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Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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malá

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZPODv14_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

mimoriadna veľká

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč POD
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

priebežná

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

x x x

M 18009/2014F SR č.

Účtovná jednotka

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Generované z FDF - MK-soft, s.r.o.

31 12 19

2020521393

31722814

68 32 0

x x
01 19

12 19

01 18

12 18

PREŠOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40

08001 Prešov

OR na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka Œ. 2847/P

051/7732084

sekretariat@presovreal.sk

29 10 20
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

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

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

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

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

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

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

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

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

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

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

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020521393 31722814

2414535

425050

1989485

2656464

163793

54187

109606

65580

163793

54187

109606

65580

13081

4839

8242

10046

67032

49348

17684

16691

TRIAL MODE − Click here for more information
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

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

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

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

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

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

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

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

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

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

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

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

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

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

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

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020521393 31722814

83680 83680

38843

TRIAL MODE − Click here for more information
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

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

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

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

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

Výrobky
(123) - /194/

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

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

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

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

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

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

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

9.

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

10.

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

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020521393 31722814

2244725

370863

1873862

2584123

31319 31319

22937

3472 3472

165

27847 27847

22772
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

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

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

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

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

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

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

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

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

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

4.

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

1.a.

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

1.b.

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

1.c.

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

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

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

2020521393 31722814

2064848

370863

1693985

2349914

2057291

370863

1686428

1670532

TRIAL MODE − Click here for more information
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

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

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

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

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

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

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

B.IV.

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

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

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

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

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

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

2.

3.

4.

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

B.IV.1.

66

67

68

69

70

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

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020521393 31722814

2057291

370863

1686428

1670532

675 675

27374

6882 6882

652008

TRIAL MODE − Click here for more information
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

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

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

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

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

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

83

81

80

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

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

A.

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

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

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

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

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020521393 31722814

148558 148558

211272

20158 20158

19287

128400 128400

191985

6017 6017

6761

675 675

3617 3617

1414

1725 1725

5347

1989485 2656464

108156 390347

6639 6639

6639 6639

51313 51313

34614 28978

34614 28978

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.10.2761&f=Expert%20features:%20Print%20encrypted%20PDF%20documents&rd=trial&fl=&rfl=EXP


Strana 8

UZPODv14_8

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

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

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

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

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

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

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

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

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

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

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

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

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

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

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

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

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

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

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

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

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

3.

4.

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

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

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

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

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020521393 31722814

75663 247057

75663 247057

-60073 56360

1852244 2217326

1759 825

778 825

981
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http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.10.2761&f=Expert%20features:%20Print%20encrypted%20PDF%20documents&rd=trial&fl=&rfl=EXP


Strana 9

UZPODv14_9

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

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

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

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

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

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

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

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

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

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

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

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

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

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

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

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

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

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

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

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020521393 31722814

1817990 2180694

1492028 1345060

1492028 1345060

350 351

32454 42655

22189 24533

265671 178335

5298 589760

32495 35807

29495 32807

3000 3000

29085 48791

29085 39730

9061
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bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

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

03

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

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

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

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

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

14

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

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

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

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

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

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

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

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

**

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

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

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

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

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

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

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020521393 31722814

3591874

3877098 3062602

77408 278916

3514465 2310426

39095

246130 473260

3867713 2981185

42831 32926

128217 210070

2514793 1522817

758386 724380

493835 494084

13650 11220

186489 183519

64412 35557

9861 28002

6208 4171

6208 4171

311144 31181

96273 427638

9385 81417
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Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

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

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

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

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

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

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

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

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

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

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

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

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

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

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

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

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

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

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020521393 31722814

945127 823529

506

506

6917 8428

225 339

225 339

6692 8089
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

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

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

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

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020521393 31722814

-6411 -8428

2974 72989

63047 16628

63047 16628

-60073 56361
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Čl. I Všeobecné informácie 

IČO DIČ 

 

I.1 Informácie o účtovnej jednotke 

Obchodné meno účtovnej jednotky: 

Sídlo účtovnej jednotky: 

 

 
PREŠOV REAL, s.r.o. 

Slovenská 40 
08001 Prešov 
Slovenská republika 

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: 

správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv 
 

I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 06.11.2019 
 

I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 

X riadna  

mimoriadna Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:  rozdelenie 

   zlúčenie 

   splynutie 

   zmena právnej formy 

   začiatok likvidácie 

   koniec likvidácie 

   vyhlásenie konkurzu 

   zrušenie konkurzu 

 
I.4 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou 

 

I.4 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná 
jednotka ako dcérska účtovná jednotka: 

Mesto Prešov 

Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 

I.4 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je 
účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a): 
netýka sa UJ 

 
I.4 c) 

 
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b): 

Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov 

I.4 Informácie o počte zamestnancov 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predch. účt. obd 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia 37 37 

 
 
Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti 
 
Neboli poskytnuté žiadne výhody pre členov orgánov spoločnosti

Poznámky Úč PODV 3 - 01 3 1 7 2 2 8 1 4 

 

2 0 2 0 5 2 1 3 9 3 

 



Strana 2  

IČO DIČ 
 

Druh príjmu, výhody Hodnota príjmu, výhody súčasných členov 
orgánov 

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov 
orgánov 

štatutárneho dozorného iného štatutárneho dozorného iného 

Časť 1 - BO Časť 1 - BO 

Časť 1 - PO Časť 1 - PO 

Záruky       

      

Iné zabezpečenie       

      

Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia       

      

Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia       

      

Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu 
účtovného obdobia 

      

      

Použité finančné prostriedky       

      

Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné 
vyúčtovať 

      

      

 

Čl. III Informácie o prijatých postupoch 
 

III.1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: 
 

III.2 Zmeny účtovných zásad a metód 

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami:  vid čl. III bod 5. 

 
 

 
Druh zmeny zásady alebo metódy 

 
 

 
Dôvod zmeny 

Hodnota vplyvu na 
príslušnú zložku majetku, 

záväzkov, vlastného imania 
a výsledku hospodárenia 

účtovnej jednotky 

Účtovná jednotka vykonala robila úpravy konečných stav 
aktívnych a pasívnych účtov min. roku s vplyvom na nerozdelený 
zisk min. rokov 

Odsúhlasenie konečných stavov účtov na 
analytickú evidenciu 

 

 

 

 
III.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe: netýka sa UJ 

 

Opis transakcie Finančný vplyv transakcie na 
účtovnú jednotku 

Riziká transakcie Prínosy transakcie 

    

    

    

    

X 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 3 1 7 2 2 8 1 4 

 

2 0 2 0 5 2 1 3 9 3 
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IČO 
 

III.4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov 

DIČ 

 

Druh majetku / záväzkov Spôsob ocenenia Náklady spojené 

DNM obstaraný kúpou obstarávacia cena  

DNM obstaraný vlastnou činnosťou   

DNM obstaraný iným spôsobom   

DHM obstaraný kúpou obstarávacia cena  

DHM obstaraný vlastnou činnosťou   

DHM obstaraný iným spôsobom   

Dlhodobý finančný majetok   

Zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena  

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou   

Zásoby obstarané iným spôsobom   

Zákazková výroba   

Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj   

Pohľadávky menovitá hodnota  

Krátkodobý finančný majetok menovitá hodnota  

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy menovitá hodnota  

Záväzky menovitá hodnota  

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy menovitá hodnota  

Deriváty   

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi   

Prenajatý majetok   

Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci obstarávacia cena  

Majetok obstaraný v privatizácii   

Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov   

 

III.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku 
 

Charakteristika majetku Odhad zníženia hodnoty majetku Vytvorená OP 

pohľadávky OP daňové  107 262 

pohľadávky - OP nedaňové  263 601 

   

   

   

 

 
III.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv 

 

Určenie ocenenia záväzkov Odhad ocenenia rezerv 

Rezervy sa tvorili vo výške  

Nevyčerpaná dovolenka zamestnancov a odvody k nevyčerpanej dovolenke Počet dní nevyčerpanej dovolenky a priemerka mesačnej mzdy  

Rezerva na audit Podľa zmluvy 

  

  

 

 
III.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou – netýka sa UJ 

 

Finančný nástroj (FN) alebo 
majetok, ktorý nie je FN pri 
oceňovaní reálnou hodnotou 

Aplikácia RH podľa ZoÚ 
alebo stanovenie 

významných predpokladov 
slúžiacich ako základ 
modelov a postupov 

ocenenia pri kvalifikovanom 
odhade 

Reálna hodnota Vplyv reálnej hodnoty na VH Vplyv reálnej hodnoty na VI 

     

     

     

     

     

Poznámky Úč PODV 3 - 01 3 1 7 2 2 8 1 4 

 

2 0 2 0 5 2 1 3 9 3 
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IČO DIČ 
 

III.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi netýka sa UJ 
 

Druh FM Účtovná hodnota Reálna hodnota Charakteristika FM Dôvod pre nezníženie 
účtovnej hodnoty 

     

     

     

     

     

 
III.4 f) Spôsob stanovenia metódy vlastného imania: netýka sa UJ 

III.4 g) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku 
 

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Stavby 40 rokov 2,50% rovnomerne 

Stroje,prístroje, zariadenia 6-12 rokov 8,33% a 16,67% rovnomerne 

    

    

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý 
vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.  

 

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy 
používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú. Ročný účtovný odpis sa 
odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka a pri stavbách, na ktorých UJ vykonala technické zhodnotenie nemá 
súhlas vlastníka nehnuteľností, preto neuplatnila daňové odpisy. 

 

III.4 h) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku netýka sa UJ 
 

Majetok Ocenenie Výška dotácie 

   

   

   

   

 

 
III.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období 

 

Druh opravy Suma Popis chyby a vplyvu opravy 

Oprava významných chýb minulých účtovných období 211 231 opravy účtovania starých účtovných období 

Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období 2 949 nedaňové odpisy pohľadávok 

 
Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát 

 

IV.1 Charakteristika Goodwilu: netýka sa UJ 
 

Charakteristika goodwillu Dôvod vzniku Hodnota Spôsob výpočtu hodnoty 
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IČO 
 

IV.2 Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie: 
netýka sa UJ 

DIČ 

 

Názov položky Účtovná hodnota Dohodnutá 
cena 

podkladového 
nástroja pohľadávky záväzku 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:    

    

    

    

Zabezpečovacie deriváty, z toho:    

    

    

    

 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Zmena reálnej hodn. (+/-) s 
vplyvom na 

Zmena reálnej hodn. (+/-) s 
vplyvom na 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné imanie výsledok 
hospodárenia 

vlastné imanie 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     

     

     

     

Zabezpečovacie deriváty, z toho:     

     

     

     

 
Zabezpečovaná položka Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Majetok vykázaný v súvahe   

Záväzok vykázaný v súvahe   

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch   

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené   

Spolu   

 

IV.3 a) Informácie o záväzkoch: UJ nevykazuje 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov   

 
IV.3 b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom: netýka sa UJ 

 

Druh formy zabezpečenia záväzku Hodnota záväzku zabezpečená 

Záložným právom  Inou formou zabezpečenia 
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IV.4 Informácie o vlastných 
akciách: netýka sa UJ 

IČO DIČ 

 

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného 
obdobia 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci 
účtovného 

obdobia 
Počet akcií Počet akcií 

Podiel na ZI v % Podiel na ZI v % 

Menovitá hodnota Menovitá hodnota 

Hodnota nadobudn. Hodnota nadobudn. 

     

  

  

  

     

  

  

  

     

  

  

  

 

IV.5 Informácie o výnosoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 
 

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

odplata v zmysle komis.zmluvy 420 165 352 418 

oprávnené náklady v zmysle komis.zmluvy 538 818  

výnosy z mandátnej zmluvy - BYTY 138 355  

   
 

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

pohľadávka Mesta Prešov v zmysle KZ - NEBYTY 1 082 975 280 000 

pohľadávka Mesta Prešov v zmysle KZ - PARK 172 138  

   

   

 
Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku 
 

Druh podmieneného majetku Hodnota 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Práva zo servisných zmlúv   

Práva z poistných zmlúv   

Práva z koncesionárskych zmlúv   

Práva z licenčných zmlúv   

Práva z investovania prostriedkov získan. oslobodením od dane z príjmov   

Práva z privatizácie   

Práva zo súdnych sporov   

Iné práva   
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V.1 b) Informácie o podmienených záväzkoch: 
netýka sa UJ 

IČO DIČ 

 

Druh podmieneného záväzku Bežné účtovné obdobie 

Hodnota celkom Spriaznené osoby 

Zo súdnych rozhodnutí   

Z poskytnutých záruk   

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov   

Zo zmluvy o podriadenom záväzku   

Z ručenia   

Iné podmienené záväzky   
 

Druh podmieneného záväzku Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Hodnota celkom Spriaznené osoby 

Zo súdnych rozhodnutí   

Z poskytnutých záruk   

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov   

Zo zmluvy o podriadenom záväzku   

Z ručenia   

Iné podmienené záväzky   

 

V.2 Informácie o podmienených záväzkoch 
 

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá 
sa nevykazuje v účtovných výkazoch 

Bežné účtovné obdobie 

Hodnota celkom Spriaznené osoby 

Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu   

Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu   

Povinnosť uskutočniť investície   

Povinnosť uskutočniť veľké opravy   
 

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá 
sa nevykazuje v účtovných výkazoch 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Hodnota celkom Spriaznené osoby 

Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu   

Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu   

Povinnosť uskutočniť investície   

Povinnosť uskutočniť veľké opravy   

 
V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Prenajatý majetok   

Majetok v nájme (operatívny prenájom)   

Majetok prijatý do úschovy   

Pohľadávky z derivátov   

Záväzky z opcií derivátov   

Odpísané pohľadávky   

Pohľadávky z leasingu   

Záväzky z leasingu   

Iné položky   

 
Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

 
.   
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IČO 
 

VI.a) – j) Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

DIČ 

 

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností 
po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa 
zostavenia účtovnej závierky 

Dôvod Hodnota 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako 
dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej 
závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien 

   

Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa 
účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období 

   

Zmena spoločníkov účtovnej jednotky    

Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej 
časti 

   

Zmeny významných položiek dlhodobého finančného 
majetku 

   

Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky 
(napr. prevádzkarne) 

   

Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov    

Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy    

Mimoriadne udalosti    

Po skončení účtovného obdobia nastali významné udalosti v spoločnosti v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na Slovensku, ktorý je 

spojený s COVID-19. Vedenie spoločnosti si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie 
spojenej s COVID-19 na spoločnosť, aj keď podľa predbežných výsledkov roku 2020 nepredpokladá výraznejšie negatívne vplyvy spojené 
s COVID-19 na spoločnosť. 

Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020  

Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia 
významného pre činnosť 

   

Riziko pokút za chybne podané DPH za rok 2019 

 

   

 

Čl. VII Ostatné informácie 
 

VII.1 a) - c) Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke 
 

Ďalšie informácie týkajúce sa pridelenia výlučných práv alebo osobitných práv a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy 
prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri prideľovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):  

 
 
1. Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného    zákonníka zo dňa 30.12.2015, uzatvorená 

medzi ÚJ a Mestom Prešov týkajúca sa zabezpečenia a sprostredkovania prevádzky, údržby a opráv nebytových priestorov a technickej infraštruktúry, 
stavieb a pozemkov v Priemyselnom parku Záborské a priameho prevádzkovania športovo-rekreačného areálu Delňa a Vodárenskej veže 

2. Komisionárska zmluva na prevádzku platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov zo dňa 27.03.2015 , uzatvorená 
medzi ÚJ a Mestom Prešov týkajúca sa správy a prevádzky platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov 

3. Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 14.02.2014 uzatvorenej v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 30.12.2015 – úplné znenie, 
uzatvorená medzi ÚJ a Mestom Prešov týkajúca sa zabezpečenia a sprostredkovania prevádzky, údržby a opráv bytov vo vlastníctve mandanta 
a pozemkov pod bytovými domami vo vlastníctve mandanta vrátane priľahlých pozemkov 

4. Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 14.11.2014, uzatvorená 
medzi ÚJ a Mestom Prešov týkajúca sa zabezpečenia, uskutočnenia a právnych úkonov a iných činností, úpravy práv a povinností zmluvných strán pri 
zabezpečovaní prevádzky inžinierskych sietí a nadväzných zariadení v Priemyselnom parku Záborské vo vlastníctve mandanta 

5. Komisionárska zmluva uzavretá v súlade s ustanovením § 577 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení zo dňa  
    02.05.2016, uzatvorená medzi ÚJ a Mestom Prešov týkajúca sa uskutočňovania predmetnej činnosti  pri predaji tovaru v Mestskom informačnom 

centre
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IČO DIČ 
 

VII.2 a) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie 
priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € - netýka 
sa UJ 

 

Informácie o Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predch. účtovné obdobie 

Vlastníctvo pripadajúce na Vlastníctvo pripadajúce na 

orgány verejnej 
moci 

iné osoby, v 
ktorých má orgán 

verejnej moci 
väčšinový podiel 
na hlasovacích 

právach 

orgány verejnej 
moci 

iné osoby, v 
ktorých má orgán 

verejnej moci 
väčšinový podiel 
na hlasovacích 

právach 

Výška ZI     

Druh akcií     

Opis práv a povinností s nimi spojených     

Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote     

Percentuálna výška podielu na ZI     

Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov     

Druh akcií     

Opis práv a povinností s nimi spojených     

Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote     

Percentuálna výška podielu na ZI     

Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov     

 
VII.2 b) - g) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie 
priemyslenej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000  € - netýka sa 
UJ 

 

Informácie o Suma 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v 
ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach 

  

Dotácie   

Návratné finančné výpomoci   

Prijaté úvery   

Poskytnutie prečerpania úverov   

Prijaté kapitálové príspevky s uvedením úrokových sadzieb   

Záruky poskytnuté účtovnou jednotkou   

Záruky poskytnuté orgánom verejnej správy   

Záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej 
moci väčšinový podiel na hlasovacích právach 

  

Vyplatené dividendy   

Výška nerozdeleného zisku   

Iné formy prijatej štátnej pomoci   

 
VII.3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyslenej 
výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi 
orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou – netýka sa UJ 

 
Informácie o Suma 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náhrady strát z hospodárskej činnosti   

Peňažné vklady   

Nepeňažné vklady   

Nenávratné finančné príspevky   

Pôžičky za zvýhodnených podmienok   

Finančné výhody (napr. nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke)   

Vzdanie sa dividend alebo podielov na zisku   

Poskytnuté náhrady za fin. povinnosti uložené orgánom verejnej moci   
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ROZHODNUTIE

jedin6ho spotodnika obchodnej spotodnosti pRESOV
vykonivaj f ceho p6sobnost' valn6ho zh romaZden ia

zo dfia 29.12.2020

?5 -llb

Mesto Pres0v, tco: oo 327 646, so sldlom Hlavn6 73, ogo 01 pres0v,I t99VV,

:i:,t13ff,,,, 'nn^,llll?:y ^I:'",1llu9,ut, 
prim6torkgu. megta (d,atej ten ,,Jedin11i

fu{;
?04

Pre5ov, zapisanej v Obchodnomregistri okresn6ho srjdu presov, oddiel: sro, vr. d,.2g4Tlp (d'arej ren,,sporo6nost,,,), _
prijal dria 29j22020 toto rozhodnutie Jedin6ho sporo6nika sporodnosii:'

t.

mysle ustanovenia g 132 Obchodn6ho
ladatel'skej listiny Spolodnosti zo dria 13.2.
obnost' va I n6ho zhromalden ia Spolodnosti

schvaluje

a) rodn0 0dtovnrj zlvierku sporodnosti pREsov REAL, s.r.o, za rok 2019,b) vysporiadanjg vfsledku hospoddre nia za rl6tovn6 obdobie 2O1g po znanenl
vo vi5ke vydlslenej straty - 60.072,52 EUR- stratu spolodnosti zridtovat' z nerozdelen5ich ziskov minulfch rokov v plnej

viSke.

Toto rozhodnutie jL 
.vyhotoven6 v J''.unoo'. och, ztoho jeden je urcenf pre .Jedin6ho spolodnika a ostatn6 sa dorudia konatel'ovi Spolodnosti, n""t si jedenrovnopis ponechS, u jedn6ho zabezpel, bezodkladn6 doru6enie dozornej radeSpolodnosti, jeden ponechd pre archlv Spo l6nosti.

Jedinf soolodnikgyhlasuje, Ze. si toto rozhodnutie predital, jeho obsahu poro-zumel a na znak toho, )e jeho obsah zodpovedd jeho skutodnej a slobodnej v6li, hojeho Statutdrny z6stupca vlastnoru6ne podpisal.

V Pre5ove, dha 29.12.2020

Mesto pre5ov,
zast. Ing. Andreou Turdanovou,

primdtorkou mesta
ako jedinli spolodnik obchodnej

spolodnosti
PRESoV R.EAL, S. r. o,
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OZNAMENIE lllllllllililllil]]ililil] 
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o ddtume schv6lenia fdtovnej zAvierky

zostavenejk J 1 .1 2.2 0 1 I
iiseln6 ridaje sa zarovn:ivaj0 vpravo, ostatn6 fdaje sa piSu zl'ava. Nevyplnen6 riadky sa ponechivajf praizdne.
Udaje sa vypif alU pali6kovfm pismom (podl'a tohto vzoru), pisacim strojom alebo tladiarfiou, a to diernou atebo tmavontodrou faroou.
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Podpisov5? zbznam Statutdrneho orgdnu i6tovnej jednotky alebo 6lena Statutdrneho orgdnu rldtovnej jednotky:

Z{znamy daiov6ho ri radu

I

Miesto pre evidendnd dislo Odtladok prezentadnej pediatky dafiov6ho fradu

Dafi ov6 identifi kadn6 dislo

2020521393
lco

31722814
SID

Ddtum zostavenia 0dtovnej z6vierky:

30.10.2020
Ddtum schv5lenia udtovnej zavierky:

29.12.2 020

Mesiac Rok

12019
12 2019

12018
12 2018

Za obdobie

Bezprostredne
predch5dzaj0ce
obdobie

Individudlna 0dtovnd z5vierka

X riadna

mimoriadna
(vyznaii sa x)

Typ ridtovnej X
JeonorKy

pod n ikatel's k! subjekt ir dtuj rici v sirstave podvojn eho 0dtovn iciva

mikro Udtovn6 jednotka

neziskovd organizdcia [6tuj0ca v s[stave jednoduch6ho rjdtovnictva

neziskovd organizlcia Udtuj0ca v sfstave podvojrr6ho tidtovnictva

Obchodn6 meno (n6zov) (dtovnej jednotky

PRESOV REAL S T o

Sidlo 0dtovnej jednotky

Ulica 
e islo

SLOVENSKA 40
PSe Obec

08001 PREsOtl
Telef6nne ilslo Faxovdr dislo

0517732084
E-mailov6 adresa

SEKRETAR !AT@PRESOVREAL . SK

MF SR d. 2249712014 Tladivo vytlaeen6 z port6tu FS Stranal


