641.7 5

32l/324l3',ĺ9
1384 1 .6',19.641 .7 5

12. Tľansfery

Na stľane pasív eviduje konsolidovaný celok záväzok na účte 357 - ostatné zúčtovanie rozpočtu VUC vo
ýške 6.551.556,4l eur a jedná sa onevyčeľpanébežné transfery zo ŠR pre školstvo, ktoré vzmysle
platných predpisov možno čerpať do31.3. nasledujúceho roku, nevyčerpané kapitálové transfery 'o ŠR
pľe oblasť kultury a školstva.

Na sle

13. časové roďíšenie KC na strane pasív

Prehľad časového ľozlíšenia KC na strane pasív sanachádzav tabuľkách č.17 ,,ČRP - Výdavky budúcich
období" a č.18 ,,ČRP - Výnosy budúcich období"

Konsolidovaný celok v rámci časového rozlíšenia pasív vykazuje výnosy budúcich období (účet 384)
vovýške 42.692.147,24 eur, ztoho najýznamnejšiu časť tvorí zostatková cena majetku obstaľaného
zcudzích zdrojov (kapitálové tľansfery na dlhodobý majetok) vo ýške 31.402.543,44 eur, ostatné
vo ýške l0.575.l88,96 eur a nájomné vo ýške 644.038,3 l eur.

V rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov sa eliminovali nasledujúce transakcie:
. pohl'adávka BSK voči spoločnosti Regionálne cesty BA, a.s. (vmik škody)
o pohľadávka spol. Regionálne cesty BA, a.s. voči Správa ciest BSK
o pohľadávka BSK voči spoločnosti Regionálne cesý BA, a's. (pľenájom)
o preddavky BSK za služby spojené s nájmom voči BID, a.s.
r časové rozlíšenie BSK voči Bľatislavská integľovaná dopľava, a.s.(nájomné)
o pohľadávka spol. Regionálne cesty BA, a.s. voči BSK

Najvýznamnejší podiel na výnosoch budúceho obdobia (VBo) majú organizácie:
o Materská organizácia BSK

z toho:

o Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
. Školu pre mimoľiadne nadané deti a Gymnázium
. SPŠ elektrotechnická
o Malokarpatské múzeum

u

1.534.228,38 eur

33.431,58 eur
30.695,93 eur
20.640,00 eur

405,86 eur
240,00 eur

41.081 .140,34

30.750.401,24
10.251.027,10

609.5ĺ2,00
70.200,00

2',77.21',7,49

222.731,99
106.033,63
93.810,',79

77.028,71

357-Ostatné zúčtovanie ľozpočtu obce a YUC. a z toho: IČo 6.551.556.41
Bratislavský samospľávnY krai 36063606 4.947.005,81
S oS kaderníc tv a a v izážistiky 1 705387r 382.229,01
SUS scénického výtvarníctva 17314909 368.935.99
SoS beautv služieb 17314895 353.613.69
Spoiená škola. Tokaiícka 30866499 256.618.89
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Spľáva ciest BSK s3871 103 242-637,21
CSS Pod Kaľpatmi 317',t0398 253.508,12
Resionálne cesty Bratislava, a.s. 35947 16l 276.04',1,27
Divadlo ASTORKA Koľzo'90 00678350 374.954,82
Bratislavská integrovaná doprava' a.s. 35949413 2.796.780,56
Bľatislavský samosprávny kraj 36063606 4.347.066,72

ICO5t8-Nákladv na službv, a z toho: 12.625.686,82

1 4. Náklady konsolidovaného celku

Prehl'ad onákladoch na služby KC BSK k31.12'2021je uvedený vtabul'ke č. 19,Náklady na služby"

(viď Tabul'ková časť)
Na nákladoch na ostatné

Prehľad o ostatných nákladoch na pľevádzkovú činnosť KC BsK k3I.I2.20zl;e uvedený v tabuľke

č. 20 ,,Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" (viď Tabul'lĺová časť).

Na nákladoch na činnosť sa v konsolidovanom celku

Prehľad o ostatných finančných nákladoch KC BSK k31.1z.z02|je uvedený v tabul'ke č. 21

,,ostatné finančné náklady" (viď Tabul'ková časť)
Na nákladoch sa v konsolidovanom celku

1 5. Výnosy konsolidovaného celku

Prehľad o ostatných výnosoch zprevádzkovej činnosti KC BSK k31.12.2021je uvedený v tabul'ke

č.22 ,,ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" (viď Tabul'ková časť)

na z činnosti u:

sa v konsolidovanom celku vlac

SoŠ elektrotechnická 00893 I 6 I 33.543,39
ŠtotstÝ internát 00607291 35.142,65
Regionálne cesty Bratislava, a.s 3594',1161 36.743,03
SoŠ automobilová a podnikania 36064386 40.901,68
SoŠ chemická 42253900 43.894,24

36063606Bratislavský samosprávny krai 1.101.009,48

S48_ostatné náklady na pľevádzkovú
činnost'' a ztohoz ICO 1.484.447,17

Spoiená škola 12.604,7842128919
00641413DSS pre deti a dospelých Kampino 13.5 14,95

ZSS ROSA 00603279 16.023,45
Spoiená škola s3242't42 23.597,26
Bratislavská integrovaná dopľava, a.s 35949473 't7.696,66
Bratislavský samo správny kraj 36063606 221.024,18

finančné náklady'568-ostatné
a z toho: ICO 459.590,62

SoŠ technická 1',l050332 80.881,06
SoŠ elektrotechnická 00893 1 6 I r07.563,44
ZSS ROSA 00603279 r19.827,58

35949473 601.919,13tsratis'l avská integrovaná doprava
Poliklinika Karlova Ves 17336236 605.698,96
Bratislavský samosprávny kľaj 1.233.799,4r36063606

ó48-ostatné výnosy prevádzkovej
činnosti. a z toho: ICO 3.438.48s,34
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Konsolidačné opeľácie Konsoliduiúca UJ Konsolidovaná UJ
Eliminácia tľansfeľov: účet suma účet suma
Eliminácia bežných transferov z rozpočtu
BSK 584 AU 47.342.533.93 691 47.342.533.93

transferovEliminácia kapitálových
(odpisov maietku) BSK 584 AU 4.369.035.29 692 4.369.035.29
Eliminácia odvodu príimov Ro 699 4.575.329.82 588.589 4.575.329,82
Eliminácia bezodplatn. materiálu
osobné ochĺaĺrné pomôckY 587 318.670.98 693 3 18.670.98
Konsolidácia nákladov a výnosov Učet

nákladov
suma Učet

výnosov
suma

Eliminácia v rámci odberatel'sko-
dodávateľských vzťahov

50vs02l
5l1l5t3l
sI8l527

1548 4.618.9',t',7.42

60v602t
64U642

648 4.618.97',7,42

I 6. Vzdjomné nóklady a vynosy v účtovných jednotkdch konsolidovaného celku

Prehl'ad nákladov a medzi ÚJ konso|idovaného celku

Mimo transferov, nákladov a výnosov z odvodu príjmov rozpočtoých organízácii sa najvýzľramnejšie
ekonomické transakcie realizovali medzi:
o BSK a obchodnou Spoločnosťou Regionálne cesty BA a.s., ktorá vykonáva údržbu a správu ciest

II' a III. triedy vo ýške 3.340.I'72,27
o BSK a obchodnou spoločnosťou Regionálne cesty BA a.s. z titulu prenájmu vo ýške 52'899,42
. BSK a obchodnou spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ktorá zabezpečuje služby

v oblasti integľovanej dopravy vo výške 814.934,66
o BSK a príspevkovou organizáciou SUŠ scénického vývarníctva 4.634,00

2.r04,90o BSK a príspevkovou organizáciou SoŠ polygrafická
o BSK a obchodnou spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, a.s. z titulu prenájmu nebytoÚch

priestorov vo ýške l.240,14
. BSK a rozpočtovou oľganizáciou Spojená škola v Malinove (repre a služby) 1.l80,00

Medzi ostatnými organízáciami konsolidovaného celu BSK najvýznamnejšie transakcie mali
. Správa ciest BSK voči RC BA, a.s. predaj služieb, tovaľu a mateľiálu
. ŠUp J.Vydru voči DSS Gaudeamus zpredqaslužieb
. Gymnázium Pezinok voči SoŠ podnikania a služieb zpredaja služieb vo ýške. SoŠ dopravná voči SoŠ elektrotechnická z predaja služieb
. Gymnázium Ivana Horvátha voči ZŠ a Gymn's VJM z predaja služieb vo ýškeo Stredná zdravotnícka škola voči ZŠ a Gymn.s VJM z predaja služieb vo ýške
. SoŠ dopravná voči SoŠ technológii a remesiel zpredajaslužieb vo výške

331.153,94
24.085,92
5.303,94
4.980,00
4.946,90
4.2I1,55
3.900,00

čl. rv
Iné aktíva a pasíva

1. Iné aktíva a iné pasiva

Prehl'ad o iných aktívach a iných pasívach BSK je uvedený v tabuľke č.23 ,,Informácie o iných aktívach a
iných pasívach" (viď Tabul'ková časť). ostatné iné aktíva zahiňajú údaje o budúcom práve materskej UJ
BSK zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej ýške 1.303.297,37 eur.
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Zoznam nehnutelhého maietku. ktoÚ BSK využíva ale nevlastní:
. Gymnázium Jána Papánka, Vazovova, BA - k pozemku pod budovou p.č.799911.,30,35 nie je

evidovaný pľávny vzťahna LV - budova je vo vlastníctve BSK'
. Budova bývalého Gymnázia, Haanova 28 v BA - pozemok pod budovou školy p.č. 345 je vo

vlastníctve HM SR Bratislava (LV 1748).
. Gymnázium, Malacky - časť pozemkov je nevysporiadaná v aľeáli školy _ vo vlastníctve

rodinyVeruzábových parc.č. 271'7 (LV 6156
. Škoh úžitkového výtvarníctva JozeÍa Vydľu, Dúbľavská cesta ll, BA - pozemky tvoriace

areál školy sú vo vlastníctve SR - Spľávy účeloých zanadeni SAV (LV 1500), budovy vo

vlastníctve BSK.
. soŠ gastľonómie a hotelových stužieb, Farského 9, BA po zlúčení aj aľeál Harmincova l -

pozemky (na Farského 9) sú vlastníctvom HM sR Bľatislavy (LV l748), budovy vo vlastníctve

BSK (p.č.4608 a 4609/5).
. Soš teclrnická, Vl'anovská 4, BA - aľeál školy tvorí časť nevysporiadaných pozemkov.

o DSS a zariadenie pre senioľov Rača v BA _ nevysporiadané pozemky pod budovami vo

vlastníctve viaceých vl astníkov.
o Polĺklinika Kaľlova Ves - budova polikliniky _ pozemky sú nevysporiadané'
o Polikliniky Fedinová, Stľečnianska, Rovniankova, Záporožskát, Šusteková, 'právny vďah

k pozemkom je evidovaný na LV 1748 a2644,v|astnik HM SR Bľatislavy.
o Rekreačná chata v spľáve soŠ vlči€ Hrdlo _pozemok je vo vlastníctve SR-v správe Lesy SR

š.p. B.Bystrica, evidovaný na LV 1008.
. SoŠ HS a obchodu, Na Pántoch -328zl44, zasÍavané plochy a nádvoria o výmeľe 244 m2,

pľávny vďah ku stavbe, ktoľá stojí na tomto pozemku je evidovaný na LV 4239 - vlastník SR_

Inštitut ýskumu samospráv a medziregionálnych vzťahov.
. Soš Myslenická, Pezinok - Pozemok parc.č.3510/63 (pod špoľtovou halou)- právny vďah

k uvedenému pozemku nie je evidovaný na LV.
. SoŠ vináľsko-ovocinárska Modľa - Pozemok pod budovami, parc.č' 69813,'7,9 zastavarÉ

plochy a nádvoria - právny vďah ku pozemkom je evidovaný na LV 5407, vlastník Cirkevný
zbor evanjelickej ciľkvi augsburského vymania na Slovenku

. SoŠ záhradnícka G.Čejku Malinovo - Pozemok pod internátom, parc.č. 2l7, zastavané plochy

anádvoria ovýmere 2373 m2- právny vzťah kparcele je evidovaný na LV 1l0l. BSK je

vlastníkom pozemku v podiele 2l3 a ll3je obec Malinovo.
. SŠ Ivanka pri Dunaji- Pozemok, zasÍavané plochy anádvoria situované na par.č. 3l7l4

o ýmere 25 m2 - právny vzťah ku stavbe na parcele je evidovaný na LV 1589, vlastník Balog

Vojtech.
. Budova Kľásnohoľská - Pctľžalkĺ sup. číslo 3127, situovaná na pozemku paľc.č'2796

o ýmere z 281 m2.' Pozemok nie je vo vlastníctve BSK , je evidovaný na LV 3952 (vlastník :

Petržalka Plus, s.r.o. Bratislava).
o Bývalý vojenský aľeál Vajnory - Pozemky pod budovami, parc.č. 665'714, zastavané plochy

a nádvoria- právny vzťah kpaľcele nie je evidovaný na LV, a par.č. 665'715, zastavané plochy

a nádvoľia - právny vzťah ku pozemkom nie je za\ožený na LV.
o Areál Záthorská Bystrica - Pozemok pod nehnutelhosťou, paľc.č. 3253118 _ právny vďahk

parcele na LV '7814, nleje evidovaný na liste vlastníctva. Nevyspoľiadané pozemky 3253120

a25,32531178.
. Synagóga Sv.Jur _ pozemok pod budovou p'č.350/3-5 je nevysporiadaný, a aj časť p.č.35l/1.

Zomam nehnutel'ných kultumych pamiatok v správe KC BsK k31.12.2021je uvedený v tabul'ke č.24

,,Zoznamnehnuteľňých kulturnych pamiatok spravovaných ÚJ" 1viď Tabul'ková časť)

Aktuálne maietkovo - pľávne súdne sporv:
Aktívne:

. ŽalobcaoA, Nevädzova, a BSK v 2. raďe voči SR - MV SR a ŠzŠ v vylč. jazykom slovenským

a maďarským o určenie neplatnosti časti zmluvy o prevode správy nehnutel'ného majetku štátu

a o určenie vlastníckeho práva k nehnutelhosti. Súd prvej inštancie rozhodol rozsudkom zo dňa
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2l.lo.20zo v nepľospech žalobcov. Vo veci bolo dňa 8.12.2020 podané odvolanie,
pravdepodobnú úspešnosť v spore nie je možné predpokladať. S uvedeným spoľom súvisia ďalšie
pasívne súdne spory , v ktoých je žalovanou stranou OA, Nevädzova. Jedná sa o spor
o rrypľatanie nehnutel'nosti a o vydanie bezdôvodného obohatenia. Pri súčasnom stave je ťažké
pľedpokladať pravdepodobnú úspešnosť v sporoch.
Ža|oba zo strany BSK proti Lepší svet, n.o. _ konanie o zaplatenie 13'7.038,27 eur
spríslušenstvom vedené pred oS BA Vpod sp. n.58Cbl3ll20l8. Platobný rozkaz bo|
uznesením súdu zo dňa27.8.2018 zrušený a termín pojednávania bol vytýčený na 18.5.2022.
Ža\oba BSK proti P.Ágoston vo veci bezdôvodného obohatenia vo ýške 4.594,25 eur
s pľíslušenstvom. Podaná ža|oba na súde, pojednávanie bolo vytýčené na |4.3'2022.

Pasívne:
o Regina Viková c/a SR _ Mestská časť BA Staré mesto a spol.- BSK o určenie vlastníckeho práva

k nehnuteľnosti - pozemok č. k. l0cl52l|996. BsK uplatnil námietku nedostatku pasívnej
legitimácie, tzn. že BSK nemá bý žalovaný. Vo veci nebolo žĺadne konanie.

o Cirkevný zbor cla KU v BA o uľčenie vlastníctva a vydanie veci oS BA i. č. k. gcl525l1995
lKonzervatórium/ - spoľ o pozemok a budovu. Ks BA zrušil rozhodnutie oS BA I. a vrátil vec
na nové konanie vprospech navrhovatel'a. Zámerom BSK je zamietnutie ža\oby, očakáva sa
100% úspešnosť BSK, nakol'ko nárok žalobcov bol premlčaný.

. L.R.Aldor a spol. cla BSK v spore oS BA I. č. k. llc 2ll2000 o neplatnosť
rozhodnutia/I(onzervatórium, Konventná/ _ spor o pozemok a budovu, návrh o určenie
vlastníckeho práva. V konaní sú značné prieťahy. Pojednávanie odročené na neurčito.

o Lepší svet n.o. c/a BSK súdne konanie oS BA II. sp.zn. 9Cl65l20I7 o zaplatenie 212'738,30 eur
titulom údajného nároku žalobcu na finančný príspevok na poslýovanie sociálnych služieb. BSK
navľhuje zamietnutie ža|oby. očakáva sa l00% úspešnosť BSK, nakol'ko nárok je neexistujúci.

e Lívia Hruškovičová c/a BSK a ŠIrĺtND, ŽaIobao ochrane osobnosti, v ktoľej sa žalobkyňa domáha
ospravedlnenia azapIatenia 16.000,00 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy za nezákonné
vyľadenie zo štúdia. Zo strany BSK sa predpokladá 100% úspešnosť pre BSK ako nie vecne
legitimovaného. Poj ednávanie sa konalo 22.2'2022.

o Kentaurus Stupava, o.z. cla BSK - vo veci mršenia rozhodnutia BSK č.0875412016 zo ďňa
8.6.2016 o uložení pokuty vo aýške 2.500,00 eur z titulu porušenia vZN č.612012.

2. Podmienené záviizky

Konsolidovaný celok neeviduje ďalšie prípadné záväzky, ktoré sa nesledujú vbežnom účtovníctve
aneuvádzaji sa vsúvahe. Potencionálne závázky, ktoré vyplývajú z prebiehajúcich súdnych sporov sú
zachy1ené v evidencii rezerv.

a

a
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čt. v
Skutočnosti, ktoľé nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zásierka, do dňa jej zostavenia

Po 3|'1'2.2021 nenastali udalosti, ktoré majú ýznamný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré

sú predmetom účtovníctva.
Avšak z dôvodu vzniku vojnového konfliktu na Ukĺajine vedenie mateľskej účtovnej jednotky uľobilo

analýzu možných účinkov a následkov na konsolidovaný celok. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila

v tejto súvislosti mimoriadnu situáciu, ktoľej cieľom je vývoriť podmienky na prijatie nevyhnutných

opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov tejto udalosti, najmä zv|ádĺutie hromadného prílevu

utečencov na územie Slovenskej republiky.
Mimoriadna situácia sa ýka aj vyšších územných celkov ajeho organizácii vzľiaďovatel'skej

pôsohnosti. BSK plánuje prispieť na humanitárnu pomoc, zabezpečiť primáľnu zdravotnú starostlivosť

a prostredníctvom svojich organízácii zabezpečiť pre utečencov núdzové bývanie a stľavu.

Dopady vyplývajúce z tejto situácie vzhľadom na jej zložitosť nie je možné v súčasnosti

kvantiťrkovať, BSK bude situáciu priebežne monitorovať vrátane pľípadného vplyvu zvyšovania cien

najmä energií ako aj dostupnosti materiálov potrebných pre realizáciu úloh kĺaja a subjektov v jeho

pôiobnosti á atcýkoľvek vplyv na finančnú situáciu zahrnie do svojho účtovníctva v nasledujúcom období.

Prílohy: Tabul'ková časť
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Tabul'ka č''ĺ " Údaje o konsolidovanom celku

sídlo

Názov ob@

BŕatislaV_DÚbravka

BratislavaNové Mesto

Bratĺslava-Petŕalka

Bŕatislava

Stupava

Bratislava_Rača

Bŕatislava

Bratislava

Bŕatislava-staré
Mesto

BŕatislaVa_staré
Mesto

Modra

Pezĺnok

BratislaVa-staré
Mesto

Bratislava'staré
Mesto

BEtislava_PetÉalka

Báho

BÍatislava-Lama

Bratislava-Karlova
Ves

Malacky

Pezĺnok

Bĺatislava_Rača

Brati5lava-staré
Mesto

Bratislava_Petržalka

Senec

Bratis'ava-RuŽinov

Bratislava-staré
Mesto

Modra

Bratislava-RUžinoV

Bratislava_Nové lvlesto

Psč

82005

81108

85101

841 01

83102

85101

81499

81109

90001

90201

90013

83106

81103

83104

85104

90084

84103

84408

90101

90201

83408

81 r09

85203

90301

82102

81107

90001

82729

83102

81 106

tJli@ a číslo

sabinovská 16

Dunajská 3

Sabinovská 16

Lipskeho '1 3

Sibirska 59

Viedenská c sta 10

suché M to 1 7

Pribinova 25

Pri starom mlyne

Hrnčiarska 37

Hlavná 13

Pŕ Vinohradoch 264

Javorinská 7a

Tylova 21

Haanova 3&38

SNP 38

Furmanská 4

Mokrohájska 3

1. mája 8

senecká 2

HUbeného 23

Grosslingova 18

Einsteinova 35

Lichnerova 69

lvana Horuátha l4

Vazovova 6

Námestie Slobody 5

Tomašikova 2

Mikovíniho 1

Palisády 38

dod a

31.122021

31.12.2021

31.122021

31.12.2021

31.12.2021

31.122021

31.12.2021

31 .12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2821

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.122021

31.122021

31j2.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2821

31 .12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

odod a

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1 .1.2021

1 .1.2021

1.1 .2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2D21

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.'l.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1 .1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.242'l

1.1.2021

Konsolid
ovan
podiel

(%)

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Podiel na
hlasovac

ích
pávach

t%l

65.00

0-00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Podiel na
vlastnom
imanĺ {%)

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pŕávna foma

AkcioVá spoločnosť

Prĺ5peVková organiŽá.ia

samospŕáVny kŕaj ( Íad
samospÍáVneho kra

Rozpočtová organizácia

Rozpočlová organiZécia

Príspevková organizácia

Príspevková organizácia

Príspevková organizácja

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová oÍ9ani2ácia

Rozpočtová organ jzácia

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová oÍganizácia

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová organizácia

RozpočtoVá organizácia

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová organizácia

Rozpočtovä organizácia

RozpočloVá o19aniŽácia

RozpočtoVá organizácia

RozpočtoVá organizácia

Ro2počtová organi2ácia

R02počtová organizácia

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová organizácĺa

Rozpočlová organizácia

Prĺspevková organizácia

PríspevkoVá oÍganizácia

Druh vťahu

Dcérska Účtovná jedĺotka

Dcérska čtovná jednotka

Materská Účtovná jednotka

Dcé6ka L]čtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

DcéÍska étovná jednotka

Dcé.ska čtovná jednotka

Dcérska tovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcé6ka čtovná jednotka

Dcéreka Účtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

DceEka tovnájednotka

Dcérska Účtovná jednotka

DcéEkä Účtovná jednotka

Dcé6ka čtovná jednotka

Dcérska L! tovná jednotka

Dcéľska čtovná jednotka

Dcérska čiovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcérska čtowá jednotka

Dcé6ka Účtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

lČo

35949473

00164879

36063606

00604879

00604968

30777A10

00678350

00893862

00654795

31770398

00364193

30804191

00604950

30843251

00641 413

00654787

3í750761

00603287

00160229

17050201

17337071

17337101

00605760

00í60326

17337062

173370/6

17050'ĺ 97

00605786

31780466

17319145

Názov
čtoVnei iednotky

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Bratislavské bábkové divadlo

Bratislavsk samospŕávny kÍaj

centÍum sociálnych sluŽieb prcf. KarolaMatulaya
pÍe deti a d

centrum sociálnych sluŽieb Sibĺrka

DiVadlo ARÉNA

Divadlo ASToRKA KoŽo '90

Divedlo LUDUS

Domov sociálnych služieb a zariadenie
podporovaného b vania

Domov sociálnyď sluŽieb a zaŕiadenie pre seniorov

Domov sociálnych sluŽieb a zariadenie pre seniorov
Kaštiel'

Domov sociálnych služieb a zaŕadenie pre seniorov
Rača

Domov sociálnych sĺužieb pre deti a dospel ch

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospel ch
INTEGRA

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dGpel ch
KAMPINO

Domov sociálnych služieb pre dospel ch

Domov sociálnych služieb Rozsutec

GAUDEAI'US - za.iadenie komunitnej rehabilitácie

GymnáziUm

Gymnázium

Gymnázium

Gymnázium

Gymnázium Alberta Einsteina

Gymnázium Antona Bemoláka

Gymnázium lvana Horuátha

Gymnázium Jána Papánka

Gymnázium KaÍola ŠtÚE

Gymnázium Ladislava Novomeského

Hotelová akadémia

Jazyková škola



Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom c9lku

Juyková škola pri Gymnéziu Jána Papánka

Konzeilat rium

Malokarpatská knĺžni@ v Pezinku

Malokarpatské mÚzeum v Pezinku

Malokarpatské osvetové stŕedisko v Modre

obchodná akadémia

obchodná akademia

obcilodná akadémia

obchodná akadémia

Poliklinika Karlova Ves

Regionálna spŕáva cist B6tislavského
samospráheho kEia,

Regionálne @sty BBtislava, a's.

Škota pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola umeleckého prjemyslu Josefa Vydru'
DÚb6Eká cesta 'ĺ 1'

Školsk intemát

spojená ško|a

Spojená škola

spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo

Spojená škola, ostredková 10, BEtislava

spojená škola ' Pankjchova 6, B tislava

spojená škola s Wučovacím jaykom maďaEk m

spÉva ciest BEtislavského samosprávneho kEja;
skÉtene sc

stredná odborná škola

stredná odborná škola automobilová a podnikania,
Kysucká 14'

stredná odbomá škola beauly služieb' Račianska
105, BEtisl

stredná odborná škola chemická

stEdná odbomá škola dopravná

stredná odbomá škola elektrotechnická

stľedná odbomá škola gastron mie a hoteloyi'ch
sIuŽieb. FaE

stredná odbomá škola hotelouch sluŽieb a
obchodu

sbedná odbomá škola iŕormačn ch technolfuií

stredná odbomá škola kadernĺctva a vizážistiky,
svätoplukov

Názov
čtovnej iednotky

31787142

00605808

00513032

00350095

00180289

'17321652

30775416

3077il3/

31874452

17336236

30775329

00607291

30866499

42,l2A919

525a5212

53242726

53242742

30797799

534E5807

3594716í

31787088

00893471

1705541s

53871 í03

4212A794

36064386

17314895

42253900

31797920

00893'ĺ61

17054281

17053871

tco

DcéEka čtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

Dcéŕska čtovná lednotka

Dcércka Účtovná jednotka

Dcérska Ljčtovná jednotka

Dcerska čtovná jednotka

Dcerska Účtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

DcéEka Účtovná jednotka

Dcéreka L]čtovná jednotka

Dcéŕska Ličtovná jednotka

DcéEka ĺjčtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

Dcéíska čtovná jednotka

Dcérska Ličtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

Dcéľska čtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

DcéGka Účtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

DcéEka ťlčtovná jednotka

Dcéreka Účtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcérska čtovná jednolka

DceÉka Účtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

Dcérska r]čtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Druh vzt'ahu

PríspevkoVá or9anizácia

Rozpo tová organizácĺa

PríspeVkoVá organi2ácia

PríspeVková or9anizácia

PrĺspevkoVá organizácia

RozpočtoVá oŕganizácia

R02počtová organizácia

Rozpo tová oíganizácia

RozpočtoVá organizácia

Akciová spdočnost'

AkcioVá spdočnost'

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová organi2ácia

RozpočtoVá oÍ9anizácia

PríspevkoVá organizácia

Rozpočtová organiZácia

RoZpočtová organizácia

Rozpočtová ofganizácia

Rozpočtová organizácia

Rozpočlová organi2ácia

PrispeVkova organizácia

Prĺspevkova organizácia

PrĺspevkoVá orgäni2ácia

Rozpočtová organiZácia

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová organiŽácia

PrĺspevkoVá organizácia

Prĺspevková organizácia

PŕĺspeVkoVá organizácia

PÍÍspeVková organizácia

PrÍspeVkoVá oÍganizácia

PrĺspevkoVá organizácia

Pŕávna foma

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I 00.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Podiel na
vlastBom
imaní (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Podiel na
hlasovac

ích
PÉvaGh

v.t

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 00.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Konsolid
ovan
podiel

(v.l

1 .1.2021

a.1.2021

1.1.2021

1 .1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1 .1 .2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1 .2021

'1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1 .2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1 .2021

1 .1.2021

1 .7.2021

1.1 .2021

1.1.2021

1.1,2021

1.1.202't

1.1.2021

1 .1.2021

1.1.2021

1.1.2021

odod a

stičásťou s hrnného celku

31j22021

31.12.2421

31 .12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.122021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.122021

31.12.2021

31.12.2021

31.122021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31j22021

31.12.2021

31.12.2021

31.122021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

dod a

Vazovova 6

Tolstého 1 1

Holubyho 5

M'R. Štefánika 4

Horná č.20

Nevädzova 3

Ra ianska 107

Dudova 4

Myslenická 1

LÍščie Údolie 57

Čučoŕiedkova 6

Čučoriedkova 6

Teplická 7

D bíavská cesta 1 1

Trnavská ces1 2

TokqÍcka 24

SNP 30

Bratislavská 44

Ostredkova 10

Pankťlchova 6

Lichnerova 71

ČučoriedkoVá 6

lvánska cesta 21

Kysucká 14

Račjanskä 1 05

Vlčie hrdlo 50

Kvačalova 20

Rybničná 59

Farského 9

Na pántoch 9

Hlinická 1

svätplukova 2

uli@ a čĺslo

sídlo

80007

a4231

9030 1

85101

82108

81106

90201

90201

90001

a2007

83182

85102

90201

821 08

82103

90028

90045

82102

85104

90301

82712

a2712

83102

83102

a21A7

82109

83107

a2712

82375

83106

83401

Psč

Bŕatislava-slaré
Mesto

Bratislava'staré
Mesto

Pezinok

Pezinok

Modra

BratislaVa-RuŽinoV

Bratislava-NoVé Meslo

Bratislava-Petžalka

Pezinok

Bratislava-Karlova
Ves

Bratislava

Bratislava

Bratisĺava-NoVé l\,'lesto

BratislaVa-KaŕloVa
Ves

Bratislava-RUžinoV

Bratislava-RUŽinoV

IVanka pŕ DUnaji

Malĺnovo

Bratislava

Bratislava

Senec

Bratislava

Bratis]aVa-RuŽinov

Senec

Bratis'ava_NoVé l\.4esto

Bratĺslava

Bratislava-RužinoV

Bratislava-Vajnory

Bratislava-Petžalka

Brátislava_Ráčá

BratislaVa-Rača

Bra$slava-PetrŽalka

Názov obce



Tábul'ká č.í " Údaje o konsolidovanom celku

sídlo

Názov ob@

Bratislava-Rača

Braiĺslava-Ružinov

Brat'slava-D bravka

Pezinok

Bratislava_NoVé ľvlesto

Bratislava_Petŕalka

Modra

BÍatislava-RUžinoV

BEtislava-D bravka

Bľatislava_PetrŽalka

Bratislava-Stare
Mesto

Bratislava

Bratislava-staré
Mesto

Bratislava-RuŽinov

BratislaVa-RuŽinov

BratislaVa-Petžalka

Bratislava-staŕé
Mesto

BratisIava-Staré
Mesto

Plavecké Podhradae

Bratislava-Karlova
Ves

Modŕa

BÍatislava_P tžalka

Psč

83r''14

82109

8r'.420

90001

85105

90201

83526

85102

90001

82108

8'4102

85101

81 103

81475

82108

85007

81 104

81484

90636

u529

lJlica a čĺslo

Kadnárova 7

sklenárova 1

Bullova 2

sokolská 6

strečnianska 20

Mys|enická 1

Račianska 190

Vĺanovská 4

Kostolná 3

Kvačalova 20

Kaíola Adlera 5

Hálova 16

Zochova 9

DÍieiiová ulica 35

FajnoÍovo nábľežie 5

Sklenárova 7

záhradnícka 44

strečnianska 20

Gorazdova 20

Dunajská 13

Plavecké Podhradie 1 9

D bŕavská cesta 1

s česťou s hmného célku

dod a

31.12.2021

31.12.2421

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.122021

31.122021

3't.12.2021

31.12.2021

31.122021

31.12.2021

31.12.2021

31.'12.2021

31.122021

31.12.2821

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.122021

31.122021

odod a

1.1.2021

1.1.2021

1 .1.2421

1.1.2021

1.1 .2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1 .2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.'t.2021

1.1.2021

1.1.2021

1 .1.2021

1 .1.2021

1.1.2021

1.1.2021

Konsolid
okn
podiel

(%l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Podiel na
hlasovac

ích
pávach

(%l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Podi l na
vlastnom
imaní (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pŕávna foma

Rozpočtová organizácia

PrĺspevkoVá oíganizácia

Rozpočtová organizácia

RozpočtoVá organizácia

Rozpočtová oŕganĺŽácia

Rozpočtová oŕganizácia

Prĺspevková o.ganizácia

Rozpočĺová organ jzácia

RozpočtoVá organizácĺa

Rozpočtová orqani2ácia

Rozpočtová organizácia

RozpočtoVá organizácia

Rozpočtová organĺzácia

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová organizácia

PríspevkoVá organizácia

Rozpočtová organizácia

RozpočtoVá organizácia

Rozpočtová oŕganizácia

Rozpočtová organ jzácia

Rozpočtová o19an jzácia

Rozpočtová organizácia

Druh vzťahu

Dcérska ličtovná jednotka

Dcé.ska Účtovná jednotka

Dcé6kä čtovná jednotka

DcéEka čtovná jednotka

DcéEka Účtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

DcéEka čtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

DcéEka Účtovná jedno(ka

Dcérska Účtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcé6ka čtovíá jednotka

DcéEka Účtovná jednotka

Dcéľska Účtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

Dcéŕska Ličtovná jednotka

DcéÍska étovná jednotka

Dcéťska čtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcérska Účtovná jednotka

Dcérska čtovná jednotka

Dcé6ka {]čtoVná jednotka

lčo

30775400

00893463

30775361

0o162787

1732?717

00351822

00894915

17050332

00162311

3077531 1

1 73191 61

17327661

30775353

42253aAA

30775396

'ĺ7314909

00607304

3l 793í85

30775302

17337089

3079a28í

00603279

Názov
t]čt vnej jodnotky

stredná odborná škola obchodu a sluŽiebsamuela
Jurkoviča

stredná odbomá škola masmediálnych a
infomačn ch štl]dií' K

Stredná odbomá škola pedagogická, BUllova 2,
Bratisleva

stredná odbomá škola pedagogická' sokolská 6,
Modŕa

st edná odbomá škola podnikania

stŕedná odbomá škola podnikania a služieb,
Myslenická 1, Pe

stŕedná odbomá škola polygra'ická Bratislava

stredná odbomá škola technická

Stŕedná odbomá škola VináÍsko{vocináEka

Stredná priemyselná škola dopravná

Stredná priemyselná škola elektŕotechnĺcká

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

stredná priemyselná škola elektrotechnická

stŕedná pŕiemyselná škola stavebná a qeodetjcká

stredná pÍ]emyselná škola strcjnicka

stredná umelecká škola scénickeho sj'tvarnÍctva

stredná zdEvotnĺcka škola

stredná zdEvotnícka škola

Tanečné konzeruat rium Evy Jaczovej

základná škola a Gymnázium s
vyučovacímjazykom mada6k m lvag

zariadenie sociálnych služieb Pod hÍadom

zariadenie sociálnych služieb RosA



Tabul'ka č, 2 - Neobežn mejetok

NEEn n.idok spolu (r. 09 + i 22 + ŕ.3í)

Dlhodob linančí m.iEtd< spolu (. čét ŕ. 23 ď
30)

Pod jelďé @nné papieE a podiely V d@Ekej
čtMej jednotke

Podielové @nné tEpiee a Fdiely v sFločnodi s
podstátÚm Wlwom

Realizovaterné @nné Fpi É e podiely

olhové @nné papiere dÉané do splatnGti

P Žičky čtowej jednotke v konsdidďanom celku

osbbé p Žid<y

osffi dlhodob fnančn maidok

obstáÉnie dlhodobého finančného majetku

ŕ' í0 až
2'.ll

P*mky

umel*ké diela a zbierky

Prcdmety 2 dEh ch kM

Sbvby

samcbhé h utelné Ela sÚbory hnuteľn ch vecí

Doprilné pŕostriédky

P6lďatelské elky Ml ch pÉstov

záU3dné sádo a ťažné aieEtá

Dmbn dlhodob hmoiďmdetok

Osffi dlhodob hmofi majebk

obMBnie dlhodobého hmo:ného ma|etku

P6lq^ndé prcddavky ne dll'odob hhdn majďok

Dlhodob n6hhď mddok spolu (3 čd ŕ' 0í .ž
08'

a

AKjvo6né náHady na v voj

sofrYér

o@niterné pŕáva

G6dwill e|ebo zápom goodwlll z koMlldácie
kapitálu

Drobn dlhodob nehmoh majetok

osEh dlhodob nehmďn ajetok

obst renie dlhodobého nehmobého mejdku

P6Mnuté preddavky ná dlhodob nehmď
fialetok

Položka majet*u

32

lí

23

24

25

26

27

2A

29

30

22

10

11

12

ĺ3

14

15

'17

18

19

20

21

09

b

02

03

04

05

06

07

08

čĺslo
riedku

4š! 6B /a89'58

/ĺil8 322 6í í'98

103 134 222,38

s6 763.05

269 420 526,99

23 158 889,94

6 978 189,30

4 221,23

19 323,57

630 674,31

29 296 146,00

15 576 053,80

7 60'ĺ.41

s 5s0 877,60

1

4 335 718,73

576 592,09

46 885,17

432 681'6ĺ

159 000,00

m20

obsteÉEcia cene

í4{ 836 375'ĺs

14í 085 23a'3g

22 745 g3g5l

1 01 195 002.95

3 038 78!.64

1 424 103,20

16 80G,53

647 338,00

12017 206,52

751 1481

2

512 942.20

44 60261

193 600.00

PrĺEstky

íl8 186 00l'3ra

íí8 ĺ73 5s7'54

ĺ6 838 539.97

97 40 631.27

2 11? 541,47

1 ĺ68 249'30

23 001,50

2 823,00

382 711,O3

í2 il43'80

12 443,80

Úbyiky

2 189 894,55

385 583,35

29 3'ĺ6.00

452 291,64

-3 057 085,54

153 000,00

n$ 000,00

Prcsurry

il77 523 863,/F

i12{ 2A1,A2

109 04! 671,95

56 763,05

2?5164 733,22

24 465 721,46

7 263 359,20

44 221,23

19 323,57

624 473,34

30 392 952,64

24 153 463,75

7 601,41

6 289 578'6í

4 836 217,13

621 194,70

46 885,17

779 281,61

6 000,00

zo21

{58 /ĺ98 240'5í

1$ 920 347,40

122 345 563,17

19 511 357,32

5 854 0'18,5s

38 852,87

I 950,54

629 390,51

5 532214,44

4 577 89:}'í í

3 575 478,88

561 357,29

46 885,17

394 171.?7

2020

opnávky

í04 8í8 050'60

{04 34,( í17'99

99 723 í95,98

2 488 882,99

1 407 016,33

646.36

2 582.04

17 U4,67

7U 147,62

/ĺ73 932'6í

7

399 452,83

10 ?19,92

63 759.86

P.Íáíky

í00 954 ?50'34

í00 952 306''a

97 640 691,27

2 117 541,47

1 168 249,30

23 00ĺ'50

2 823,00

l2 tĺ43'80

12 443,80

Úbyrky PEsuny

162 351 540,77

,l57 312 í58,85

124 428 067 .88

19 882 698.84

6 092 785,58

39 501,23

11 532,58

624 033.68

6 233 539,06

5 039 38í'92

3 962 487,91

572 077.21

46 885.17

457 931,63

2021

10



Tabul'ka č. 2 - Neobežn maietok

zBffikoÝá hodhob

2021

17

873 729,22

49 117,49

321 349.98

í 2{,a í96'69

109 M1 671,95

56 763,05

r50 736 665,34

4 583 022,62

1 170 573,62

4 720 00

7 790.99

439,66

24 159 413,58

23 4ĺ3 259,28

3'ĺ3 í7lĺ 320,09

3í/t 4í8 5í6,?6

2020

760 239,85

15 234,80

38 509,84

153 000,00

965 s8iĺ'a9

1 1U222,38

56 763,05

147 074 963,82

3 647 ss2,62

1 124 170,75

5 368,36

10 373,03

1 283,80

23 763 931,56

14 834 673,33

293 553 282,70

29,a620 267'í9

opEvn Položky

2021

15

6 000,00

6 000,00

740 204,47

7 601,41

747 805,88

75:t 805,88

PEuny

11

Úbyd(y

13

1 176,00

í í75,00

í í76'00

Prĺhíty

12

202C

11

6 000,00

6 000,00

741 380,47

7 601,41

748 98í'88

75/ĺ 98í 
'88

čís|o
riadku

b

01

02

03

{N

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1S

20

21

22

23

24

26

2A

29

30

3í

32

Položká maJetku

a

Aktivované náklady na v voi

Softver

ocenileľné píáva

Goodwill alebo zápom!' goodwill z konsolidácĺe
kapitálU

Drobn dlhodob nehmotn majetok

Osbb dlhodob nehmob majetok

obstaBnie dlhodobého n hmobého mejetku

PosMnuté preddavky na dlhodob nehmotn
maietok

olhodob néh otn Eai tok spolu (s čet .. 0í až
08)

Peemky

umelécké diela a zbierky

PredmetyzdEh ďkowv

Stavby

samosbtné hnutei'né vec] ä s bory hnutelh ďl vécÍ

DopÉvné postdedky

Pestovateľské celky hal ch poEíov

zákledné stádo a ťaŽné aieE&i

Drobn)t dlhodob hmotnli majetok

Ostatn dlhodob hmotn majetok

obstaranie dlhodobého hmolného meietku

Poskytnuté pGddávky na dlhodob hmotn majetok

olhodob hmotn m.ietokspolu(s četÍ.10ež
2'tl

Pod]elové cenné pepiere e Fdie|yv d 6kej
čtovne] jednotke

Podielové cenné papieíe a podiely v spolofuosti s
podstatn m vplwom

RealiŽovatelné 6enné papieíe e podiely

Dlhové @nné papiere dŽené do splatnosti

Požičky Účbvnej]ednotk v konsolidovanom Élku

ostatné požičky

ostatn dlhodob finančn majetok

obšaranie dlhodobého íinančného hajetku

Dlhodob 
'inančn 

naj.tok 5polu (s čet r. 23 až
30)

N.obežn ajetok spolu (Ĺ 09 + ť. 22 + ŕ.3ĺ)



Tabuľka č. 7 . opBWé položky k zásobám

Tabuľka č. 8 - opEné položky k pohľadávkam

Tabuľke č. 9 _ Pohľadávky podľa doby splatnosti

Tabuľka č' í0 - čaové relíšenie na stnne aklív - nákl8dy bud cich období

Spolu

Nájomné

Náklady z bud ceho odvodU prĺmov Ro

Nájomné Íeklamn}''ch pl ch' vysielacieho času, inzeítného priestoÍU

PredpIatné

Predplatné poistné

ostatné

Náklady budlicich obdobĺ

643 í88'77

201 533,54

251,53

27 109,83

145 824,O8

268 469,79

zostatok 202í

393 313,77

6 997.71

32,21

27 432,24

119 227,42

239 224,19

Zctetok 2020

Spolu

112

a

číslo ričtu

Máteriál ne skláde

b

Názov čtu

3 27ĺ'05

3 271,05

1

Zostatok opBwet
položky 2020

0,00

2

TYroba

0,00

znížénle

3 27',l,OS

3 271,O5

4

zrušenie

0,m

5

ZGtatok opravnei
položky 2021

Spolu

31'ĺ

3'ĺ5

318

372

378

a

číslo rlčtu

Odberatelia

ostatné pohlädávky

PohľadáVky z neda ouich príjmov obcí e VÚc

Trans{ery a ostatné zťIaov. so subjektami mimo VS

lné pohľadáVky

b

Názď čtu

1 439 669.79

79 985,16

130 297.93

'1 008 305,12

187 927,9A

33 153,60

ZGtatol opEvnej
poloÉky 2020

l ĺ67 57ĺ'63

I943.21

7 611,89

J31 805,98

1 019 213,55

2

ÍYfube

a 120,75

I 444,42

936,00

5 641,33

99,00

3

znižénié

104 606,00

1 733,00

21 892,30

66 875,98

13 67A,72

426,00

4

zrušénié

2 494 517,67

85 750,95

1 15 081.52

1 067 593,79

174 249,26

'1 051 842,15

Zostatok opravnei
položlry 2021

spolu {r. 01 + ŕ. 05)

Pohľadávky v lehote splatnosti V tom:

Pohľadávky s zctatkovou dobou splatnosti dojedného rcka Úálane

Pohľadávky $ z6tatkmu dobou splatnosti od jedného do piďich rckov vrátane

Pohľadávky so zGlatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rckov

Pohľadávky po lehote splatnosti

á

Pohľadávky podta doby 8plalno6ti

06

01

02

03

04

05

b

čislo
ŕadku

6 002 624,05

4 328 165.84

4 32't 273,35

6 892,49

1 674 454.21

'1

zoEtatok 202í

3728 120,03

2 083 003,54

1 797 366,88

5 067,14

280 569,52

1 645 416,49

2

zstätok 2020



Zclatok 2020

146'198,65

38,70

196,91

í46 43/ĺ'25

Zostatok 2021

157 275,26

38,70

196,91

157 510,87

Pĺĺmy bud cich období

Nájomné

Poisiné plnenie

ostátré

Spolu

Tabul'ka č. í1 - časové rqlíšenie na stane aktív - priiny bud cich období

Tabuľka č. 'ĺ2 - vlastné imanie

zoalďok2021

Podiély in ch
čtovn ch iédnotiek

7

116 945,91

14 763,19

í3í 709'10

V sbdok
hosPodárenia

6

14 614 767,38

17 135753,48

-14 614 767,38

í7 í35 753'4E

NeYysporiadan
v slcdok

hosPodáBnia
minul ch rckov

5

217 052771,48

2377 783,70

2 011 199,70

14 614?6?,38

232 034 122,A6

ostatné fondy

Á

0,00

zákonn rgeryn
fond

3

0,00

oce ovacie ŕozdiely
2 kapitiĺlov ch

tičastín

2

0,00

Oce ovaci rczdiely
z p@enenia

majetku a .áväzkov

1

0,00

Názov polďky

a

Zostatok 2O2O

PríÍastky

Úuyry

Presun



T.buľka č. í3 - Reily zákoíné

Tabuľka č. í/ĺ _ Roze.w Gtatné

spolu rczervy zákonné kÉtkodobé (s čet r. 05 až Í. 07)

ReÍvy :ákoĺné krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavŕetje, rekultivácia a monitorovanie sklácky odpadov po jej

uzatvorenĺ

Náklady s visiace s qdstránením znečistenia Životného prostredia' odpadov a obaloV

lne

spolu @Ívy zákonné dlhodobé (s čet r' 0'l až ŕ. 03)

R@ŕvy zákonné dlhodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jei

Uzatvorení

Náklady s visiace s cdstránenĺm znečistenia Životného prostredia, odpadov a obalov

lné

a

Názw Položky

08

05

06

D7

0/t

0l

02

03

b

čĺglo
Íladku

13442,39

13A212,39

Zostatok 2020 Prcsun

8í 2í0'lĺ6

81 210,46

3

TvoÍ a

í33 /ĺ33'5ĺ

133 433.51

4

Použitie

I 778,84

4 778,44

5

zrušenie

8í 2í0'lĺ6

81 210.46

6

Zoslatok 2021

spolu Eervy ostatné knitkodobé (s č t r. 7 až r. í3)

Rezervy ostatné kÉtkodobé

Rekultivácia pozemkJ, uzavretie' rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej

uzátvorenĺ

zamestnanecké požtky

Náklady sÚVisiace s odstŕánením znečistenĺa životného prostredia. odpadov a obaloV

NevyíaKurované dodávky a služby

Náklady na zostavenie, overenie' äerejnenie čtovnej závierky a \ryiročnej správy
t kajÚcej sa VykaŽov3ného Účtovného obdobia

PrebiehajÚce a hIozi3@ st]dne spory

lné

spolu Ezervtl ostatné dlhodobé (s čď .. oĺ až r. 05)

Rezervy Btatné dlhodobé

Rekultivácia pozemku' Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie sk ádky odpadov po jej

uzaworení

zamestnanecké poŽi:ky

NákIady st]Visiace s odstránením znečistenia životného prostredia odpadov a obalov

Prebiehaj ce a hrozia@s dne spory

lné

a

Názov položky

11

07

08

09

10

11

12

13

06

01

02

03

u
05

h

Číslo
rladk!

EE2 í07',ĺ6

615 456.E8

182713,07

33 696,00

1 226,40

49 015,13

1A12217,ae

1 732 962,40

40 858,73

38 426,75

1

Z6tatok 2020

206 171,17

206 474,17

-20a 01,17

-206 474.17

2

Prcsun

7E7 171,42

128 356,08

467 832,33

33 r13,60

17 532,41

'140 337,40

72'171A,A1

721744.4'l

3

Tvorba

565 004,50

2332AA,a2

154 U2,55

39 576,00

137 297,13

222276,4

1 83 849,73

38 426,75

4

Použitie

í20 898'36

51 083.44

27 870,52

1 226/0

30 718,00

2í9 :'iĺ9'28

1A4 U9,28

35 000.00

5

zrušenie

ĺ 189 850'6ĺ

655 914.87

467 832,33

27 233,68

17 532,41

21 337,40

í E85 896'76

1 880 038,03

5 858.73

6

Z6lalok2021



Tabun(a č. í5 - závázky podla doby splaincti

zGtíok 2020

2

14D21 137,99

13 229 627,63

800 510,36

2 832 377.10

l6 853 515,ĺxl

zÉldtok2021

I

17 658 408,90

16 9ĺ2 954'83

745 454,07

40 037,98

í7 698 r!ĺ6'88

číslo
riadku

h

01

03

04

05

06

závázky podľa doby splatncti

záväzky V lehote splatnosti v tom:

záväzky 9 zosiatkovou dobou sPhtnosti do jedného oka vÉtane

záväzky s zctatkovou dobou splatnGli od jedného do piatich Ekov wátane

záväzky so z6tatkwou dobou spbtnosti dlhšou ako Éť rckov

uáväzky po lehote splatnosti

Spolu (r. 01 + r. 05)



Tabun č. í6-Bankové livery

Spolu

lnVestičn}i

lnvestičn

lnVestičn

lnvestičn

lnVestičn

lnVestičn

lnvestičn

lnVestičn

lnvesti n

lnVestičn

lnvestičn

lnvestičn

lnvestičn

lnvestičnI

lnVestičn

a

chaEktér
bankového véru

Eur pska ĺnvestičná banka l.

EUr pska investičná banka ll.

Eur pska investičná banka lll'

Eur pska investičná banka lV.

Eur pska investičná banka lX.

Europska investičná banka V'

EurÓpska investičná banka Vl.

Eur pska investičná banka Vll'

Éur pska investičná banka Vlll.

Komerčná banka' a.s. l'

Komerčná banka, a.s. ll'

Komerčná banka, a.s. lll'

OTP Banka, a.s

slovenská spoŕitel' a' a.s' l.

Slovenská spoŕitet a, a.s. ll.

b

Poskytovateľ bankového veru

Euro

Euro

Euro

EUÍo

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

1

Mena

6M euribgr
+0,15

ďvl euŕibor
+0,31 1

El/ĺ euŕboŕ
+0,816

EM euribor+
c,891

c

EM Euribor
+0,659

ĺ2M Euriboŕ
+0,25

ĺ2N4 EuÍibor

6M EUÍibor
+0.2y

6M euribor
+0,90

6M euriboŕ
+'1,2

6M euribor
-1,00

6M Euribor
-0,25

3M Euribor
-1,29

-2M Euribor
-o,27

2

Úĺoková
sadzba v Yo

31.12.2038

31.1?.2049

31.12.2U1

31.12.2042

31.12.2045

31.12.2043

3',t.'12.2043

31.12.2043

31.12.2044

31.12.2026

31.12.2024

31.122025

31.12.2025

s1.12.2030

31.12.2032

3

Dátum
splatnosti

4 1iĺ4 1 63'46

282 501,44

126 666,66

208 579,16

118 704,16

240 000,00

99 282,00

280 000,00

B0 000,00

280 000,00

500 852,00

571 428,00

203 4il,00

152 692,04

333 336,00

666 668,00

4

Zostatok 2021

Krátkodobá časť

4 í.ĺ4 í63'46

2A2 501,44

126 666,66

208 579,16

118704,16

240 000,00

99 282.00

280 000.00

80 000,00

280 000,00

500 852.00

571 428,00

203 454,00

152 692.U

333 336.00

666 668,00

5

ZGtetok 2020

47 3Aa322,97

4 520 022,98

2 280 000,08

3 963 004,24

2 374 083,06

5 520 000,00

2 0u 921,77

5 880 000,00

1 680 000,00

6 160 000,00

17529A6,77

1 142 862,40

610 356,57

382 386,70

2 371 038,80

6 666 660,00

6

zostatok 202í

Dlhodobá časť

5í 532 4E6'43

4 AO2 524,42

2 40t.666,74

4 171 583,4

2 492 787,22

5 760 000

2 18L 203,77

6 160 000

1 760 000

6 440 000

2 253 838,77

1 714 290

813 810.57

535 078,74

2704 374,8

7

Zostatok 2020

5í 532 4E6'43

4 aoz 524,42

2 406 666,74

4 171 583,40

2 492 787,22

5 760 000.00

21A4 203,77

6 160 000,00

1 760 000,00

6440 000.00

2 253 A38,77

1714 290,O0

813 810.57

535 078,74

2 704 374,4O

7 333 328,00

I

v ška istiny
2021

1 l8 50'ĺ.65

14 462.75

10 590,19

3 951,95

10174,44

1 5 396,88

4 848,20

37 664,30

21 412.50

9

Nákladov Íok
za Íok 2021



Tabuťka č. í? - časové rdlíšénie na stEn psĺY -v davky bud cich období

Zo$tatok 2020

,

1326,62

ĺ 326'62

ZBlalok 202'l

1

0,00

číalo
riadku

01

02

03

l' davlry bud cich obdobĺ

Nájomné

ostaĺné

Spolu

Tabuľta č. í 8 _ Čoové ldlíšenie na stŕané F6iv . wnosy bud cich období

Zostatok 2020

,
687 528,58

24 866,95

6 803,00

26 296 606,54

10:s? 798,47

37 583 603'5/ĺ

zosíEŕď'za21

'ĺ

6/ĺ4 038'31

70 376,53

31 402 543,44

10.575 188,96

12692 147,24

čblo
riaďru

h

01

02

03

g4

o5

06

07

08

v nsybud cichobdobí

Nájomné

Predplatné

V}'nosy zbud ceho odvodu príjmov Ro

zäplatené paušály

Zostatky v qjvislosti s emisn mi kv trami

Transfery

ostatné

spoĺu



Tabun<a č. í9 - Nákl.dy na služby

Tabuľk. č. 20 - o3t tné náklady na pEvádzkov činnosť

Spolu

Nákup licencia a licenčné poplatky

Doprava, preprava

Prenájom (lízing)

Nájomné - budovy' objekty alebo ich časti

Nájomné _ dopravné prostriedky

Nájomne _ ine

Právne, ekonomické a iné poEdenstvo

Poradenstvo - hardware, software

Prcpagácia, reklama, inzeŕcia

ŠkolenÍa' kUuy' semináre' poEdy, konferencie' symp zia

AdministratíVne/Režii1é náklady

stráŽna služba

Telekomunikačné sluŽby

ŠtÚdie' expertÍzy' posudky

Konkuuy a s t'aže

spotreba poštoui'ch známok a poštové sluŽby hradené hotovostne

ostatné poštové sluäy

Náklady na overenie Účtovnei závierky

Náklady na uisťovaci" audítorské sluŽby s v nimkou overenia Účtcvnej

záVierky

Náklady na sl]Visiace audÍtorské služby

Náklady na da ové poradenstvo poskŕnuté auditoro alebo

audĺtoEkou spoločnosťou

Náklady na ostatné reaqdítorské služby poskytnUté audítorom aĺebo
audĺtorskou spolo noďou

lné služby

e

Náklady nä služby

24

01

o2

03

o4

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

'19

20

21

,,

b

čĺslo
riadku

9 .ĺ39 082'71

249 700.59

212 442,41

4 382.24

r 028 346,1 1

281 12 .30

293 941,02

976 341,21

809 759,67

469 485.94

304 100,35

718 000,52

66 475,78

384 470.43

55 676,17

'12 059,70

37 555,70

43 390,06

1 t 616,00

600,00

2 879 612.51

1

ľllavrá Éinnosť

3 í86 604.í1

6 476,'11

2 486 436.17

22 881,96

3740,23

30 106.73

116 254,72

169 368,74

47 925,98

'13 646.35

40 364,57

36 479,U

758,07

1 534,16

475,20

4 000,00

206 155,48

2

í2 625 686'E2

256 176,70

2 698 878,58

4 3A2,24

1 Dil 22A.07

284 866,53

324 047,75

1 092 595,93

979 128,41

517 411,92

317 746.70

758 365,09

666 475,78

420 950,O7

56 434,24

12 059,70

33 089,86

43 865,26

15 61 ,00

600,00

3 085 767,99

3

spolu 202í

12 027 955,U

229 066,58

1 6í5 429'10

27 228.84

636 703.22

68 71 1,32

247 462,U

852 727,70

725114,24

354 127,38

177 030,89

825 162,81

481 386,52

383 848,78

357 527.21

17 661.78

40 281,91

18 664,04

37 633,50

600.00

4 931 587.08

4

Spolu 2020

Spolu

Náhrady zo zodpovednosti za sp sobené škody

Náhrady stovn ch nákladov in m neŽ Vlastn m zamestnancon

NáhBda mzdy a platov in m neŽ Vlastn m zamestnan&m

odmeny a pÍispevky in m neŽ vlastn m zamestnancom (poslanDom'

členom komisiĺ a podobne)

Členské prÍspevky

lné

a

o3tatné náklady na Prcvádzkovti činn6ť

07

01

02

03

04

05

06

b

éĺslo
iirdku

1 421 105,5',1

1 856,00

22 266,19

514 117,94

595 615,40

287 249.98

1

Hlamá čInno5ť

63 3/ĺ1,66

1 183,00

62 158,66

Podnikatéľ3ká činn€ť

14A1447.17

1 856,00

22 266.19

514 117,94

596 798.40

349 408,64

Spolu 2021

í 565 014'09

1 686,83

86 558,86

494 155,20

528 650,00

453 963,20

4

Spolu 2020



Tabuľka č. 2í _ ostatné finančné náklady

Tabul'ka č. 22 - ostatné v nosy z prevádzkovéi činnosti

Spolu 2020

4

94 642,03

96 771,94

27 678,57

44 411,18

20 855,39

2Eiĺ 365''1 1

spolu 202í

3

83 858,27

223 648,01

24 U1,'t9

a2738,29

44 698,86

/t59 590,62

Podnikatelská činncť

,
133,6

5 í38'07

2375,75

78224,33

85 871'8ĺ

Hhvná činnosť

1

83 724,61

218 509.94

22 271,M

4 513,96

44 698,86

3737'.t8,81

číslo
riadku

b

0l

02

03

04

05

06

ostatné Íinančné náklady

a

Poistenie nehhUtel'ností

Poisĺenie dopravn ch prostriedkoV

ostalné poistenie

Bankové v davky/poplatky

os|atne finančné náklady

Spolu

Spolu 2020

4

375 805,88

1 955 U3,27

1 790,57

0,01

13 591,23

815 918,37

3 í68 7iĺ9'33

spolu 202í

269 959,29

1 856 653,78

19 572,05

53 160,02

7116,77

1 232 023,43

3 438 485,34

Podnikateľ9ká činĺcť

2

3 432,24

7 693,03

53 160,02

6 319,97

562 514,61

633 1í9'93

H|avná činn6ť

1

266 527,05

I 848 960,75

19 572,05

796,80

669 508,76

2 805 365'4'ĺ

čÍ3lo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

ostatné v nsy z prevádzkovei činnoďi

a

Dobropisy' reÍundácje nákladoV minulého tičtovného obdobia

V nosy 2 píenájmu

Poistné plnenia

lnvent rne preb!.tky

Náhrada za škodU

ostatné

Spolu



Ťabufka č. at - l]rÍomácie o in ch aktÍYaďr a ĺn ch psÍEch

BUd e právo zo sfli$ ch zml v, poistn ch zml v, kon@sionárskych zmĺÚv, licénčn: ch zmlÚV

Aktívne $jdne spory

ostatné iné aktfua

záväzky z poskytĺlutch záruk

záväzky z exisfuj cich alebo hroziacich s dnych sporov

äVaizky a vš obecne Záväzn ch práVnych predpisov

zá ázky z Néenia

záväzky s visiace s odstránenĺm znečistenia Žĺvotného prcstredia a envirmmentálnych záťažÍ

osĺatné iné pasíVa

Povinnosti z devĺzovjth temínovan ch obchodov a ĺn ch 1inančn 'ďl derjvátov

Povinnosti z opčn cÝl obchodov

zákonná alebo alwná povinnoď odobEť určite produkty, napn1ihd z dodávateľsk ch zml v
alebo odbeEteľshi'ch zmÚv

Povinnosti z finančného pÍenájmu, náiomn ch nl v, seMsn ch nl v, poisrďch ŽmlÚv'

koncesionáEkycá zrnlÚV, liÉn n ch zml v a podobn h zml v

lné povinnostĺ

a

ln aktfi'a a ĺné p8íE

01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

14

b

č1rlo
ŕadku

1 303 297,37

1

ZoAŕdtok20zl

1 038 239,18

2

Zosiatok 2020



Tabuľka č' 24 - zoznam nehnutel'n ch kultrimych pamiatok spEvovan ch Úaovnou jednotkou

Hodnota

?

222 579,A3

792 391,69

3 127 144,99

1 376 940,01

51 071,86

387 769,30

20 460 390,91

946 886,43

590 Il 5,18

662 586,04

r08 632,76

290 122,62

197 729,27

7 029 014,40

27 200,00

0,25

9 500,00

4 123 163,43

40 403 938,97

správ6 nehnuteľn j kulbim i pamiatky

1

zŠaGymnáziumsVJM

Bratislavské bábkové d!Vädlo

Divadlo Aréná

ľ\.'lalokarpatské m zeum V Pezinku

Konzeryat rium

Konzeryal ľium

Gymnázium Griisslĺngova

Jazyková škola' Palisády 38' Bratislava

sPs sľo|nlcka' Falnorovo nabr. tsA

sPŠE zochova 9' Bratislava

BratislaVsk]i' samosprávny kraj

l\'alokaÍpatské mÚzeum v Pezinku

Ma|okarpatské osvetové stredisko

BEtislavsk}' samosprávny krej

|Valokarpatské mÚzeum v Pezinku

|ValokaÍpatské m zeum v Pezinku

BratislaVsk)7 samospráVny krej

Dss a zps Kaštieľ Stupava

Budova

B!dovä Bratĺslavské bábkÔVé divadlo

B!dova Divadla Aréna

B!dova N4alokarpatského m zea V Pezinku

Budova Mateja Bela

B!doVa Tolstého

Budova školy

B!dova školy

B!dova školy

Budova školy

Domček vod'Veže, BA' NKP č' 652i3

KaŠtieĺ Malinovo

Kaštieľ a paÍk

Park v Ma|inove NKP č. 452

Rodn dom Ferdiša Kostku v stupave

Synagoga Senec

synag qa sv.Jur, NKP č.11999/1

b!doVa Kaštieľ

Spolu
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